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Всоветский период в поисках ответа на
вопрос о сущности предприятия пред)
принимались попытки выявить основ)

ной определяющий признак – своеобразное
ядро, притягивающее, консолидирующее все
прочие. Одни считали таковым коллектив
работников [1, с. 591–592], другие – осуще)
ствление производственно)хозяйственной де)
ятельности [2, с. 49] и т. д. Вершиной иссле)
дований был вывод, согласно которому вы)
члененные методом научной абстракции су)
щественные признаки в реальной действи)
тельности составляют неразрывное единст)
во, в котором все компоненты взаимопро)
никают, и каждый из них предопределен и
ограничен другими. В такой структуре выде)
ление основного определяющего признака
всегда будет относительным, односторонним,
а выведенная на его основе сущность – не)
адекватна реальности. Синтезирование при)
знаков предприятия с учетом их внутренних
связей приводит к выводу, что государствен)
ное производственное предприятие по суще)
ству представляет собой выработанную прак)
тикой организационно)правовую форму от)
носительно обособленного товаропроизво)
дителя. Предприятие – это не коллектив, не
обособленное имущество, не учредитель (го)
сударство), взятые сами по себе, а государ)
ственная организация, интегрирующая все
эти свойства [3]. Таким образом приходим к
понятию предприятия как субъекта права
хозяйственной деятельности – носителя сис)
темного интереса и власти. Следует отметить
целесообразность уточнения используемого
в Хозяйственном кодексе (далее – ХК) Ук)
раины термина «субъект хозяйственной де)
ятельности», который часто уличают в его
экономическом содержании, как субъекта

права хозяйственной деятельности, который
сочетает в себе экономическую и правовую
характеристику и точно обозначает правооб)
ладателя на осуществление хозяйственной
деятельности – предприятие как открытую
хозяйственную систему.

Переходя к развернутой формулировке
понятия «предприятие», следует остановить)
ся еще на нескольких имеющих существен)
ное значение вопросах. Отдельно заслужива)
ет внимания вопрос характеристики пред)
приятия как самостоятельного субъекта хо)
зяйствования. В ст. 62 ХК Украины пред)
приятие определено как самостоятельный
субъект хозяйствования; вместе с тем такая
характеристика, как обладание правами
юридического лица, фигурировавшая в За)
коне Украины «О предприятиях в Украине»,
из определения предприятия в ХК исключе)
на. Вместе с тем в других нормах Кодекса
презюмируется наличие у предприятия прав
юридического лица (п. 4 ст. 62 ХК и др.). Это
вызывает вопросы. Прежде всего, требует учета
тот факт, что в современных условиях пред)
приятие редко сохраняет экономическую са)
мостоятельность. В литературе отмечается,
что в сегодняшней финансово)монополисти)
ческой экономике деятельность субъектов
хозяйствования не может быть свободной. 
В результате появляются субъекты, формаль)
но считающиеся юридическими лицами, но
лишенные классических цивилистических
признаков юридического лица (имуществен)
ная обособленность, равенство с другими су)
бъектами, самостоятельная ответственность,
автономная воля и т. п.). В ситуации, когда
государство и крупные собственники в лю)
бой момент могут вторгнуться (и действи)
тельно делают это) в отношения между рав)
ноправными субъектами, категория юриди)
ческого лица размывается до такой степени,
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что исследователи начинают поиск иной
правовой конструкции [4, c. 58]. Поэтому са)
мостоятельность предприятия следует рас)
сматривать как относительное понятие, сущ)
ностную характеристику любой системы, са)
мостоятельной по отношению как к своим
структурным элементам (участникам право)
отношений с предприятием), так и вышесто)
ящим или нижестоящим хозяйственным сис)
темам. С учетом этого становится возмож)
ным более гибкий подход к вопросу о призна)
нии предприятия юридическим лицом. Це)
лесообразность восполнения видов предпри)
ятий предприятиями без прав юридического
лица уже отмечалась в литературе [5].

В определении понятия «предприятие»
следует также учесть частно)публичную пра)
вовую природу учредительного договора по
созданию предприятия, что требует отраже)
ния не только способа предпринимательской
инициативы компетентного органа государ)
ственной власти или органа местного само)
управления, или других субъектов, но и учас)
тия Украинского народа в лице законода)
тельного органа, установившего законода)
тельные требования к его созданию, деятель)
ности и ликвидации, а также в лице других
компетентных органов, осуществляющих го)
сударственную регистрацию, регулирование
и контроль деятельности предприятия. 

Особо следует остановиться на характе)
ристике учредителей предприятия как пред)
принимателей. В настоящее время отечест)
венная юридическая наука, как правило, воз)
держивается от квалификации учредителей
предприятия как предпринимателей. При)
нято вести речь о предпринимательской де)
ятельности предприятия. Такой подход зало)
жен в Законе Украины «О предприниматель)
стве», в котором предусматривалось, что соз)
дание (учреждение) субъекта предпринима)
тельской деятельности – юридического ли)
ца, а также обладание корпоративными пра)
вами не является предпринимательской де)
ятельностью, кроме случаев, предусмотрен)
ных законодательством (ст. 1). На основе это)
го подхода осуществлялась и кодификация
хозяйственного законодательства. В соответ)
ствии со ст. 3 ХК Украины хозяйственная де)
ятельность, осуществляемая для получения
экономических и социальных результатов и
с целью получения прибыли, является пред)
принимательством, а субъекты предприни)
мательства – предпринимателями. Статья 42
ХК Украины определяет предприниматель)
ство как вид хозяйственной деятельности –
самостоятельная, инициативная, системати)
ческая, на собственный риск хозяйственная
деятельность, осуществляемая субъектами хо)
зяйствования (предпринимателями) с целью
получения экономических и социальных ре)

зультатов, прибыли. Аналогично в Граждан)
ском кодексе (далее – ГК) Украины в каче)
стве предпринимательской рассматривается
лишь деятельность юридических лиц – пред)
принимательских обществ и физических 
лиц – предпринимателей, зарегистрирован)
ных в установленном порядке.

Вместе с тем в экономической литерату)
ре имеет место и другой подход. Так, в зару)
бежной литературе отмечается, что business
(бизнес, предприятие, предпринимательст)
во, деловая активность) имеет тройственное
значение: все формы производственной 
и торговой деятельности, направленной на полу)
чение прибыли; фирмы, занимающиеся пред)
принимательской деятельностью (бизнесме)
нами или предпринимателями называют ди)
ректоров и менеджеров фирм); собственни)
ки (управляющие) фирм, в отличие от рядо)
вых работников, эту группу людей называют
деловыми кругами [6, с. 71].

Понятие «предпринимательство» (англ. –
еntrepreneurship) трактуется в Энциклопеди)
ческом словаре предпринимателя как ини)
циативная самостоятельная деятельность
граждан, направленная на получение прибы)
ли или личного дохода, осуществляемых от
своего имени, под свою имущественную от)
ветственность или от имени и под юридичес)
кую ответственность юридического лица [7,
с. 137–138]. 

По)нашему мнению, этот подход получил
реализацию в зарубежном законодательстве,
предусматривающем необходимость регист)
рации коммерсанта в торговом реестре [8, 
с. 112–115].

Следует отметить, что оценка учредителей
предприятия как предпринимателей не исчез)
ла из научных представлений и у нас, напри)
мер, ее придерживался В. Гайворонский. Од)
нако, как правило, эта проблема не попадает в
поле зрения исследователей и остается за пре)
делами дискуссий. Основным контраргумен)
том на поползновения оценки учредителя
предприятия как предпринимателя является
сомнительность следующего за этим требова)
ния предварительной государственной реги)
страции учредителей (участников) предпри)
ятия как физических лиц)предпринимате)
лей. Однако эти сомнения не оправданы.

Отказ в оценке учредителя предприятия
как предпринимателя является результатом
жесткого противопоставления предприятия
и его учредителя, игнорирующего включен)
ность последнего в систему предприятия, т. е.
предприниматель, прошедший государствен)
ную регистрацию как юридическое лицо или
физическое лицо)предприниматель, от этого
не перестает быть предпринимателем, но раз)
вивает свой статус (наделяется хозяйствен)
ной компетенцией, получает право на осуще)
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ствление систематической хозяйственной
деятельности, право на лицензирование, обя)
занность по уплате налога на прибыль и т. д.).
Таким образом, отдельная регистрация каж)
дого учредителя в качестве предпринимате)
ля не требуется, он ее проходит при регист)
рации предприятия (введение двойной реги)
страции юридически неоправданно и эконо)
мически нецелесообразно). 

С экономико)правовой точки зрения
формирование предприятия означает пре)
доставление предпринимателю (учредителю
и/или участнику) права направлять ресурсы
с учетом сокращения рыночных затрат. От)
сюда предприятие есть система отношений,
возникающих в том случае, когда направле)
ние ресурсов начинает зависеть от предпри)
нимателя. Подобный пример использования
термина «предприниматель» встречаем в те)
ореме Р. Коуза, которая гласит, что в процес)
се производства участвуют, как правило, не
одно, а несколько предприятий, во)первых,
потому, что с увеличением размеров предпри)
ятия может начаться сокращение дохода от
предпринимательской деятельности, т. е. за)
траты на организацию дополнительных транс)
акций внутри предприятия могут возрастать;
во)вторых, по мере увеличения количества
осуществляемых трансакций предпринима)
тель оказывается не способным использо)
вать факторы производства с наивысшей вы)
годой, т. е. размещать их в таких точках про)
изводства, где они обладают наивысшей цен)
ностью. Таким образом, предприятие будет
расширяться до тех пор, пока затраты на ор)
ганизацию одной дополнительной трансак)
ции внутри предприятия не сравняются с за)
тратами на осуществление той же трансакции
через обмен на открытом рынке или с затра)
тами на организацию ее через другое пред)
приятие. Следовательно, границы предпри)
ятия, согласно Р. Коузу, определяются мень)
шей величиной издержек внутрифирменно)
го обмена по сравнению со средними издерж)
ками рыночного обмена [9, с. 1–2].

Вместе с тем следует учитывать, что уч)
редитель не единственный предприниматель
на предприятии. Классическое понимание
предпринимателя в настоящее время расши)
ряется за счет включения в него других кате)
горий лиц. Так, предпринимательская теория
фирмы (Hisrich, Peters, 1989), опирающаяся
на представление о предприятии как о сфере
приложения предпринимательской иници)
ативы и имеющихся у предпринимателя или
доступных для привлечения ресурсов, во
главу угла ставит взаимоотношения между
предпринимателем и его бизнесом. Считает)
ся, что в основе предпринимательского биз)
неса и в центре деятельности такого пред)
приятия находится фигура предпринимателя –

независимого, активного, энергично устрем)
ленного к успеху, склонного к риску, настой)
чивого, адаптивного, уверенного в себе чело)
века, умеющего использовать в своих целях
противоречивые обстоятельства. Однако в
модифицированных вариантах предпринима)
тельской концепции (Tropman, Morningstar,
1989) вовсе не считают обязательным, чтобы
такой человек был на предприятии в един)
ственном числе и в роли директора, и рассма)
тривают влияние на поведение предприятия
деятельности «макропредпринимателей», ру)
ководящих внешними связями предприятия
с другими организациями, деловой, админи)
стративной и технологической средой, насе)
лением; «мезопредпринимателей», осущест)
вляющих управление схемами и материаль)
но)финансовыми потоками во внутренней дея)
тельности предприятия, в том числе иннова)
ционными мероприятиями; «микропредпри)
нимателей», сферой активности которых яв)
ляется микрозвенья производства, вплоть до
организации рабочих мест. В принципе лю)
бое предприятие нуждается в предпринима)
телях всех трех типов; для успешной работы
предприятия важно, чтобы каждый из потенци)
альных предпринимателей сделал свой осоз)
нанный и обоснованный выбор между этими
типами ролей. Следует отметить, что в пред)
принимательском варианте теории фирмы
руководитель предприятия при любых усло)
виях остается предпринимателем – челове)
ком, целью и сферой профессиональной дея)
тельности которого является организация про)
изводственного процесса («нового соедине)
ния ресурсов») для удовлетворения имею)
щейся или создаваемой с помощью предпри)
нимателя потребности. Поведение предпри)
ятия в данной модели – результат действия 
и взаимодействия предпринимателей всех
трех уровней. Особенно важны взаимоотно)
шения между предпринимателями на пред)
приятии, его работниками и собственниками.
Для многих людей соответствующая мотива)
ция возможна только при создании условий
для реализации их предпринимательских ка)
честв. Следует обеспечить возможность пред)
принимательства на предприятии (интра)
пренерства) или в «интеграционной зоне»
предприятия [10].

Термином «intraprise» и производным от
него «intrapreneuring» («интрапренерство»)
теория и практика управления обязана Г. Пин)
чоту. Американский исследователь обозна)
чил им современную разновидность компа)
нии, представляющую собой самоорганизу)
ющуюся систему, чьи подразделения и ра)
ботающие в них люди имеют невиданные, по
сравнению с традиционными корпоратив)
ными структурами, возможности и свобо)
ду действий (Pinchot, 1985). Один из самых
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модных на сегодня управленческих неологиз)
мов образован от двух слов: «enterprise» «пред)
приятие, предпринимательство и латинско)
го префикса «intra)» (внутри); таким обра)
зом, «интрапренерство» можно перевести
как «внутрифирменное предприниматель)
ство» и, соответственно, «intraprise» – как ком)
панию, в которой доминируют его принципы.
Сразу же после появления новый термин был
подхвачен специалистами и консультантами,
так что теперь без него не обходится практи)
чески ни одна книга по современному стра)
тегическому менеджменту. В то же время в
отечественных источниках его статус пока не
выходит за рамки терминологической экзо)
тики. Специальных работ, которые бы попы)
тались вписать интрапренерство в контекст
отечественного стратегического управления,
практически нет. Этому легко найти оправ)
дание: тенденции новой экономики пока
слишком неявно проступают в нашем менед)
жменте и бизнесе. Однако это не означает,
что интрапренерство – «чуждая» или неак)
туальная проблема для нашей экономики и
права [11]. Это подчеркивает современное
значение предприятия как системного образо)
вания. Перечень предпринимателей – орга)
низаторов предприятия существенно расши)
рился, а цель предпринимательства перемес)
тилась от целей учредителя (получение при)
были) на цели разнообразных носителей ин)
тересов, задействованных в предприятии, 
т. е. вышла на уровень системного интереса. 

В отличие от классического предпри)
ятия периода «дикого» капитализма как ре)
зультата реализации предпринимательских
способностей собственников капитала, вно)
симого в предприятие для получения при)
были, современное предприятие может быть
создано как для получения прибыли, так и
для решения неприбыльных социальных за)
дач, но то, что объединяет оба этих вида –
является результатом применения органи)
заторских способностей весьма широкого
круга участников правоотношений с ним, 
в том числе государства, осуществляющего го)
сударственное регулирование его деятельнос)
ти. Поэтому получение прибыли исключено
из обязательных целей деятельности предпри)
ятия (вошло в структуру цели предприятия –
«удовлетворение общественных и личных
потребностей» как один из возможных элемен)
тов). Это оправданно не только потому, что су)
ществуют также некоммерческие предприя)
тия (некоммерческие государственные или
коммунальные предприятия учреждаются для
решения определенных социальных задач и 
т. д.), но и потому, что понятие предпринима)
теля в современной экономической теории су)
щественно расширилось, что требует соответ)
ствующего отражения в праве. 

С учетом изложенного на перспективу по)
нятие «предпринимательство» в ст. 42 ХК 
Украины целесообразно усовершенствовать,
включив в число субъектов предпринима)
тельства не только субъектов хозяйствования,
но и участников инновационных правоотно)
шений с ним и исключив получение прибыли
из обязательных целей предпринимательства
(в комплексе с синхронным развитием других
статей кодекса). Примечательно, что одновре)
менно будет снята, в том числе, проблема дуб)
лирования понятий «предпринимательская»
и «коммерческая деятельность».

Мы предлагаем следующую формули)
ровку: «Предпринимательство – самостоя�
тельная, инициативная, систематическая,
на собственный риск хозяйственная деятель�
ность, осуществляемая индивидами или кол�
лективами, или субъектами хозяйствования�
предпринимателями от своего имени или от
имени юридического лица – предприятия с
целью получения экономических и социальных
результатов, удовлетворения общественных
и личных потребностей. Учреждение субъек�
та предпринимательской деятельности –
юридического лица не требует предвари�
тельной государственной регистрации учре�
дителя».

Следует отметить, что в современных оп)
ределениях предпринимательства отмечает)
ся стремление подчеркнуть его творческий,
новаторский характер. Так, по мнению В. Ме)
динского и Л. Шаршуковой, предпринима)
тельство можно определить как творческую
деятельность деловых людей, направленную
на поиск новых сфер вложения капитала, соз)
дание новых и совершенствование наличных
продуктов, производств, организаций, разви)
тие собственных преимуществ, эффективное
использование различных возможностей для
получения прибыли [12, с. 8]. С учетом этого
в юридических исследованиях предлагалось
дополнить определение предприниматель)
ства такой характеристикой, как инноваци)
онная деятельность [13, с. 3–5]. Такое пред)
ложение объясняется во многом стремлени)
ем разграничить понятия «предприниматель)
ская» и «коммерческая деятельность». Одна)
ко вводить дублирование терминов «пред)
принимательская» и «инновационная» дея)
тельность не имеет смысла, не только пото)
му, что дублирование в принципе нецелесо)
образно, но прежде всего потому, что не вся
предпринимательская деятельность являет)
ся инновационной. Без предприниматель)
ства не обойтись и в сфере обычной репро)
дуктивной деятельности для получения из)
вестных результатов известными способами,
что, как минимум, необходимо для поддер)
жания жизнеобеспечения на достигнутом
уровне.
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Выводы

Проведенное исследование позволяет
сформулировать следующее усовершенство)
ванное определение понятия предприятия:
«Предприятие – это основное звено народно�
го хозяйства – первичный правовой инсти�
тут в сфере хозяйствования, субъект права
хозяйственной деятельности, представля�
ющий собой относительно самостоятельную
многофункциональную систему частно�пуб�
личных правоотношений с правами или без
прав юридического лица, созданный с соблюде�
нием требований законодательства и зареги�
стрированный в установленном порядке по
инициативе компетентного органа государ�
ственной власти или органа местного само�
управления, или других предпринимателей
для удовлетворения частных и публичных ин�
тересов в процессе реализации прав различных
участников правоотношений с предприяти�
ем, осуществляющим систематическую про�
изводственную, научно�исследовательскую,
торговую, иную хозяйственную деятельность
посредством преобразования имеющихся ре�
сурсов (факторов производства) в готовый,
востребованный потребителями продукт
(товар)». 

Перспективным направлением дальней)
ших исследований являются исследования
проблем хозяйственной правосубъектности
предприятий, а также других проблем хозяй)
ственного права с позиции правового инсти)
туционного подхода.
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Посередницькі правовідносини посідають
важливе місце в системі господарських
правовідносин. При цьому вони відно)

сяться до сфери майнових правовідносин із оп)
латного надання суб’єктами підприємницької
діяльності посередницьких послуг. Значення
правового регулювання господарсько)правових
відносин, спрямованих на надання допомоги
(послуги) одним суб’єктом господарювання
щодо вчинення юридичних та/або дій в інтере)
сах і за рахунок іншого суб’єкта господарюван)
ня, суттєво збільшується в умовах радикального
реформування сфери господарювання, де особ)
ливої ваги набуває підприємницька діяльність
посередників. 

З’ясуванню сутності, змісту й особливостей
правовідносин присвячені праці таких науков)
ців, як С. Алексеєв, В. Бабаєв, Д. Єрмоленко, 
О. Іоффе, В. Корельський, В. Перевалов, В. Прота)
сов, М. Марченко, П. Рабінович, М. Хавронюк,
М. Шаргородський та ін. Проте дослідження
цих питань ще не дістало належного теоретико)
правового опрацювання, про що свідчить їх не)
однозначне трактування науковцями. Як у пра)
вовій науці, так і в законодавстві відсутнє точне й
аксіоматичне визначення правовідношення (як
загальноправової категорії), а тим більше – по)
середницького правовідношення (як спеціаль)
ноправової категорії). 

Метою цієї статті є дослідження посередниць)
ких правовідносин в Україні, виявлення їх ха)
рактерних особливостей і правової природи.

В юридичній літературі є декілька понять
посередництва як правовідносин, які можна
умовно розділити на дві групи. Перша група ха)
рактеризується широким розумінням посеред)
ництва як правовідносин, що виникають між
посередником і його клієнтом у процесі діяль)
ності посередника за дорученням та в інтересах
своїх клієнтів, спрямовані на виникнення між
ними правових зв’язків, які опосередковують
реалізацію (придбання) ними товарів, робіт,
послуг. Друга група розглядає посередництво у
вузькому розумінні, тобто як правовідносини з

надання посередником своїм клієнтам фактич)
них послуг, які сприяють виникненню між ни)
ми правових зв’язків, спрямованих на опосе)
редкування реалізації (придбання) ними това)
рів, робіт, послуг. Проте однією з проблем, що
виникає у зв’язку з визначенням посередниць)
кого правовідношення, є те, що саме собою по�
середництво є власне не одиничним право)
відношенням, а системою правовідносин, яка з
неминучістю припускає включення до цієї сис)
теми господарських відносин, що складаються
між замовником і посередником на підставі ук)
ладеного між ними посередницького договору –
внутрішні відносини, а також відносин між по)
середником і третіми особами, що виникають з
приводу та в процесі надання посередником за)
мовникові відповідної посередницької послуги,
виконання посередницького договору – зовніш�
ні відносини. Отже, участь третіх осіб у відноси)
нах посередництва зумовлює розмежування
внутрішніх відносин посередництва (між
клієнтом (замовником) і посередником) та
зовнішніх – за участю третіх осіб. Внутрішні
відносини посередництва в силу своїх особли)
востей та за своєю суттю є організаційно)перед)
умовними, оскільки їх мета – «організація» (ви)
никнення, зміна чи припинення) іншого пра)
вовідношення (між клієнтом (замовником) і
третьою особою). Зовнішні відносини розгля)
даються як організаційно)інформаційні, суть
яких полягає в обміні певною інформацією. 
В такий спосіб виникає особливого роду система
відносин, що поєднує дві самостійні, але гене)
тично пов’язані одна з одною групи відносин,
найважливішими з яких є відносини внутрішні,
оскільки саме в них відображається специфіка
посередництва. На нашу думку, сама собою та)
ка система відносин не є лише ідеальною фор)
мою, отже, для такого роду ідеальних правових
категорій із неминучістю потрібні цілком ви)
значені змістовні юридичні форми. Такою юри)
дичною формою для внутрішніх відносин посе)
редництва є, як правило, договір про надання
посередницьких послуг, в якому знаходять за)
кріплення відповідні повноваження посередни�
ка (діяти від власного імені, але в інтересах і за
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рахунок замовника). У повноваженнях посеред)
ника (послугонадавача) закріплюються зміст та
межі його дій (юридичних та/або фактичних),
які він може вчиняти в інтересах і за рахунок
замовника (послугоотримувача). 

Погляди вчених на правову природу повно)
важення як такого розходяться в діаметрально
протилежних напрямах: від юридичного факту
до вияву правоздатності, від суб’єктивного не)
майнового права до обов’язку. Однак, незважа)
ючи на достатньо широкий діапазон точок зору
на природу повноваження, його правове зна)
чення полягає в наділенні однієї особи мож)
ливістю здійснювати юридично значимі дії в ін)
тересах і за рахунок іншої особи (хоч і від влас)
ного імені, на відміну від представництва). 

У найбільш загальному вигляді зміст кон)
цепції «повноваження як юридичний факт» мо)
же бути зведено до того, що повноваження є 
колом правочинів, дозволених посередникові,
юридичною та/або фактичною дією (сукупніс)
тю таких дій), тобто тим юридичним фактом,
який породжує посередництво. Будь)який по)
середницький договір передбачає обов’язок по)
середника діяти за рахунок і в інтересах замов)
ника. Повноваження за даною концепцією роз)
глядається також як юридичний факт, що визна)
чає межі приєднання до правоздатності замов)
ника дієздатності посередника. Критика цієї
концепції зводиться до того, що, по)перше, ос)
новний недолік концепції полягає в тому, що її
прихильники змішують дві різні правові кате)
горії: юридико)фактичну підставу повноважен)
ня з самим повноваженням; по)друге, юридич)
ним фактом є дія замовника щодо наділення
посередника відповідними повноваженнями
діяти в його інтересах, тобто повноваження як
волевиявлення; саме ж повноваження важко
віднести до юридичного факту, до того ж тако)
го, що має межі. Здатність визначати межі по)
ведінки особи – властивість суб’єктивного пра)
ва. Юридичний факт такою властивістю не
наділений. 

Основний зміст концепції «повноваження –
вияв правоздатності» передбачає, що повнова)
ження є виявом правоздатності (правомочніс)
тю), що дозволяє суб’єктові здійснювати пра)
вомірні юридичні та/або фактичні дії в межах
посередництва від власного імені, але в інтере)
сах і за рахунок іншої особи, з юридичними на)
слідками для неї. Зазначена концепція також є
об’єктом критики. По)перше, посередник діє від
власного імені, а не від імені замовника, на
відміну від представництва. Дії посередника не
можуть створювати юридичних наслідків для
замовника, оскільки в процесі посередництва по)
середники замовника собою у правовідносинах
із третіми особами не замінюють. Окрім цього,
категорія «правоздатність» має своє усталене в
правовій доктрині поняття: здатність мати пра)
ва та нести обов’язки. Логіка виключає мож)
ливість мати «чужі права». Мати «чужі права»
можна лише в результаті зміни правоволоділь)
ця за речово)правовим титулом або на підставі

зобов’язання, а також засобом правоздійснення
чужого суб’єктивного права, іншими словами,
повноважень на підставі уповноваження суб’єк)
та цього права. А це вже категорія дієздатності,
що, у свою чергу, допускає набуття прав і вико)
нання обов’язків власними діями для себе, а та)
кож для іншої особи на підставі того ж уповно)
важення чи в результаті наступного схвалення
таких дій. Обсяг правоздатності встановлюєть)
ся законом, а обсяг повноваження зумовлюєть)
ся волею особи, яка його надає. При цьому в по)
вноваженнях посередника закріплюються кон)
кретні його правомочності, а категорія «право)
здатність» лише вказує на абстрактну здатність
суб’єкта володіти тими чи іншими правами. 

Точка зору на «повноваження як особливе
суб’єктивне право» є найбільш популярною. 
В основу цієї концепції покладені такі доводи:
повноваження посередника є суб’єктивним не)
майновим правом; змістом цього права є право
на власні дії, а також можливість вимагати пев)
ного поводження від інших осіб; суб’єктивному
праву посередника кореспондує обов’язок за)
мовника прийняти виконане за посередниць)
ким договором, тобто результат здійснення по)
середницької діяльності в межах наданих посе)
редникові замовником повноважень (у тому
числі прийняти надані йому посередницькі по)
слуги за актом приймання)передачі, що є не)
від’ємною складовою посередницького догово)
ру); повноваження має межі, а це вже власти)
вість суб’єктивного права; повноваження фор)
мується на внутрішніх правових зв’язках посе)
редництва; повноваження як суб’єктивне право
входить до структури внутрішнього (відносно)
го) правовідношення між посередником та осо)
бою, в інтересах якої він діє (замовника). 

Критика вказаної концепції зводиться до
того, що: повноваженню не кореспондує будь)
чий обов’язок; повноваження не можна пору)
шити як суб’єктивне право; повноваження не
породжує права на позов. Однак, реалізуючи
повноваження у зовнішніх правовідносинах із
третьою особою, посередник діє як уповноваже)
ний, здійснюючи певні правомочності в рамках
міри можливої поведінки. Таким чином, повно)
важення сформоване у внутрішній стороні по)
середництва як сукупність правомочностей по)
середника, які посередник може здійснювати в
інтересах і за рахунок замовника задля досяг)
нення певного корисного ефекту (блага) для
нього, і з цих позицій є матеріальним змістом
суб’єктивного права посередника, що вступає у
правовідносини з третіми особами в процесі на)
дання посередницької послуги замовникові. 

Суть концепції «повноваження як суб’єк�
тивний обов’язок» полягає в тому, що замовник
посередницької послуги вправі вимагати від
посередника вчинення визначених посеред)
ницьким договором юридичних та/або фактич)
них дій в інтересах самого замовника, і цьому
праву замовника кореспондує обов’язок посе)
редника. Таким чином, суть повноважень посе)
редника зводиться до обов’язку вчиняти певні
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юридичні та/або фактичні дії в інтересах і за 
рахунок замовника. На нашу думку, обов’язок
здійснювати посередницькі дії зумовлюється
посередницьким зобов’язанням, що випливає з
договору (комісії, агентування, транспортної
експедиції тощо). Проте і ця концепція зазнає
критики, оскільки категорія суб’єктивного обо)
в’язку не відображає сутності правової природи
повноваження. У зовнішній стороні посередниц)
тва повноваження виявляється як матеріаль)
ний зміст суб’єктивного права посередника,
який у процесі здійснення посередницької діяль)
ності вступає у правовідносини з третіми особа)
ми. І лише внутрішня сторона посередництва
опосередковується правовими зв’язками, де по)
вноваження є матеріальним змістом належної
поведінки посередника. 

Таким чином, правова природа повнова)
ження не обмежується рамками суб’єктивного
права чи обов’язку, не є виявом правоздатності
чи юридичним фактом. При розгляді цього яви)
ща у процесі реалізації господарсько)правових
зв’язків посередництва наочною стає багатоас)
пектність категорії «повноваження». Так, замов)
ник як правоздатна особа, реалізуючи діє)
здатність через волевиявлення, трансформує
свою абстрактну здатність мати будь)які права,
які не суперечать чинному законодавству, та
нести обов’язки у можливість реалізації кон)
кретних прав та обов’язків посередником у про)
цесі здійснення ним господарської діяльності
(як комплексу фактичних та/або юридичних
дій) з надання посередницької послуги замов)
никові. У свою чергу, можливість реалізації
прав в інтересах інших осіб заснована на здатнос)
ті посередника своїми діями здійснювати права
та нести обов’язки не лише для себе, а й для
інших осіб (субсидіарна дієздатність). Повно)
важення як сукупність правомочностей, відо)
бражених і закріплених у посередницькому до)
говорі (як в уповноважуючому правочині), у
внутрішніх зв’язках посередництва, є матеріаль)
ним змістом суб’єктивного обов’язку посередни)
ка, а у зовнішніх правових зв’язках – матеріаль)
ним змістом суб’єктивного права посередника,
який вступає у правовідносини з третіми особа)
ми в процесі надання посередницької послуги за)
мовникові. 

На противагу викладеному побутує також
думка, що повноваження не є властивим для
посередництва. За такого підходу повноважен)
ня трактується як атрибут представництва, а
останнє визначається як право (повноваження)
представника здійснювати юридичну діяльність
для особи, яку представляють, та правовідно)
шення останнього з представником. Повнова)
ження у зазначеному контексті трактується як
можливість набути або здійснити право та/або
обов’язок іншої особи відносно третьої особи.
За вказаним підходом повноваження – це за)
сноване на договорі чи законі право однієї осо)
би представляти інтереси (вчиняти правочини
й інші юридично значимі дії) від імені іншої,
створюючи, змінюючи та/або припиняючи пра)

ва й обов’язки особи, яку представляють. Най)
більш значимий момент при аналізі повнова)
ження: те, щоб дії представника зумовили на)
стання юридичних прав та обов’язків в особи,
яку представляють, обов’язковою є наявність
повноваження для представника. Повноважен)
ня за таким підходом є сукупністю прав та обо)
в’язків, дії представника в рамках яких вчинені
від імені принципала, неминуче створюють,
змінюють або припиняють права й обов’язки
останнього. Така сукупність є похідною від пра)
воздатності особи, яку представляють, і відоб)
ражає частину цієї правоздатності. Разом із тим
усіма правами, визначеними повноваженням
володіє і принципал з тією лише різницею, що
він здійснюватиме їх від власного імені. Всі
інші права й обов’язки, якими наділений пред)
ставник у силу свого статусу, не є повноважен)
нями та мають звичайну правову природу. Так,
обов’язок представника діяти в інтересах особи,
яку він представляє, не буде повноваженням.
Така позиція набула поширення серед учених.

Викладене дозволяє стверджувати, що посе�
редницькими правовідносинами може бути іме)
нована сукупність відносин, яка виникає в про)
цесі здійснення посередницької діяльності. 

Характерними особливостями посеред�
ницьких правовідносин є: посередницьке пра)
вовідношення носить переважно майновий ха�
рактер, хоч його результат є не упредметненим,
а нематеріальним благом, оскільки виникає у
сфері майнового обороту; посередницькі пра)
вовідносини, як будь)які інші господарські пра)
вовідносини, є матеріальними за змістом, однак
їх матеріальний зміст, що розкривається через
загальне суспільне «виробництво» послуг та їх
реалізацію в господарському обороті господа)
рюючими суб’єктами, не слід ототожнювати з
результатом їх надання, який є визначеним не)
матеріальним благом, що виявляється в корис)
ному ефекті від надання послуги та не може бу)
ти матеріалізованим у певну упредметнену фор)
му; посередницькі правовідносини відносяться
переважно до горизонтальних (за класифіка)
цією В. Рахмиловича [1, с. 48]), оскільки поз)
бавлені ознак влади та підпорядкування, в яких
взаємні права й обов’язки, здебільшого майно)
вого характеру, виникають переважно із дого)
ворів та інших юридичних фактів; посеред)
ницькі правовідносини є тією ланкою, що по)
єднує вимоги правових норм із конкретною по)
середницькою діяльністю суб’єктів господарю)
вання в механізмі правового регулювання посе)
редницької діяльності. 

Характерною особливістю господарських
посередницьких правовідносин є також участь
у них особливого суб’єкта господарювання –
посередника, що є повноправним учасником гос)
подарських відносин, юридичною або фізич)
ною особою – підприємцем, що діє в межах сво)
єї господарської компетенції, безпосередньо
здійснюючи посередницьку діяльність з метою
отримання прибутку (винагороди), і посеред)
ництво є для такого суб’єкта господарювання



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О№ 12

основним та/або виключним видом його госпо)
дарської діяльності. 

Г. Сальнікова також зазначає, що посеред�
ником може виступати будь)яка фізична або
юридична особа будь)якої організаційно)право)
вої форми, зареєстрована в установленому за)
коном порядку як суб’єкт підприємницької
діяльності (при здійсненні посередництва в ок)
ремих сферах економіки посередникові можуть
висуватися і спеціальні вимоги (ліцензування,
визначена законом організаційно)правова фор)
ма юридичної особи тощо) [2, с. 4]. Посередни)
ком є будь)який суб’єкт підприємницької діяль)
ності, що вчиняє дії юридичного та/або фактич)
ного характеру, виступаючи від власного імені,
однак завжди в інтересах замовника. Мета по�
середництва в посередницькому правовідношен)
ні відображає вагомі правові, економічні та/або
соціальні результати реалізації посередництва
(здійснення посередницької діяльності шляхом
надання посередницької послуги). Результат
забезпечується правомірними діями всіх учас)
ників посередницького правовідношення. Очіку)
ваним з боку замовника результатом (змістом
бажаного замовником «корисного ефекту» від
посередницької послуги) визначається зміст
повноваження (прав та обов’язків) посередника
на здійснення останнім діяльності (юридичних
та/або фактичних дій посередницького характе)
ру) в інтересах і за рахунок замовника. Для по)
середника досягнення мети посередницького
правовідношення полягає в задоволенні потре)
би замовника й отриманні доходу (прибутку)
від наданих останньому посередницьких послуг.

Посередницькі правовідносини можуть бу)
ти класифіковані на види. Оскільки суб’єктами
посередницьких правовідносин завжди є замов)
ник (послугоотримувач), посередник (послуго)
надавач) та треті особи, то за структурою посе)
редницькі правовідносини поділяються на внут�
рішні (виникають між замовником і посередни)
ком) і зовнішні (виникають між посередником і
третіми особами). Залежно від сфери здійснен)
ня господарської посередницької діяльності,
можна розрізняти такі посередницькі пра�
вовідносини: у сфері торговельного посередниц)
тва; що виникають з приводу посередництва у
сфері виконання робіт; у сфері фінансового по)
середництва; у сфері посередництва на ринку
цінних паперів (фондове посередництво); у

сфері передачі у користування майна; що є за
своїм змістом представництвом, яке виникло на
підставі посередницького договору тощо. Цей
перелік не є вичерпним. Посередницькі послу)
ги можуть надаватися в усіх сферах економіки,
крім випадків, коли за законом вимагається
особисте вчинення дій (об’єкт є невід’ємним від
носія). Проте найбільшого поширення посеред)
ницька діяльність набула у сфері торгівлі (ре)
алізації товарів).

Висновки

Посередницькими правовідносинами може
бути іменована сукупність відносин, що вини)
кає в процесі здійснення посередницької діяль)
ності. У широкому розумінні посередницьке
правовідношення – це правовідношення, в силу
якого одна сторона (посередник) здійснює від
власного імені дії в інтересах іншої сторони (за)
мовника) з метою створення для останнього ба)
жаних ним юридичних та/або фактичних на)
слідків. У вузькому розумінні посередницьке
правовідношення – це правовідношення, в яко)
му одна особа (фізична або юридична – підпри)
ємець (посередник), самостійно, систематично
та на оплатній основі у межах повноважень
(прав та обов’язків), визначених посередниць)
ким договором, діє (вчиняє юридичні та/або
фактичні дії) у сфері господарювання в інтере)
сах іншої особи – суб’єкта господарювання (за)
мовника), за її рахунок, хоч і від власного імені,
виявляючи сприяння (юридичне та/або фак)
тичне) такій особі (замовнику) в установленні
господарських зв’язків з третіми особами. 

Посередницьке правовідношення виникає та
здійснюється на підставі посередницького госпо)
дарського договору, укладеного в письмовій
формі. 
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This article is dedicated to determination of theoretical problems of regulation of mediation legal
relationship in Ukraine. Mediation legal relationships were investigated in the broad and narrow com�
prehension. Notion of mediation legal relationship has been determined. Specific features of mediation
legal relationship and their kinds were reviled. 

Статья посвящена освещению теоретических проблем регулирования посреднических пра�
вооотношений в Украине; рассматриваются посреднические правоотношения в узком и широ�
ком понятии.
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Україна ще у 2006 р. отримала статус
країни з ринковою економікою, але
економічний стан країни вкрай склад)

ний і питання функціонування механізму
господарсько)правового регулювання еко)
номіки виходять на перший план розвитку
держави. Фондовий ринок, який повинен бу)
ти змістовною складовою економічних про)
цесів і який їх віддзеркалює, на даному етапі
мало розвинутий. Сьогодні фондовий ринок
України ще не став ефективним засобом за)
лучення інвестиційних ресурсів до реально)
го сектора економіки [1].

Мета статті – визначити принципи та за)
соби механізму державного регулювання
фондового ринку.

Для формування господарсько)правово)
го механізму як дієвої системи державного
регулювання відносин на фондовому ринку
необхідно визначити базові принципи такого
регулювання [2, с. 36].

У теорії та практиці розвинутих країн по)
ложення щодо важливості регулювання фі)
нансового сектора та загроз, які несе його по)
гане функціонування, знайшли розгорнуте
висвітлення. Визначено, що державний сек)
тор має тісні та складні відносини з фінансо)
вим у більшості країн світу, одночасно ві)
діграючи кілька ролей: регулятора фінансо)
вих інститутів; власника фінансових інсти)
тутів; учасника ринку; фідуціарного агента; у
деяких країнах, особливо у тих, що пережили
тривалі періоди адміністративного управлін)
ня економікою, – агента, який прямо втру)
чається в операції на ринку. Світові фінан)
сові кризи, негаразди, що мали місце у бага)
тьох країнах у плані втрати довіри до фінан)

сової системи, у тому числі до фондового рин)
ку, активізували розроблення теоретичної ба)
зи державного регулювання сектором. Пред)
ставники економічної та правової наукової
думки окреслили низку принципів для ефек)
тивного процесу регулювання та пруденці)
ального нагляду [3, с. 78].

Перший принцип регулювання полягає в
забезпеченні незалежності фінансових регу�
ляторних органів, що має поєднуватися з від)
повідними вимогами їх звітності перед ви)
щими державними органами управління. Ре)
гуляторні органи й особи повинні бути захи)
щені від волюнтаристських рішень, звіль)
нень і скасувань, а також від погроз, які по)
в’язані з ретельним виконанням ними своїх
регуляторних функцій.

Другий принцип полягає у тому, що уря�
дові агенції (фінансові або нефінансові) по�
винні мати прозорі цілі діяльності, здійснюва�
ти ретельне етапне планування своєї діяль�
ності, мати зовнішні контакти та постійно
брати участь у міжнародних заходах із метою
запозичення передового досвіду, виконувати
операції, які б підтримувались адекватним
рівнем звітування перед громадськістю.

Третій принцип полягає у тому, що ма�
ють бути підготовлені документи для забез�
печення цілісності й ефективного менедж�
менту всередині регуляторних органів. На)
приклад, слід підтримувати та запроваджу)
вати кодекси поведінки для управління шта)
том регуляторних органів, у тому числі ме)
ханізм юридичної перевірки рішень, що
приймаються в агентстві. На особливу увагу
заслуговують випереджаючі антикорупційні
дії для запобігання «інфекції державного не)
догляду» за фінансовими інституціями та рин)
ками.
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Під час фінансових стагнацій і криз цілі
корпоративного управління високого рівня
можуть бути спотворені, тому система регуля)
тивних інституцій і засобів у несприятливі ча)
си має бути реформована шляхом застосуван)
ня нових інституціональних структур із більш
високим рівнем прозорості та звітності.

МВФ і Світовий банк розробляють спіль)
ну програму оцінки ступеня досягнення
стандартів фінансового сектора як частину
загальної оцінки стабільності та потреб роз)
витку в Програмі оцінки фінансового секто)
ра (далі – ПОФС). З прийняттям ПОФС
близько 80 країн брали участь або погодили)
ся брати участь у цій програмі, у тому числі
Україна. ПОФС, як правило, оцінює чинну
практику в країні стосовно різноманітних
прийнятих на міжнародному рівні стан)
дартів нагляду, прозорості, ринкової інфра)
структури (наприклад, Кодекс МВФ щодо
досягнення виваженої прозорості при запро)
вадженні монетарної та фінансової політи)
ки), а також міжнародних стандартів у нагля)
ді за банками, фірмами, що займаються цін)
ними паперами, страховими компаніями та
платіжними системами. Ці стандарти прямо
впливають на досягнення незалежності регу)
ляторних органів від політичного впливу.

Базуючись на даних ПОФС, спеціалісти
МВФ та Світового банку зазначили, що у ба)
гатьох країнах, зокрема в Україні, найвищі
бали мають органи нагляду за ринком цінних
паперів і банківського нагляду у порівнянні з
регуляторними органами інших секторів [4,
с. 29]. Банківський нагляд має високі бали з
огляду на те, що він здійснюється національ)
ним центральним банком, який добре інсти)
туціоналізований, адекватно фінансований і
незалежний від більшості урядових струк)
тур. Регулювання фондового ринку має най)
більше складнощів, якщо розглядати його що)
до прийнятих міжнародних стандартів. Здійс)
нення регулювання на фондовому ринку
ДКЦПФР повинно відповідати базовим ви)
могам, встановленим міжнародними органі)
заціями.

Інший ключовий індикатор державного
управління високого рівня – рівень прозо)
рості регуляторних цілей та операцій, вклю)
чаючи взаємовідносини з іншими агентства)
ми. Практика ПОФС свідчить, що країни, які
розвиваються, у тому числі країни з перехід)
ною економікою, значно відстають від розви)
нутих країн. З іншого боку, нагляд за бан)
ківським сектором і платіжними системами,
який зазвичай здійснює центральний банк,
оцінюється навіть у країнах, що розвивають)
ся, досить високо. Отже, результативність ре)
гуляторних процедур тісно пов’язана з на)
явністю органу регулювання та контролю,
який має спеціальні повноваження.

В умовах невизначеності, притаманних
для ринкових відносин, важливим чинником
функціонування та розвитку фондового ринку
України є механізм переливу інформаційних
потоків. Досвід розвинутих країн свідчить, що
інформаційна сфера є основою формування
фондового ринку. Інформація відіграє важли)
ву роль для приведення в дію як торговельно)
го механізму з визначення продавця та покуп)
ця, так і механізму захисту інвесторів від бан)
крутств об’єктів інфраструктури чи їх недоб)
роякісної роботи. Держава як основний регу)
лятор, відповідаючи за діяльність ринку, несе
найбільшу відповідальність за забезпечення
інформаційних потоків. Необхідно налагоджу)
вати систему інформаційної взаємодії між
учасниками фондового ринку та його регуля)
торами. Потребує спрощення діюча система
розкриття інформації, а також підвищення її
прозорості й ефективності.

Наступним аспектом формування госпо)
дарсько)правового механізму державного ре)
гулювання є визначення системи засобів дер)
жавного впливу, спрямованих на підвищен)
ня ефективності функціонування ринку цін)
них паперів. Правова природа цих засобів ба)
зується на загальновідомих методах госпо)
дарського права, які концептуально будують)
ся на двох принципах: зобов’язуючий (су)
б’єкти господарського права зобов’язані та
повинні робити те, що на них покладено за)
коном) та загальнодозвільний (дозволено все,
що не заборонено законом). Відповідно сис)
тема таких засобів будується з урахуванням
поділу методів на адміністративні (метод
власних приписів, метод обов’язкових до ви)
конання рекомендацій, метод заборон тощо)
й економічні (метод автономних рішень, ме)
тод узгодження тощо).

Виходячи з аналізу наукової бази щодо
регулювання фондового ринку, всі засоби
системи господарсько)правового державного
регулювання можна розділити на дві групи:
засоби прямого та непрямого втручання дер)
жави у функціонування та діяльність інсти)
туцій ринку.

До засобів прямого впливу належать:
•• законотворча та нормотворча робота з

питань формування і розвитку ринку цінних
паперів;

•• ліцензування учасників ринку;
•• прямий контроль за обігом деяких видів

цінних паперів;
•• реєстрація цінних паперів;
•• контроль за правами власності й їх

зміною;
•• встановлення правил здійснення окре)

мих видів угод.
Непряме регулювання роботи ринку

цінних паперів здійснюється через загальні
та спеціальні засоби фінансової політики. 
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Загальними засобами є:
•• ринкові (непрямі) механізми монетар)

ної політики, зокрема операції на відкрито)
му ринку;

•• гарантування урядом кредитів, позик,
депозитів, у тому числі на валютному ринку;

•• введення в обіг різного виду державних
облігацій, векселів та інших цінних паперів;

•• валютне регулювання та валютний
контроль.

Ми вважаємо, що на особливу увагу за)
слуговують спеціальні засоби державного
впливу. Дослідження довело, що серед спеці)
альних засобів державного регулювання фон)
дового ринку, виходячи з рівня сучасних ви)
мог, найбільше значення мають такі:

•• формування та стимулювання застосу)
вання різних методів ціноутворення, конт)
роль за рівнем цін на різні інструменти фон)
дового ринку;

•• введення податків на доходи від цінних
паперів і запровадження інших заходів по)
даткової політики;

•• забезпечення застосування різноманіт)
ної палітри фондових індикаторів.

По суті зазначені засоби є господарсько)
правовими формами державного регулювання
ринку цінних паперів. Системна дія їх фор)
мує загальний мікроклімат роботи на фондо)
вому ринку, впливає на склад портфелів цін)
них паперів, індикатори й оцінки, на які орі)
єнтуються інвестори. Крім того, кожний із
цих напрямів діяльності держави має свій ха)
рактер дії на сам ринок і на роботу його учас)
ників. Так, важливим завданням державного
регулювання є забезпечення виходу на фон)
довий ринок сумлінних учасників фінансо)
вих процесів. У цьому зв’язку підвищується
роль ліцензування як регулятора цивілізова)
них відносин на ринку цінних паперів.

Система ліцензування може трактувати)
ся не лише як форма допуску на ринок. Вона
виступає також формою регулювання торгів
і певних видів господарської діяльності, тому
за її допомогою можна стимулювати ак)
тивність різних суб’єктів підприємництва з
огляду на їх організаційну форму управлін)
ня, види, а також різні галузі та сфери діяль)
ності [5]. У цьому відношенні важливо здійс)
нити регламентацію повноважень державних
органів регулювання діяльності у сфері лі)
цензування; систематизувати й узгодити за)
кони та підзаконні акти; посилити держав)
ний контроль процедур розкриття інфор)
мації щодо учасників ринку.

Для формування сприятливих тенденцій
роботи фондового ринку необхідною умовою
є справедливе формування ціни. На нашу
думку, зміст державного механізму ціноутво)
рення полягає, передусім, у тому, що держава
має контролювати початкову ціну та ціну за)

криття ринку, щоб уникнути його «пе)
регріву». Цей механізм досконало вивчений
західними вченими, але українські вчені та
практики цьому аспекту приділяли недо)
статньо уваги, а якщо й існували наукові роз)
робки, то вони недостатньо враховувалися в
практиці державного регулювання. Ціна на
фондовому ринку є поштовхом для інвесто)
рів вкладати кошти, стимулом для професіо)
налів ринку активізувати дії для отримання
прибутку. Для державних органів вона має
бути орієнтиром так званих справедливих
цін, а також цін блокування роботи певного
ринку.

На фондовому ринку діє кілька правил,
що сприяють формуванню справедливої 
ціни:

•• встановлення державою та саморегу)
лівними організаціями певних правил ре)
єстрації;

•• встановлення правил ліцензування ди)
лерів, що можуть брати участь у роботі біржі,
на предмет запобігання допуску шахраїв і не)
сумлінних гравців;

•• запобігання діям щодо маніпулювання
цін, суворе покарання тих, хто цьому сприяє.

Отже, питання ліцензування та ціноутво)
рення тісно пов’язані одне з одним, проте іс)
нують і особливості процесів ціноутворення,
які поєднують дію ринкових сил і державно)
го втручання.

Засоби монетарної політики впливають
на активність роботи з державними цінними
паперами, визначають ступінь привабливості
цього сектора грошового ринку, а також ви)
значають ступінь віддання переваги учасни)
ками операцій з цінними паперами надійним
безризиковим інструментам.

Гарантування позик, кредитів, депозитів
може впливати на перерозподіл інвесторів
між різними ринками, зокрема банківським і
фондовим, а також на вихід емітентів на
зовнішні ринки. Крім того, цей засіб при його
вдалому застосуванні може підвищувати за)
гальний рівень довіри до фінансового ринку.

Через введення певних інструментів, на)
приклад ПДВ)облігацій, цінних паперів цен)
трального банку, держава впливає на пере)
творення боргів у сек’юритизовану форму,
підвищує чи знижує загальну ліквідність
фінансового ринку, стимулює процеси ін)
новацій.

Валютне регулювання та валютний конт)
роль визначають ступінь привабливості ро)
боти з інструментами фондового ринку, де)
номінованими у національній валюті, інші
засади формування та розвитку ринку.

На особливу увагу заслуговують ті засоби
державного регулювання, що взаємозв’язані
між собою та становлять систему інструмен)
тів, які найбільшою мірою впливають на
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функціонування фондового ринку. Важли)
вим є встановлення певних співвідношень
між прямими та непрямими засобами дер)
жавного регулювання, узгодження між со)
бою засобів, що належать до загальних і
спеціальних, спрямованих безпосередньо на
учасників ринку цінних паперів.

Висновки

Незважаючи на те, що законодавча база
правового регулювання фондового ринку в
Україні в основному сформована, безпосе)
редній господарсько)правовий механізм як
дієва система державного регулювання від)
носин на фондовому ринку перебуває в стані
становлення. Це стосується як змісту засобів
державного регулювання, так і розподілу пов)
новажень щодо їх застосування між владни)
ми органами держави. Серед моделей органі)
заційно)економічного регулювання фондо)
вого ринку фінансово розвинутих країн і
країн з ринками, що розвиваються, виділя)
ються дві основні моделі побудови зазначе)
ного механізму: 

за секторальним/інституційним принци)
пом, коли регулювання здійснюється різни)
ми органами управління диференційовано
по групах фінансових інститутів, тобто конт)
рольні функції регулятора здійснюються що)
до певних учасників ринку;

за функціональним/цільовим принци)
пом, при якому функції встановлення норм,
напрямів розвитку ринку, контролю, нагля)
ду та захисту прав інвесторів здійснюються

різними органами управління відповідно до
галузевої компетенції. 

У чистому вигляді жодна з названих мо)
делей у світі не реалізована, превалювання
функціональної складової над інституційною
є певною світовою тенденцією, що дозволяє
підвищити рівень спеціалізації відповідного
державного органу й якість регуляторного
впливу. Вважаємо, що в цьому напрямі має
розвиватися організаційно)економічне регу)
лювання на фінансовому ринку, що дозво)
лить більш послідовно й ефективно застосо)
вувати господарсько)правові засоби регулю)
вання фондового ринку в Україні. Адже саме
господарсько)правовий механізм державно)
го регулювання відносин на фондовому рин)
ку повинен стати основною дієвою системою
впливу на діяльність учасників на противагу
виключно адміністративно)правовим захо)
дам регуляторного впливу держави.
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На виконання основних завдань, передба)
чених програмами соціально)економіч)
ного розвитку відповідної адміністра)

тивної території, органи місцевого самовряду)
вання при створенні комунальних підприємств
нарівні з комунальним унітарним підприєм)
ством (далі – КУП) використовують інші орга)
нізаційно)правові форми комунальних підпри)
ємств, зокрема товариство з обмеженою відпові)
дальністю, акціонерне товариство [1]. О. Стар)
цев звертає увагу на те, що демократичний ха)
рактер управління господарськими товариствами,
різноманітність їх форм та інші чинники спри)
яли поширенню цих організаційно)правових
форм у світі [2]. Як зазначено в рішенні Кон)
ституційного Суду України від 20.06.2007 р. 
№ 5)рп/2007 у справі № 1)14/2007 за консти)
туційним зверненням ВАТ «Кіровоградоб)
ленерго» про офіційне тлумачення положень ч. 8
ст. 5 Закону України «Про відновлення плато)
спроможності боржника або визнання його
банкрутом» (справа щодо кредиторів підпри)
ємств комунальної форми власності), у випад)
ках коли основною метою діяльності суб’єкта
господарювання комунального сектора еконо)
міки є отримання прибутку, його організацій)
но)правовою формою має стати господарське то)
вариство з відповідною часткою комунальної
власності у статутному фонді. 

Господарські товариства, на відміну від
КУП, за яким комунальна власність закріп)
люється на праві господарського відання (кому)
нальне комерційне підприємство) або на праві
оперативного управління (комунальне неко)
мерційне підприємство), здійснюють свою ді)
яльність на основі права власності. Органи міс)
цевого самоврядування використовують орга)
нізаційно)правову форму товариства з обмеже)
ною відповідальністю (далі – ТОВ) та акціонер)
не товариство (далі – АТ) з метою залучення до)
даткових фінансових ресурсів і підвищення
рівня ефективності в діяльності комунальних

підприємств. ТОВ, на відміну від АТ, є більш
привабливою організаційно)правовою формою,
оскільки має такі переваги, як мінімальний роз)
мір статутного фонду; проста процедура дер)
жавної реєстрації; ефективна та проста процеду)
ра управління; чітко прописана процедура ви)
ходу учасника з товариства; відсутність необ)
хідності складати спеціальну звітність тощо. То)
му ми вважаємо за доцільне спочатку розгляну)
ти порядок створення суб’єкта господарювання
комунального сектора економіки з використан)
ням організаційно)правової форми ТОВ.

Питанням правового регулювання діяль)
ності ТОВ присвячені наукові праці вітчизня)
них учених і практиків О. Вінник, С. Грудниць)
кої, Р. Джабраілова, О. Кібенко, В. Мамутова, 
В. Устименко, В. Щербини та ін. Разом із тим у
юридичній літературі практично відсутні наукові
праці, присвячені дослідженню порядку створен)
ня комунального підприємства у формі ТОВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України
«Про господарські товариства» (далі – Закон)
ТОВ визнається товариство, що має статутний
(складений) капітал, розділений на частки,
розмір яких визначається установчими доку)
ментами. Згідно з ч. 3 ст. 80 Господарського ко)
дексу (далі – ГК) України ТОВ є господарське
товариство, що має статутний фонд, поділений
на частки, розмір яких визначається установчи)
ми документами, і несе відповідальність за свої)
ми зобов’язаннями тільки своїм майном. Від)
повідно до ч. 1 ст. 140 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України ТОВ – це засноване одним або
кількома особами товариство, статутний капі)
тал якого поділений на частки, розмір яких вста)
новлюється статутом. Дефініції ТОВ, які містять)
ся в Законі, ГК та ЦК України схожі за своїм
змістом. Разом із тим заслуговує на увагу те, що
в існуючому законодавстві, у тому числі у згада)
них нормативно)правових актах, одночасно ви)
користовуються терміни «статутний (складений)
капітал» і «статутний фонд», що на практиці
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призводило до різноманітних конфліктних си)
туацій. З метою усунення неоднозначного тлу)
мачення цієї норми Державний комітет з пи)
тань регуляторної політики та підприємництва
України (далі – Держпідприємництво), який
вважає ці поняття синонімічними, звернувся до
Міністерства юстиції України (далі – Мінюст Ук)
раїни) з листом від 14.10.2003 р. № 5911 з прохан)
ням надати роз’яснення з цього питання. У своєму
роз’ясненні відносно деяких положень Закону Ук)
раїни «Про державну реєстрацію юридичних осіб і
фізичних осіб – підприємців» від 17.11.2003 р. 
№ 14)34)1406 Мінюст України повідомив, що
поняття «складений капітал» вживається щодо
повного та командитного товариства, а «статут)
ний капітал» – щодо АТ, ТОВ і товариства з до)
датковою відповідальністю (далі – ТДВ).

Органи місцевого самоврядування можуть
володіти статутним фондом товариства пов)
ністю або частково. Повністю володіти статут)
ним фондом органи місцевого самоврядування
можуть на підставі ч. 2 ст. 83, ч. 2 ст. 114, ч. 1 
ст. 140 ЦК України, ч. 4 ст. 3 Закону. Якщо при
створенні ТОВ беруть участь інші суб’єкти гос)
подарювання, то необхідно щоб відповідно до 
ч. 3 ст. 24 ГК України частка комунальної влас)
ності у статутному фонді товариства перевищу)
вала 50 % чи становила величину, яка забезпе)
чувала б органам місцевого самоврядування пра)
во вирішального впливу на господарську діяль)
ність цих суб’єктів. Тільки тоді це товариство
буде суб’єктом господарювання комунального
сектора економіки. Відповідно до ч. 2 ст. 50 За)
кону максимальна кількість учасників ТОВ не
може перевищувати 10 осіб.

Порядок створення комунального підпри)
ємства у формі ТОВ складається з таких етапів:
підготовчий (організаційний); реєстраційний
(набуття статусу юридичної особи); постре)
єстраційний (завершальний). Розглянемо ство)
рення ТОВ декількома засновниками.

ГК України та Закон використовують тер)
міни «засновник», «учасник», акцентуючи ува)
гу на тому, що це різні за змістом поняття. За)
сновниками товариства можуть вважатися лише
особи, які прийняли рішення, уклали заснов)
ницький договір до моменту державної реєстра)
ції цього товариства. Будь)яка особа, яка отри)
мала частку у статутному фонді (капіталі) това)
риства вже після його державної реєстрації,
вважатиметься такою, що приєдналася як учас)
ник, але не засновувала, не створювала цього
підприємства. Фізична або юридична особа, яка
отримала (придбала) частку у статутному
фонді вже існуючого підприємства вважається
не його співзасновником, а учасником товари)
ства. Проте ЦК України, регулюючи цю сферу
правовідносин, використовує тільки термін
«учасник», ототожнюючи поняття «засновник»
і «учасник». На нашу думку, це є помилкою, що
створює додаткову змістовну плутанину в про)
цесі застосування відповідних норм.

Перший етап – підготовчий. На засіданні
профільної комісії, спільного засідання декіль)

кох комісій приймається рішення про доціль)
ність створення комунального підприємства у
формі ТОВ за участю інших суб’єктів господа)
рювання та винесення цього питання на роз)
гляд сесії ради. На сесії ради приймається рішен)
ня про: створення комунального підприємства
у формі ТОВ; визначення змісту вкладу тери)
торіальної громади у господарське товариство;
створення комісії з питань проведення конкур)
су на визначення інвестора(ів), які бажають
взяти участь у створенні товариства; затвер)
дження порядку проведення конкурсу на визна)
чення інвестора(ів). 

На підставі зазначеного рішення сесії ради
органи місцевого самоврядування (або їх вико)
навчі органи) в місцевих засобах масової інфор)
мації (далі – ЗМІ) розміщають оголошення про
проведення конкурсу на визначення інвесторів,
які мають бажання взяти участь у створенні ко)
мунального підприємства – ТОВ комунального
сектора економіки. Після визначення кола за)
сновників, проводяться установчі збори заснов)
ників, приймається рішення й укладається за)
сновницький договір про створення товарист)
ва. У засновницькому договорі (договорі про
заснування товариства) згідно з ч. 1 ст. 142 ЦК
України визначаються відносини між заснов)
никами товариства щодо створення товариства.
Засновницький договір укладається в пись)
мовій формі та встановлює порядок заснування
товариства, умови здійснення спільної діяль)
ності щодо створення товариства, розмір ста)
тутного капіталу, частку у статутному капіталі
кожного з учасників, строки та порядок внесен)
ня вкладів тощо. Договір про заснування ТОВ
не є установчим документом і його подання при
державній реєстрації не є обов’язковим. Тому
не можна погодитися з твердженням В. Кравчу)
ка, який вважає, що після реєстрації товариства
установчий (засновницький) договір і надалі ре)
гулюватиме відносини між учасниками ТОВ [3].

С. Томчишен зазначає, що засновники то)
вариства позбавлені права, посилаючись на за)
сновницький договір, вимагати від одного із
засновників підписати статут, якщо у подаль)
шому при його затвердженні установчими збо)
рами він не погоджується з його змістом [4]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 82 ГК, ч. 1 ст. 143 ЦК,
ч. 1 ст. 4 Закону установчими документами ТОВ
є статут. На підставі рішення установчих зборів
розробляється статут. Згідно з ч. 2, ч. 4 ст. 82
ГК, ч. 1 ст. 88, ч. 1 ст. 143 ЦК, ч. 2 ст. 4, ст. 51 За)
кону установчі документи ТОВ повинні містити
відомості про вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників, склад
і компетенцію органів товариства, порядок прий)
няття ними рішень, відомості про розмір часток
кожного з учасників, розмір, склад і порядок вне)
сення ними вкладів та інші відомості, що не супе)
речать закону. У передбачених законом випадках
установчі документи товариства погоджуються з
Антимонопольним комітетом України.

Перед підготовкою статуту товариства
відповідно до ч. 1 ст. 50, ст. 52 Закону, ч. 3 ст. 80
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ГК, ч. 1 ст. 140 ЦК створюється статутний фонд
(капітал), розмір якого має становити не менше
суми, еквівалентної одній мінімальній заро)
бітній платі. Відповідно до ч. 1 ст. 86 ГК Ук)
раїни, вкладами учасників і засновників госпо)
дарських товариств можуть бути будинки, спо)
руди, обладнання й інші матеріальні цінності,
цінні папери, права користування землею, во)
дою, іншими природними ресурсами, будинка)
ми, спорудами, а також інші майнові права
(включаючи майнові права на об’єкти інтелек)
туальної власності), кошти (у тому числі в іно)
земній валюті). Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону вкла)
дом до статутного (складеного) капіталу госпо)
дарського товариства можуть бути гроші, цінні
папери, інші речі або майнові чи інші відчужу)
вані права, що мають грошову оцінку, якщо
інше не встановлено законом. Вклад, оцінений
у гривнях, становить частку учасника і заснов)
ника у статутному фонді товариства. Порядок
оцінки вкладів визначається в установчих доку)
ментах господарського товариства, якщо інше
не передбачено законом. Виходячи із змісту ч. 1
ст. 13 Закону та ч. 1 ст. 86 ГК, формування ста)
тутного фонду (капіталу) ТОВ може відбувати)
ся за рахунок грошей або за рахунок майна та
майнових прав. У першому випадку відкрива)
ється рахунок у банку для формування статут)
ного капіталу ТОВ і засновники перераховують
на цей рахунок кошти. 

При формуванні статутного фонду (статут)
ного капіталу) товариства за рахунок грошей
необхідно враховувати Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо формування статутних капіта)
лів господарських товариств» від 11.02.2010 р. 
№ 1873)VІ, яким внесені зміни до ст. 86 ГК та
ст. 13 Закону про заборону використовувати
для формування статутного фонду (статутного
(складеного) капіталу) бюджетні кошти, кош)
ти, отримані в кредит і під заставу, крім випад)
ків, встановлених законом для банків та інших
фінансових установ, а також випадків, передба)
чених Законом України «Про першочергові за)
ходи щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 31.10.2008 р.
№ 639)VI.

При формуванні статутного фонду за раху)
нок майна та майнових прав, майно передають
на підставі актів приймання)передачі особі,
уповноваженій засновниками. Коли внеском
учасника та засновника господарського товари)
ства є майно господарського товариства з дер)
жавною часткою (часткою комунального май)
на), то згідно з ч. 2 ст. 7 Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р.
№ 2658)ІІІ експертна оцінка є обов’язковою. 
В такому випадку на сесії ради приймається рі)
шення про: створення комісії з питань проведен)
ня конкурсу на визначення оцінювача для
оцінки вартості комунального майна терито)
ріальної громади; затвердження порядку прове)

дення конкурсу на визначення оцінювача для
проведення оцінки вартості комунального май)
на, що стане вкладом територіальної громади. 

Згідно з ч. 2 ст. 52 Закону, ч. 3 ст. 144 ЦК
України до моменту державної реєстрації ТОВ
кожен із учасників зобов’язаний внести до ста)
тутного фонду (капіталу) не менше 50 % вказа)
ного в установчих документах вкладу. Частина
статутного капіталу, що залишилася несплаче)
ною, підлягає сплаті протягом першого року ді)
яльності товариства. Учаснику ТОВ, який пов)
ністю вніс свій вклад, видається свідоцтво това)
риства. До державної реєстрації ТОВ мова мо)
же йти лише про «засновника», а не «учасни)
ка». Тому ми вважаємо, що ч. 2 ст. 52 Закону та
ч. 3 ст. 144 ЦК України потребує вдосконалення
шляхом внесення відповідних змін.

Підготовлений статут ТОВ розглядається
та затверджується на черговій сесії ради за умо)
ви позитивного сприйняття його змісту депута)
тами ради. Після цього підготовлений пакет до)
кументів подається для державної реєстрації
товариства.

Другий етап – реєстраційний. Відповідно
до ч. 3 ст. 83 ГК України господарське товарист)
во набуває статусу юридичної особи з дня його
державної реєстрації. Порядок проведення дер)
жавної реєстрації юридичної особи визначаєть)
ся ст. 25 Закону України «Про державну реєстра)
цію юридичних осіб та фізичних осіб)підприєм)
ців» (далі – Закон № 755)ІV) від 15.05.2003 р.
№ 755)ІV, статтями 57, 58 ГК. Перелік доку)
ментів, які необхідно подавати для проведення
державної реєстрації юридичної особи наведе)
ний у ч. 1 ст. 24 цього Закону. 

Для державної реєстрації юридичної особи
(в даному випадку ТОВ комунального сектора
економіки) засновники або уповноважена ними
особа повинні особисто подати державному ре)
єстратору (надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення) такі документи: оригінал
протоколу установчих зборів; оригінал рішен)
ня ради про створення ТОВ (або нотаріально
засвідчену копію); два примірники статуту ТОВ,
засвідчені нотаріально; заповнену реєстраційну
картку; довідку з банку про формування статут)
ного капіталу; документ, що засвідчує внесення
реєстраційного збору за проведення державної
реєстрації юридичної особи. Якщо документи
надсилаються державному реєстратору рекомен)
дованим листом, підпис заявника на реєстра)
ційній картці (заяві, повідомленні) повинен бу)
ти нотаріально посвідчений. Вимагати додат)
кові документи для проведення державної ре)
єстрації юридичної особи, крім зазначених, дер)
жавному реєстратору забороняється. Додаткові
документи для державної реєстрації ТОВ мо)
жуть знадобитиіся у випадку резервування
найменування юридичної особи – довідка з
єдиного державного реєстру; надання дозволу
на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів
господарювання – копія рішення органів Анти)
монопольного комітету України або Кабінету
Міністрів України.
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Строк державної реєстрації не повинен пе)
ревищувати трьох робочих днів. Державний ре)
єстратор у день державної реєстрації ТОВ зобо)
в’язаний передати відомості з реєстраційної карт)
ки ТОВ відповідним органам державної статис)
тики, державної податкової служби, Пенсійно)
го фонду України, фондів соціального страху)
вання для взяття юридичної особи на облік. 

Третій етап – завершальний. Після держав)
ної реєстрації ТОВ та отримання свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи для пов)
ноцінної діяльності підприємства необхідно
придбати печатки та відкрити банківські рахун)
ки. Для отримання печатки слід мати дозвіл на
виготовлення печатки(ток) і штампу(ів) від міськ)
райорганів внутрішніх справ за територіально)
адміністративною підпорядкованістю. Порядок
отримання дозволу на виготовлення печаток і
штампів регулюється Інструкцією, затвердже)
ною наказом Міністерства внутрішніх справ
України «Про затвердження Інструкції про по)
рядок видачі міністерствам та іншим централь)
ним органам виконавчої влади, підприємствам,
установам, організаціям, господарським об’єд)
нанням та громадянам дозволів на право від)
криття та функціонування штемпельно)гравер)
них майстерень, виготовлення печаток і штам)
пів, та затвердження умов і правил проваджен)
ня діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно)граверних майстерень, виготов)
лення печаток і штампів» від 11.01.1999 р. № 17.
Відкривати банківські рахунки для забезпечен)
ня своєї господарської діяльності та власних
потреб за місцем реєстрації, або у будь)яких
інших банках на території України за власним
вибором, суб’єкти господарювання мають пра)
во відповідно до частин 1, 3 ст. 342 ГК України.
Відкриття зазначених рахунків здійснюється
відповідно до ст. 31 Закону України «Про бан)
ки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 
№ 2121)III. Порядок відкриття банками поточ)
них рахунків клієнтів регулюється Інструкцією
«Про порядок відкриття, використання і за)
криття рахунків в національній валюті», затвер)
дженою постановою Правління Національного
банку від 12.12.2003 р. № 492. 

ТОВ комунального сектора економіки з
декількома учасниками може бути створено і за
іншою схемою: спочатку створюється ТОВ, в
якому єдиним засновником і учасником висту)
патиме орган місцевого самоврядування, а потім
відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону до створеного ТОВ
можуть приєднатися інші учасники (інвестори).

Висновки

ТОВ комунального сектора економіки з де)
кількома учасниками створюється органами місце)
вого самоврядування з метою залучення зовніш)
ніх інвестиційних ресурсів, спрямованих на підви)
щення рівня ефективності роботи комунального
підприємства. Комунальне підприємство з ви)
користанням організаційно)правової форми
ТОВ може бути створене за двома варіантами: 

засновниками ТОВ, окрім органу місцевого
самоврядування, виступають ще декілька фі)
зичних або юридичних осіб; спочатку ТОВ ство)
рюється одним засновником – органом місце)
вого самоврядування, а потім до існуючого ТОВ
приєднуються інші учасники. 

Сформульовані у роботі висновки, пропо)
зиції щодо внесення відповідних змін до зако)
нодавства, можуть стати підґрунтям для прове)
дення подальших науково)практичних дослі)
джень у напрямі вдосконалення порядку ство)
рення ТОВ комунального сектора економіки.
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Будь)яка діяльність здійснюється на ос)
нові системи принципів. Безумовно,
рекламна діяльність на телебаченні не

є винятком і також базується на системі пев)
них принципів. 

В. Опришко зазначає, що принцип слід
розуміти як керівні ідеї, основоположні заса)
ди або правила здійснення певної діяльності
[1, с. 82]. На думку С. Присухіна, принцип –
це першооснова, те, що лежить у підґрунті
певної сукупності фактів, теорії, науки, чим
слід керуватися в науковому пізнанні та
практичній діяльності [2, с. 34].

Загалом принцип розуміють як основ)
ні засади, вихідні ідеї, що характеризуються уні)
версальністю, загальною значущістю, вищою
імперативністю та відображають суттєві по)
ложення теорії, вчення, науки, системи внут)
рішнього і міжнародного права, політичної,
державної чи громадської організації [3, 
с. 110].

Як явище не лише економічне, а й соці)
альне та правове, рекламна діяльність на те)
лебаченні (зокрема принципи рекламної
діяльності) потребує особливого правового
регулювання, врахування в цій сфері норм
міжнародно)правових актів, які визначають
основні принципи реклами на телебаченні.
Саме цим зумовлена актуальність даного на)
укового дослідження. Актуальність предмета
дослідження зумовлена також тим, що рек)
ламна діяльність переважно досліджувалась
у працях учених)економістів, соціологів. Зо)
крема, заслуговують на увагу праці у сфері
реклами закордонних економістів А. Дейяна,
Б. Кортленда, Ч. Сендиджа, В. Фрайбургера.
Проблеми рекламної діяльності досліджува)
лись також вітчизняними науковцями І. Вол)
ковим, Ю. Вольдманом, Р. Титовою, І. Рож)
ковою, Л. Терещенко, К. Тотьєвою. Окремі
питання правового регулювання здійснення

рекламної діяльності розглядались у працях
Н. Саніахметової, Є. Ромата, А. Черемнової,
З. Кузнецової, Л. Мамчур, А. Стрельникова,
О. Шишки. Разом із тим особливості пра)
вового регулювання принципів рекламної
діяльності на телебаченні не стали предме)
том спеціальних правових досліджень.

Правове закріплення принципів реклам)
ної діяльності здійснено в Законі України
«Про рекламу» від 03.07.1996 р. (далі – За)
кон), Рекомендації № R(84)3 Комітету Мі)
ністрів Ради Європи «Про принципи теле)
візійної реклами» від 23.02.1984 р. (далі –
Рекомендація) та Міжнародному кодексі
рекламної практики від 02.12.1986 р., розроб)
леному Міжнародною торговельною пала)
тою (далі – Кодекс).

Закон України «Про рекламу» визначає
низку загальних засадничих положень, на
яких мають базуватися відносини у сфері
реклами, – принципи реклами. Погоджуючись
з думкою А. Гринько)Гузевської про те, що
принципи рекламної діяльності мають бути
відшліфовані, оскільки вони прямо вплива)
ють на зміст реклами, слід додати, що вони
обов’язково мають бути реалізовані на прак)
тиці під час здійснення рекламної діяльності
[4, с. 106].

Наведені у ст. 7 Закону України «Про
рекламу» принципи можна умовно поділити
на загальноправові, економіко)правові та
спеціальні [5].

До загальноправових принципів слід
віднести принцип законності, який є консти)
туційним за своїм походженням, а також прин�
цип точності та достовірності, які є загаль)
ноправовими принципами, що застосову)
ються до інформації.

Аналіз принципу законності свідчить, що
законність як явище є одним із важливих еле)
ментів демократії та правової держави. Під
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законністю слід розуміти, з одного боку, ви)
могу законодавчого закріплення компетенції
владних структур, ухвалення рішень у межах
компетенції та на підставі закону, а з іншого –
принцип поведінки осіб, тобто реальну мож)
ливість здійснення суб’єктом права наданих
йому прав за умови неухильного виконання
покладених на нього обов’язків, і разом із
тим можливість оскарження порушених прав
та відповідальність за порушення прав інших
або невиконання обов’язків.

Змістом законності є верховенство зако)
ну, рівність суб’єктів права перед законом,
нормативне обґрунтування правових рішень,
єдність розуміння та застосування права. 

У сфері відносин, що виникають у процесі
виробництва, розповсюдження та споживан)
ня реклами, законність це, з одного боку,
обов’язковість законодавчої регламентації
компетенції державних органів як носіїв дер)
жавної влади, діяльність яких пов’язана з ре)
гулюванням виробництва, розповсюдження
та споживання реклами, а з іншого – законо)
давче закріплення прав суб’єктів відносин у
сфері реклами та можливість їх реалізації за
умови дотримання законодавчо визначених
обов'язків, законодавче закріплення механіз)
мів оскарження та відновлення порушених
прав зазначених суб’єктів, а також відпові)
дальності за таке порушення [5]. 

Слід зазначити, що принцип законності
відображений як у п. 3 Рекомендації, так і в
Кодексі, де зазначено, що рекламодавці по)
винні дотримуватися чинних законів країни,
в якій транслюється реклама, та залежно від
частки аудиторії в ній належним чином вра)
ховувати закони цієї країни [6].

Принцип точності означає, що у рек)
ламній інформації не має бути перебільшень
і недомовок, за рахунок яких рекламодавцям
чи розповсюджувачам реклами вдавалося б
створити у споживачів реклами враження,
що рекламовані особа чи товар наділені по)
зитивними рисами чи ознаками, а насправді
такі риси чи ознаки у них відсутні; що об’єкт
реклами не містить негативних рис чи ознак,
а такі риси чи ознаки йому притаманні. Крім
того, точність щодо дотримання вимог до по)
рядку і способу виготовлення та розповсю)
дження реклами є обов’язковою умовою ре)
алізації принципу законності у рекламі. 

Точність – необхідна умова для отриман)
ня споживачем реклами належної і повної ін)
формації про риси чи властивості особи або
товару, що рекламується, зокрема про ціну,
місце, час виробництва, тривалість зниження
цін чи проведення рекламних акцій [5]. 

Принцип достовірності зводиться до то)
го, що під достовірністю слід розуміти від)
повідність рекламної інформації, у тому чис)
лі окремих її елементів, дійсним фактам, а са)

ме: характеристикам товарів (як позитив)
ним, так і негативним), їх призначенню, по)
ходженню [5].

Принцип достовірності, згідно із ст. 4 Ко)
дексу, означає, що реклама не повинна місти)
ти заяв і образів, які безпосередньо або опо)
середковано, умисно або з необережності, за
рахунок замовчування, двозначності або пе)
ребільшень можуть ввести в оману спожива)
ча, зокрема стосовно таких характеристик, як:

•• характер, сорт, склад, метод і дата виго)
товлення, придатність до застосування, діапа)
зон застосування, кількість, компанія)вироб)
ник і країна виготовлення;

•• цінність продукції та реально оплачува)
на ціна;

•• інші умови платежу (розстрочення пла)
тежу, довгострокова оренда, виплата частина)
ми та продаж у кредит);

•• доставка, обмін, повернення, ремонт і тех)
нічне обслуговування;

•• гарантійні умови;
•• авторські права та права промислової влас)

ності (патенти, товарні знаки, конструкції й
моделі, торговельні найменування);

•• офіційне визнання або схвалення, при)
судження медалей, призів і дипломів;

•• розміри переваг у випадку участі у бла)
годійних заходах.

У рекламі не допускається некоректне
вживання результатів досліджень або витя)
гів із технічних і наукових публікацій. Ста)
тистичні дані не повинні представлятися як
такі, що мають більшу значимість, ніж на)
справді. Не допускається некоректне засто)
сування наукових термінів; професійного
жаргону, недоречних відомостей наукового
характеру, призначених для додання заявам
видимості наукової обґрунтованості, якої во)
ни насправді не мають [7]. 

На нашу думку, в Кодексі міститься до)
сить чітке пояснення принципу достовір)
ності, яке необхідно відтворити у ст. 7 Зако)
ну України «Про рекламу».

Економіко)правовим за своїм змістом є
принцип добросовісної конкуренції в рекламі.
Дотримання цього принципу полягає в ут)
риманні від дій, які законодавчо визначені
як недобросовісні по відношенню до конку)
ренції [5]. 

Правовим підґрунтям захисту від недоб)
росовісної конкуренції є ст. 42 Конституції
України, яка не допускає зловживання моно)
польним становищем на ринку, неправомір)
не обмеження конкуренції та недобросовісну
конкуренцію. Законом України «Про захист
від недобросовісної конкуренції» визначено,
що недобросовісною конкуренцією є будь)
які дії у конкуренції, що суперечать прави)
лам, торговим та іншим чесним звичаям у
підприємницькій діяльності. Зазначеним За)
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коном визначені два види діяльності, що
підпадають під ознаки недобросовісної кон)
куренції у сфері реклами:

•• неправомірне (без відповідного дозволу)
використання чужого імені, фірмового най)
менування, знаків для товарів і послуг, ін)
ших позначень, чужих рекламних матеріалів,
упаковки товарів, що може призвести до
змішування з діяльністю іншого господарю)
ючого суб’єкта, який має пріоритет на їх ви)
користання;

•• неправомірна порівняльна реклама.
У Кодексі також зазначено, що будь)яка

реклама повинна відповідати принципам
добросовісної конкуренції, які є загально)
прийнятими в господарській діяльності [7]. 

Вважаємо, що необхідно внести зміни до
ст. 7 Закону України «Про рекламу», додав)
ши положення про заборону реклами диск)
редитувати рекламну діяльність в очах сус)
пільства. 

До спеціальних рекламних принципів
належать: принцип використання форм і
засобів, які не завдають споживачеві реклами
шкоди, принцип заборони підривання довіри
суспільства до реклами, принцип заборони
вміщення інформації або зображень, які по)
рушують етичні, гуманістичні, моральні нор)
ми, нехтують правилами пристойності, а та)
кож принцип врахування особливої чутли)
вості дітей і не завдання їм шкоди. 

Принцип використання форм і засобів, які
не завдають споживачеві реклами шкоди 
стосується саме форм рекламної інформації
та рекламних засобів, тобто засобів донесен)
ня рекламної інформації до споживачів рек)
лами. Споживачам реклами може завдавати)
ся фізична, моральна та матеріальна шкода.
Завдання рекламою будь)якого різновиду
шкоди споживачеві такої реклами полягає у
тих чи інших негативних наслідках, які нас)
тали для особи безпосередньо в зв’язку з ви)
робництвом чи розповсюдженням рекламної
інформації. 

Відповідно до пунктів 6–10 Рекомендації,
де закріплені норми щодо форми та презен)
тації, зазначено, що реклама, якої б форми
вона не набувала, повинна завжди чітко ви)
значатися, як така. Реклама має чітко відме)
жовуватися від передач: реклама та інтереси
рекламодавців не повинні жодним чином
впливати на зміст передач. Бажано, щоб рек)
ламні оголошення групувалися та включали)
ся до програми передач таким чином, аби не
зашкодити цілісності та цінності передач чи
їх звичайній тривалості. 

Згідно з п. 9 Рекомендації кількість часу,
призначеного для реклами, не повинна бути
надмірною або применшувати функцію теле)
бачення як засобу отримання інформації,
освіти, соціального та культурного розвитку,

розваги. Відповідно до п. 10 Рекомендації
жодна підсвідома реклама не може бути до)
зволена [6]. 

Принцип заборони підривання довіри
суспільства до реклами безпосередньо пов’я)
заний із принципом достовірності, закріпле)
ним ч. 1 ст. 7 Закону. У Кодексі зазначено,
що жодна реклама не повинна дискредитувати
рекламну діяльність в очах суспільства [7].
Можна стверджувати, що цей принцип тісно
пов’язаний з такими принципами, як чес)
ність і правдивість, закріпленими в Рекомен)
дації (закріплення їх у національному зако)
нодавстві необґрунтовано відсутнє). 

Відповідно до ст. 2 Кодексу принцип чес)
ності зводиться до того, що реклама не повин)
на зловживати довірою споживача та неста)
чею у нього досвіду або знань. Реклама не по)
винна без обґрунтованих причин грати на по)
чутті страху, марновірствах і забобонах, рек)
лама не повинна містити нічого, що могло б
спровокувати акти насильства, не повинна під)
тримувати дискримінацію за расовою, релі)
гійною або статевою ознакою. 

Принцип заборони вміщення інформації
або зображень, які порушують етичні, гума�
ністичні, моральні норми, нехтують правила�
ми пристойності є необхідним у сучасному
суспільстві. Проте реалізація такого принци)
пу має низку особливостей. Так, етичні, гу)
маністичні та моральні норми досить часто є
оціночними категоріями і не мають формаль)
ного відображення в нормативно)правових
актах національного законодавства чи між)
народних правових актах, що унеможливлює
єдине їх застосування, зокрема щодо відно)
син у сфері реклами. 

Оцінка відповідності рекламної інформа)
ції етичним, гуманістичним, моральним нор)
мам, правилам пристойності з метою дотри)
мання чи не порушення таких норм і правил
має здійснюватись уповноваженими органами,
які контролюють рекламну діяльність. Особ)
ливості реалізації цього принципу закріплю)
ються нормами законодавства, зокрема За)
коном України «Про захист суспільної мо)
ралі» від 20.11.2003 р. 

Слід зазначити, що Рекомендація та Ко)
декс розглядають принцип пристойності як
один із основних. Згідно із ст. 1 Міжнарод)
ного кодексу рекламної практики прин)
цип пристойності полягає в тому, що реклама
не повинна містити заяв або зображень, що
порушують загальноприйняті норми при)
стойності. 

Принцип врахування особливої чутли�
вості дітей, як потенційних споживачів рек�
ламної інформації, та не завдання останнім
шкоди такої інформацією. Законом України
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.
визначено, що дитиною є особа віком до 
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18 років (повноліття), якщо згідно з законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав
повнолітньої раніше. Необхідно враховувати
особливу чутливість дітей, щоб не завдати їм
моральної, фізичної чи психічної шкоди.
Відповідно до п. 5 Рекомендації реклама,
спрямована на дітей, або реклама, в якій бе)
руть участь діти, має уникати всього, що мо)
же зашкодити інтересам дітей, поважати їх
фізичну, розумову та моральну індивідуаль)
ність. Вважаємо за необхідне доповнити за)
значеним положенням норми національно)
го законодавства. Проведений аналіз дозво)
ляє зробити висновок, що норми Закону Ук)
раїни «Про рекламу» потребують доповнень.

По�перше, слід доповнити існуючі прин)
ципи рекламної діяльності, закріплені в ст. 7
Закону, принципом справедливості, який
відображений у п. 2 Рекомендації.

По�друге, до ст. 7 Закону слід додати нор)
ми з п. 1 Рекомендації про те, що рекламу
слід готувати з почуттям відповідальності
перед суспільством, звертаючи особливу ува)
гу на моральні цінності, які є підвалинами кож)
ного демократичного суспільства та спільни)
ми для всіх держав)членів, наприклад осо)
биста свобода, терпимість, повага гідності та
рівність усіх людських істот. 

По�третє, вважаємо, що до ст. 7 Закону
необхідно додати норми, які закріплені в п. 4
Рекомендації, про те, що особливу увагу слід
приділяти можливим шкідливим наслідкам,
що можуть з’явитися після реклами тютюну,
алкоголю, фармакологічних препаратів і ме)
дичного лікування, можливості обмежити
або навіть заборонити рекламу в цих сферах. 

По�четверте, у ст. 7 Закону мають бути
відображені норми, закріплені в п. 9 Реко)
мендації про те, що кількість часу, призначе)
ного для реклами, не повинна бути надмір)
ною або применшувати функцію телебачен)
ня як засобу отримання інформації, освіти,
соціального та культурного розвитку, розва)
ги. Також у ст. 7 Закону повинні бути відоб)
ражені норми, закріплені в п. 10 Рекомен)
дації про те, що жодна підсвідома реклама не
може бути дозволена. 
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This article is devoted to the concept and different kinds of the principles of the advertising activi�
ty on television. The legal analyze of Ukrainian legislation in compare to international documents which
regulate the main principles of the advertising activity on television was made.

В статье анализируются понятие, содержание и виды принципов рекламной деятельности
на телевиденьи, проводится сравнительно�правовой анализ законодательства Украины и меж�
дународно�правовых документов, которые регулируют основные принципы рекламы на телеви�
денье.
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Упроцесі господарювання між підпри)
ємствами, державними органами вла)
ди й іншими господарюючими суб’єк)

тами виникають, функціонують і припиня)
ються численні господарські відносини. Такі
відносини, як і будь)яке інше складне явище,
не можуть розвиватися без зіткнення та конф)
ліктів, що призводить до суперечностей між
суб’єктами господарської діяльності. Через
це у процесі розвитку ринкових відносин в
економіці України, становлення правової та
демократичної держави все більшого значен)
ня набуває проблема вдосконалення право)
вого регулювання питання захисту прав су)
б’єктів господарювання, отже, і підвищення
ефективності способів вирішення госпо)
дарських спорів.

Крім того, на державному рівні наголо)
шується на необхідності вдосконалення роз)
витку позасудових, у тому числі інших аль)
тернативних способів, вирішення спорів, то)
му особливого значення набуває можливість
урегулювання спору сторонами спірних пра)
вовідносин без звернення до суду на стадії
виникнення спору. У цьому контексті проб)
лема вдосконалення правового регулювання,
а також певних практичних аспектів застосу)
вання окремих способів вирішення госпо)
дарських спорів стає вкрай актуальною.

Найбільш відомими науковцями, які
досліджували особливості поняття способу
вирішення господарського спору, є О. Брин)
цев та І. Зайцева. Крім того, вивченням окре)
мих способів вирішення господарських спо)
рів займалися: В. Беляневич, О. Беляневич,
Н. Білова, Д. Васильєв, В. Григор’єва, О. Гро)
мовий, В. Горевий, Г. Єрьоменко, С. Коссак, 
С. Протасов, К. Пільков, Я. Прокопенко, 
В. Самохвалов, А. Стоянов та ін. 

Вирішення спору – це припинення
конфлікту, що існував між сторонами спір)
них відносин [1, с. 176]. Спосіб вирішення
господарського спору – це процесуальний

порядок, що обирається господарюючим
суб’єктом для вирішення господарського
спору, тобто застосування способу вирішен)
ня господарського спору здійснюється з ме)
тою не лише закінчення конфліктних відно)
син, а й вирішення спору по суті.

Слід зазначити, що на сьогодні існують
різні підходи до визначення видів способів
вирішення господарських спорів. У більшос)
ті випадків до їх переліку відносять: перего)
вори; медіацію; досудове врегулювання гос)
подарських спорів; судове вирішення; вирі)
шення спорів третейським судом [2, с. 9; 3, 
с. 4–18].

На нашу думку, існуючі класифікації
способів вирішення господарських спорів,
що використовуються в Україні, не є достат)
ньо повними. Ми пропонуємо власний варі)
ант класифікації способів вирішення госпо)
дарських спорів:

•• досудове врегулювання та вирішення
господарських спорів, що передбачає перего)
вори, медіацію та законодавчо закріплений в
Господарському процесуальному кодексі
(далі – ГПК) України порядок досудового
врегулювання господарських спорів;

•• вирішення господарських спорів у судо)
вому провадженні;

•• вирішення господарських спорів тре)
тейським судом;

•• мирова угода.
Запропонована класифікація є ширшою

за існуючі на даний час (завдяки включенню
до неї мирової угоди) та більш повною. Ми)
рова угода укладається в судовому процесі за
взаємною згодою сторін і приводить до ба)
жаного для сторін результату – розв’язання
конфлікту.

Обрання кредитором певного способу
вирішення господарських спорів залежить від
конкретних обставин, складності, предмета
та сторін спору. Таким чином, суб’єкти гос)
подарювання мають можливість вдатися або

ПРОБЛЕМНІ  АСПЕКТИ  СПОСОБІВ  ВИРІШЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ  СПОРІВ  В  УКРАЇНІ
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до позасудового (досудового) врегулювання
та вирішення спору, або відразу звертатися
до суду.

Перевагами досудового врегулювання
господарського спору є [4, с. 10]:

•• економія часу. У випадку прийняття
господарським судом позовної заяви та по)
рушення провадження у справі розгляд і ви)
рішення її триватиме приблизно не менше 2–
3 місяців. Крім того, не виключено, що борж)
ник)відповідач вдасться до оскарження рі)
шення суду першої інстанції в апеляційному
порядку, що може зайняти ще кілька місяців.
У цьому зв’язку не слід забувати і про мож)
ливість оскарження судових рішень у ка)
саційному порядку. Необхідно також врахо)
вувати строк на виконання рішення. При 
використанні досудового порядку врегулю)
вання господарських спорів, що встановле)
ний ГПК України, задоволення претензії за)
йме приблизно один або два місяці (залежно
від складності перевірки обґрунтованості 
вимог);

•• претензійний порядок є дешевим. За по)
дання позовної заяви до господарського суду
у майнових спорах сплачується державне
мито, розмір якого відповідно до декрету Ка)
бінету Міністрів України «Про державне ми)
то» становить від 6 до 1500 неоподатковува)
них мінімумів доходів громадян (залежно від
ціни позову); також необхідно враховувати
витрати на інформаційно)технічне забезпе)
чення судового процесу, що мають бути від)
шкодовані боржником. Претензія ж вимагає
лише сплати витрат на надсилання її контр)
агенту)боржнику. Звичайно, не береться до
уваги ситуація, коли необхідні додаткові ви)
трати, пов’язані, наприклад, із проведенням
експертизи, оцінки тощо;

•• досудовий порядок врегулювання дозво)
ляє зберегти ділові відносини між сторонами.

Окрім досудового (претензійного) по)
рядку врегулювання господарських спорів,
передбаченого ГПК України, сторони, між
якими виник спір, мають право звернутися
до переговорів та/або медіації.

В Указі Президента України «Про концеп)
цію вдосконалення судівництва для утвер)
дження справедливого суду в Україні відповід)
но до європейських стандартів» від 10.05.2006 р.
№ 361/2006 зазначено, що одним із завдань
Концепції, визначених у першому розділі, є
«створення можливостей для розвитку аль)
тернативних (позасудових) способів розв’язан)
ня спорів». У розділі X цього Указу йдеться
про реформування та розвиток інститутів,
безпосередньо пов’язаних із реалізацією пра)
ва на судовий захист. У частині 5 цього ж
розділу наголошується на необхідності роз)
витку альтернативних способів врегулюван)
ня спорів. Зокрема, способом врегулювання

спорів названа медіація, тобто діяльність
професійних посередників, які спрямовують
учасників юридичного спору до компромісу
та самостійного врегулювання спору.

Медіація як спосіб вирішення госпо)
дарських спорів докорінно відрізняється від
судового процесу, де вердикт виносить суд)
дя, а правила процедури встановлює пуб)
лічна влада. У медіації немає вердиктів, а є
взаємовигідні рішення, що знаходять сторо)
ни за допомогою медіатора за гнучкими, не)
формалізованими правилами. Важливо також
пам’ятати, що сторони конфлікту можуть
звернутися до медіації на будь)якому етапі їх
спору – чи то одразу після його виникнення,
чи на етапі розгляду справи судом або вико)
нання судового рішення.

О. Громовий зазначає, що більшість спо)
рів, які передаються на медіацію, вирішують)
ся вигідно для клієнтів. Інша річ – перекона)
ти клієнтів звернутися до медіації. Умовою
успішної медіації є тверде, однозначне ба)
жання обох клієнтів мирним шляхом досягти
конструктивного вирішення спору [2, с. 9].
Г. Єрьоменко вважає, що направлення на 
медіацію треба зробити обов’язковим у ви)
падках, коли справа дозволяє це робити. На)
самперед це стосується ситуацій, коли судді
дають сторонам час для примирення. У цьо)
му випадку суддя повинен рекомендувати
сторонам звернутися до медіації [5, с. 14]. 

На думку А. Стоянова, вразливим момен)
том медіації є відсутність реальних, перш за
все, дієвих гарантій виконання домовленос)
тей, яких було досягнуто в цьому процесі. Не
слід забувати про недобросовісність сторін,
що може виявитися в банальному затягу)
ванні часу, результатом чого буде пропущен)
ня тих чи інших процесуальних строків або
намагання через медіацію отримати інфор)
мацію про реальну ситуацію справ свого опо)
нента для подальшого звернення до суду [6,
с. 9].

Крім того, на сьогодні відсутній норма)
тивно)правовий акт, який би регулював ме)
діацію в Україні, що є перешкодою для якіс)
ного надання послуг. У законі мають бути ви)
значені вимоги до медіатора, права й обов’яз)
ки учасників процесу, а також імунітет ме)
діатора від участі у будь)яких процедурах як
свідка, тобто з питань, що є конфіденційною
інформацією та були предметом домовле)
ності між сторонами з приводу її неразголо)
шення.

Що стосується переговорів, то у випадку
добросовісності сторін спірних відносин, та)
кий спосіб вирішення господарських спорів
є досить ефективним, оскільки сприяє вирі)
шенню спору ще на етапі його виникнення, а
рівень дотримання досягнутої домовленості
вищий за рівень виконання судових рішень.



Г О С П О Д А Р С Ь К О � П Р О Ц Е С УА Л Ь Н Е П РА В О

26

грудень  2010

Про це свідчать дані проведеного досліджен)
ня Міжнародною фінансовою корпорацією
(далі – МФК) у 2006 р.: близько 68 % повно)
го дотримання досягнутої домовленості про)
ти близько 45 % повного виконання судових
рішень [3, с. 20–21]. Основними причинами,
через які переговори щодо врегулювання ко)
мерційних спорів завершуються безрезуль)
татно, є нечесність однієї із сторін, а також
неповнота інформації, небажання йти на по)
ступки, відсутність навичок ведення пере)
говорів.

При безрезультатності вирішення госпо)
дарського спору в досудовому порядку важ)
ливим процесуальним засобом захисту пору)
шеного або оспорюваного права й охороню)
ваного законом інтересу стає розгляд і вирі)
шення господарських спорів у судовому про)
вадженні. Відповідно до ст. 124 Конституції
України правосуддя в Україні здійснюється
виключно судами. Юрисдикція судів поши)
рюється на всі правовідносини, що виника)
ють у державі. Таким чином, Конституція Ук)
раїни закріплює основу юридичної системи –
судочинство як найбільш гарантований, фор)
малізований, жорсткий спосіб вирішення
спору. Проте Основний Закон жодним чином
не обмежує сторони у виборі інших способів
вирішення спорів. 

При зверненні до господарського суду для
вирішення спору найважливіше значення для
сторін спору має рішення суду. 

Разом із тим розгляд справи господарсь)
ким судом не завжди завершується прийнят)
тям рішення. ГПК України передбачає мож)
ливість укладання сторонами спору мирової
угоди під час розгляду справи, яка має бути
затверджена господарським судом. Ця норма
свідчить про сприяння держави у вирішенні
спору сторонами самостійно. Проте проб)
лемним аспектом залишається досить лако)
нічне регулювання зазначеного способу вирі)
шення господарських спорів і відсутність
встановлення в ГПК України процесуально)
го строку, протягом якого сторони можуть
скористатися правом на укладання мирової
угоди. 

На думку В. Беляневича, спір може бути
врегульований укладенням мирової угоди на
будь)якій стадії господарського процесу [7, 
с. 565]. Ми вважаємо це твердження пра)
вильним, оскільки ГПК України не передба)
чає будь)яких часових обмежень для реаліза)
ції права на укладання мирової угоди пози)
вачем і відповідачем. 

Частиною 1 ст. 99 ГПК України встанов)
лено, що в апеляційній інстанції справи пере)
глядаються за правилами розгляду цих справ
у першій інстанції з урахуванням особливос)
тей, передбачених у цьому розділі. Напри)
клад, тільки в суді першої інстанції можли)

вим є об’єднання позовних вимог, подання
зустрічного позову, зміна підстави або пред)
мета позову, збільшення або зменшення роз)
міру позовних вимог. В апеляційній інстанції
не приймаються та не розглядаються вимоги,
що не були предметом розгляду в суді пер)
шої інстанції. Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК
України у процесі перегляду справи апе)
ляційний господарський суд за наявними у
справі та додатково поданими доказами пов)
торно розглядає справу. Через це можна зро)
бити висновок, що мирова угода може бути
укладена при перегляді судового рішення в
апеляційному порядку, оскільки здійснюється
повторний розгляд справи. Крім того, згідно
з п. 3 ч. 1 ст. 103 ГПК України апеляційна
інстанція за результатами розгляду апеля)
ційної скарги має право скасувати рішення
повністю або частково, припинити прова)
дження у справі або залишити позов без роз)
гляду повністю чи частково. Таким чином,
апеляційний господарський суд, виявивши
підстави для скасування або зміни рішення
суду першої інстанції, має право затвердити
мирову угоду. В постанові ж, на нашу думку,
мають бути зазначені підстави для скасуван)
ня рішення та припинення провадження, а
одним із підпунктів – укладання сторонами
мирової угоди та її текст.

Слід зазначити, що, на думку більшості
практиків, у випадку, коли сторони бажають
укласти мирову угоду при перегляді судово)
го рішення апеляційним господарським су)
дом, вони повинні відмовитися від апеля)
ційної скарги, подавши відповідну заяву та
додати до неї укладену мирову угоду. А за)
твердити таку мирову угоду має суд першої
інстанції. Однак деякі практики наголошу)
ють на неможливості укладення мирової уго)
ди під час перегляду рішення апеляційним
господарським судом, оскільки це прямо не
передбачено ГПК.

Викладене свідчить, що для усунення
протиріч необхідним є внесення змін до ГПК
України, зокрема ст. 22, в якій слід передба)
чити таке положення: сторони можуть укла)
дати мирову угоду на будь)якій стадії госпо)
дарського процесу.

Вирішення господарських спорів у судо)
вому провадженні й укладання мирової уго)
ди є найпоширенішими способами вирішен)
ня господарських спорів, проте в деяких ви)
падках звернення до таких способів не є до)
цільним. Через це в Україні популярним стає
розгляд справ у третейських судах, оскільки
третейське судочинство має численні пере)
ваги, що роблять його більш привабливим,
ніж державне судочинство. Про це яскраво
свідчить діяльність інвесторів і професійних
учасників ринку цінних паперів. Цілком оче)
видно, що третейський суд, який створюється
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при фондовій біржі, є вищою мірою спеці)
алізованим у розгляді справ на ринку цінних
паперів. Ця перевага має два важливих аспек)
ти. Перш за все, правила фондового ринку та
поняття, які є звичними для професійного
учасника ринку, можуть бути поза компе)
тенцією суддів державних судів. Якщо склад
третейського суду сформовано з юристів, які
є спеціалістами у третейському розгляді, а
також із визнаних учасників ринку, які во)
лодіють глибокими знаннями індустрії цін)
них паперів, то навіть за відсутності у остан)
ніх юридичної освіти такий склад біржового
третейського суду здатен компетентно роз)
глянути справу та винести кваліфіковане рі)
шення. Також важливим аспектом є те, що
третейський суд фондової біржі застосовува)
тиме правила фондової біржі й інші внутріш)
ні документи, які державний суд використо)
вуватиме лише як додаткове регулювання,
якщо рішення вже підкріплене актами дер)
жавних органів [8, с. 11]. Крім того, третейсь)
кий розгляд, на відміну від звичайного судо)
вого розгляду, є зазвичай конфіденційним.
Це є доволі важливим моментом для учас)
ників фондового ринку та тих інвесторів, які
не прагнуть публічності або не бажають ши)
рокого висвітлення своїх фінансових опе)
рацій.

Висновки

Викладене свідчить, що існують певні
проблеми правового регулювання та засто)
сування на практиці способів вирішення гос)
подарських спорів. Для подолання проблем,
які виникають при вирішенні господарсь)
ких спорів, необхідно враховувати, що обран)
ня та застосування певного способу вирішен)
ня господарського спору має вирішуватися кре)
дитором залежно від конкретних обставин. 

На сьогодні нами виділені такі альтерна)
тивні способи вирішення господарських спо)
рів: медіація, переговори, третейський роз)

гляд та вирішення спорів. Проте для ефек)
тивного використання медіації в Україні не)
обхідно прийняти закон про медіацію. 

У випадку ж звернення до господарсько)
го суду, сторони спірних правовідносин ма)
ють враховувати можливість укладання ми)
рової угоди. У зв’язку з тим, що ГПК України
не визначає процесуальний строк, протягом
якого сторони можуть скористатися правом
на укладення мирової угоди, на нашу думку,
необхідно передбачити в цьому Кодексі мож)
ливості укладення сторонами мирової угоди
на будь)якій стадії господарського процесу.

Отже, інститут способів вирішення гос)
подарських спорів потребує подальшого вдо)
сконалення, розроблення основних теоретич)
них положень з метою швидкого та якісного
вирішення господарських спорів.

Література

1. Бринцев О. В. Правова сутність еко)
номічних спорів та способи їх вирішення. –
Х., 2005. – 303 с. 

2. Громовий О. Альтернативні методи вирі)
шення спорів // Юридична газета. –  2010. – № 5.

3. Дослідження питання розв’язання гос)
подарських спорів Міжнародної фінансової
корпорації Групи Світового банку. – К.,
2006. – 60 с.

4. Протасов С. Чи слід застосовувати по)
засудовий порядок вирішення господарських
спорів // Правовий тиждень. – 2008. – № 47.

5. Єрьоменко Г. Розвиток та перспекти)
ви медіації в Україні // Юридична газета. –
2010. – № 5. 

6. Стоянов А. Медіація в Україні: переможе
чи програє? // Юридична газета. –  2010. – № 5.

7. Беляневич В. Е. Господарський проце)
суальний кодекс України: науково)практич)
ний коментар. – К., 2009. – 872 с.

8. Пільков К. Перший фондовий третейсь)
кий суд // Юридична газета. –  2010. – № 5. 

Theoretical and practical aspects of application of some means of resolution of economical argu�
ments, their advantages and disadvantages, were considered in this article. 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения некото�
рых способов решения хозяйственных споров, их преимущества и недостатки. 
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Права й обов’язки сторін договору, як
правило, виникають із моменту його
укладення. У зв’язку з цим визначен)

ня порядку укладення договору надзвичайно
важливе. Слід зазначити, що укладення до)
говору повітряного перевезення мало до)
сліджувалися в юридичній літературі. Тому
підґрунтям для написання цієї статті стали
роботи із загальних питань договірного пра)
ва О. Беляневич, Т. Боднар, А. Луць. 

Метою цієї статті є визначення істотних
умов договору повітряного перевезення,
дослідження електронного пасажирського
квитка, аналіз наслідків укладення догово)
ру повітряного перевезення за допомогою
агента з продажу квитків.

Укладення договору полягає у досяг)
ненні між сторонами згоди щодо усіх його
істотних умов у належній формі. До останніх
ч. 2 ст. 638 Цивільного кодексу (далі – ЦК)
України відносить: умови про предмет дого)
вору; умови, що визначені законом як істотні
або які є необхідними для договорів даного
виду; усі ті умови, щодо яких за заявою хоча
б однієї із сторін має бути досягнуто згоди1.

При цьому заслуговує на увагу те, що
однією із загальних засад регулювання до)
говірних зобов’язань, закріплених на міжна)
родному рівні (наприклад, ст. 6 Віденської

конвенції, пунктами 1.1, 1.2 Принципів
УНІДРУА), та у внутрішньому законодав)
стві України (наприклад, статті 6, 627 ЦК
України) є принцип свободи договору. Його
виявами є: свобода вибору форми договору;
право сторін укладати договори як передба)
чені законом, так і договори законом непе)
редбачені; право сторін за згодою змінювати,
розривати або продовжувати дію укладеного
ними договору; право сторін договору визна)
чати способи забезпечення договірних зо)
бов’язань; право встановлювати форми від)
повідальності за порушення договірних зо)
бов’язань тощо [1, c. 47].

Разом із тим право як зумовлена приро)
дою людини та суспільства система регулю)
вання суспільних відносин, якій властиві
нормативність, формальна визначеність і за)
безпеченість можливістю державного при)
мусу [2], одним із своїх завдань має встанов)
лення та збереження меж свободи [3, c. 18].

Як зазначає О. Беляневич, обмежувачі
договірної свободи знаходяться в двох різ)
них площинах: нормативно)правовій і поза)
юридичній. Перша охоплює норми законо)
давства, друга існує у вигляді певних загаль)
них ідей, правил чесної поведінки, принципів
гуманності та моралі [4, c. 122–123]. Однак,
на нашу думку, слід додати, що нормативно)
правові обмеження містяться не лише у нор)
мах законодавства, а й інших формах вира)
ження права.

Аналіз норм внутрішнього законодавства
України та Конвенції про уніфікацію деяких
правил міжнародних повітряних перевезень,
підписаної у Монреалі 28.05.1999 р. (далі –
Монреальська конвенція) свідчить, що сто)
рони договору перевезення обмежені у ви)
борі умов щодо відповідальності, форми до)
говору, а також, до певної міри, в установ)
ленні змісту проїзних документів. Зміст ок)
ремих прав, що випливають із договору пере)
везення, також визначений законодавчо
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1За ст. 180 Господарського кодексу (далі – ГК)
України істотними умовами господарського дого)
вору є умови про предмет, ціну строк дії договору.
Умови про предмет у господарському договорі по)
винні визначати найменування (номенклатуру,
асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг),
а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості
предмета договору визначаються відповідно до обо)
в’язкових для сторін нормативних документів, а у
разі їх відсутності – в договірному порядку, з до)
триманням умов, що забезпечують захист інтере)
сів кінцевих споживачів товарів і послуг.
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(наприклад, права на розпорядження ванта)
жем). Крім того, вимоги, які висуваються до
перевізника, свідчать про те, що обмеження
свободи стосуються і суб’єктного складу
сторін договору.

Предмет – істотна умова договору по=
вітряного перевезення. У широкому розу)
мінні предметом договору є все те, що повин)
но бути здійснено під час (у результаті) його
виконання. У вузькому розумінні предмет
договору – це дії, що є визначальними для
даного договірного типу та дозволяють від)
різнити його від інших типів договорів. 

Безумовно, для договору перевезення па)
сажира такими діями (і відповідно предме)
том договору) є дії перевізника, спрямовані
на перевезення пасажира з пункту відправ)
лення до пункту призначення. У договорах
перевезення багажу (як і у договорах переве)
зення вантажу) предметом договору є дії пе)
ревізника з доставки відповідно багажу або
вантажу з місця відправлення до місця приз)
начення та їх видачі пасажиру або вантажо)
одержувачу. Тому до істотних умов договору
перевезення слід віднести всі умови, що ха)
рактеризують саме перевезення: місце від)
правлення та місце призначення пасажира,
багажу, вантажу; час і дату відправлення, час
і дату прибуття; код перевізника; номер рей)
су; прізвище й ім’я пасажира; клас обслуго)
вування; найменування (прізвище й ім’я)
вантажовідправника, вантажоодержувача, най)
менування вантажу, його вага, кількість ван)
тажних місць, вартість перевезення. 

Умови, що визначені законом як істотні
або ті, що є необхідними для договору по=
вітряного перевезення. ЦК України містить
визначення договорів перевезення вантажу
(ст. 909), а також пасажира та багажу 
(ст. 910), які дозволяють визначити предмет
договору перевезення та його істотні умови.
Крім того, із ст. 914 ЦК України випливає,
що істотними умовами довгострокового до)
говору перевезення вантажу, крім інших, є
строки прийняття)передачі вантажу для пе)
ревезення, його обсяг, порядок розрахунків.
Проте більшість статей ЦК України, що ре)
гулюють договір перевезення, є диспозитив)
ними або відсильними до транспортних ко)
дексів (статутів). У зв’язку з цим для визна)
чення істотних умов договору перевезення
необхідно проаналізувати спеціальні норми
транспортного законодавства.

ПК України не встановлює істотних умов
договору перевезення. Він лише зазначає, що
«кожний договір повітряного перевезення та
його умови посвідчуються документом на
перевезення, який видається авіаційним
підприємством або уповноваженими ним ор)
ганізаціями чи особами (агентами). Форми
документів на перевезення та правила їх за)

стосування встановлюються органом дер)
жавного регулювання діяльності авіації Ук)
раїни (ст. 60). 

Отже, ПК України до істотних умов дого)
вору перевезення відносить ті, що містяться
у перевізних документах.

Відповідно до ст. 909 ЦК України укла)
дення договору перевезення вантажу підтвер)
джується складенням транспортної наклад)
ної чи іншого документа, передбаченого
транспортними статутами. Згідно із ст. 910
ЦК України укладення договору перевезен)
ня пасажира та багажу підтверджується ви)
дачею квитка та багажної квитанції, форми
яких встановлюються транспортними ста)
тутами.

Відповідно до розділу 3 Правил переве)
зень пасажирів квиток – це документ, що має
назву «пасажирський квиток та багажна кви)
танція», у тому числі електронний квиток,
виданий перевізником (його агентом), який
включає умови договору перевезення та
повідомлення, разом з польотними та паса)
жирським купонами.

У свою чергу, польотний купон визна)
чається як частина пасажирського квитка
або, у разі електронного квитка, електронно)
го купона, в якому визначені відповідні
пункти, між якими купон є дійсним для пе)
ревезення пасажира та багажу.

Пасажирським купоном (або пасажирсь)
кою квитанцією) є частина пасажирського
квитка, яка складає письмове повідомлення
стосовно умов перевезення пасажира. 

Згідно з рекомендаціями ІАТА її члени
повинні були повністю перейти на електрон)
ні квитки (e)ticket) до 01.06.2008 р. [5]. За)
значимо, що до IATA належить більшість
авіакомпаній світу.

Електронний квиток – це електронна
версія паперового авіаквитка. Він не ви)
дається пасажиру, а зберігається у вигляді
електронного запису у комп’ютерній системі
авіакомпанії, що дозволяє гарантувати без)
пеку, оскільки квиток не може бути втраче)
ний чи викрадений.

Використання електронних авіаквитків
передбачено й Правилами повітряних пере)
везень пасажирів і багажу, затвердженими
наказом Державної служби України з нагля)
ду за забезпеченням безпеки авіації від
14.03.2006 р. № 187 (далі – Правила повітря)
них перевезень пасажирів). 

Стаття 4 Монреальської конвенції перед)
бачає можливість використання замість
авіавантажної накладної будь)яких інших за)
собів, які зберігають запис про перевезення.
При цьому перевізник на вимогу ванта)
жовідправника видає вантажовідправнику
квитанцію на вантаж, що дозволяє ідентифі)
кувати відправлений вантаж та отримати до)
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ступ до даних, що зберігаються такими інши)
ми засобами.

Умови, щодо яких за заявою хоча б однієї
із сторін має бути досягнута згода. У біль)
шості випадків договори перевезення є дого)
ворами приєднання, а тому умови, щодо
яких має бути досягнута згода, як правило,
визначає лише перевізник. При цьому він ке)
рується чинним законодавством, вимогами
міжнародних організацій у сфері повітряних
перевезень і власними інтересами.

Визначаючи умови, щодо яких має бути
досягнута згода, перевізник може використо)
вувати документи рекомендаційного харак)
теру, наприклад, Рекомендовані умови дого)
вору (додаток № 1 до наказу Державної авіа)
ційної адміністрації України від 05.05.2008 р.
№ 308) [6].

Іншим документом, що містить рекомен)
дації щодо змісту, форми, структури пере)
візних документів, є Методичні рекомендації
щодо вимог до форми електронного паса)
жирського квитка або багажної квитанції,
електронної квитанції різних зборів, затвер)
джені наказом Державної авіаційної адміні)
страції України від 20.01.2009 р. № 37 [6]. 

Заслуговує на увагу те, що п. 18 Правил
повітряних перевезень вантажів пов’язує дійс)
ність договору чартеру з моментом оплати
перевізником за договором фактичному пе)
ревізникові вартості чартерного рейсу або
укладенням відповідної кредитної угоди між
фактичним перевізником і перевізником за
договором.

На нашу думку, встановлення залежності
між дійсністю договору та моментом здій)
снення платежу чи укладенням кредитної уго)
ди не зовсім правильно. Як відомо, дійсність
договору залежить від таких чинників, як
здатність сторін на його укладення, відповід)
ність їх волі та волевиявлення, дотримання
форми договору, спрямованість його на нас)
тання реальних правових наслідків, відпо)
відність договору вимогам законодавства та
моральним засадам суспільства (ст. 203 ЦК
України). Нездійснення платежу за догово)
ром є порушенням умов виконання догово)
ру1, а не його недійсність. Порушення умов
виконання договору та його недійсність по)
роджують різні наслідки. Разом із тим сторо)
ни, які укладають договір, мають право обу)
мовити настання або зміну прав та обов’язків
обставиною, щодо якої невідомо, настане во)
на чи ні (відкладальна обставина). При не)
добросовісному перешкоджанні сторони,
якій не вигідне настання відповідної обста)

вини, відкладальна обставина вважається та)
кою, що настала (ст. 212 ЦК України). Таким
чином, оплата перевізником за договором
фактичному перевізникові вартості чартер)
ного рейсу або укладення кредитної угоди
може впливати на вступ договору у силу, а не
на його дійсність2. 

Поширеною є практика укладення дого)
ворів авіаперевезень за допомогою агентів,
однак слід пам’ятати, що агент лише сприяє
укладенню договору (ст. 297 ГК України), а
стороною договору є особа, від імені та за ра)
хунок якої укладається договір (авіаком)
панія). Важливість цього ілюструє одна із
справ, що розглядалася місцевим Приморсь)
ким судом м. Одеса. 

21 січня 2000 р. між агентством Х. та авіаком)
панією «Балкан» була укладена агентська угода, за
якою перевізник (авіакомпанія «Балкан») дору)
чив агентству Х. здійснювати продаж авіаквитків
на виконувані ним авіарейси. За умовами угоди
обов’язки Х. як агента авіакомпанії «Балкан» по)
лягали у посередництві в укладенні договорів пе)
ревезення, інформуванні пасажирів про наявність
вільних місць на рейсах авіакомпанії, наданні
інформації щодо розкладу рейсів, а також оформ)
ленні авіаквитків. 

18 січня 2001 р. Б. придбала в офісі Одеської
філії агентства Х. два авіаквитка за маршрутом
«Одеса–Софія–Мілан–Софія–Одеса» для себе та
своєї недієздатної дочки вартістю 3948 грн кожен.
Згідно з умовами договору перевезення, зафіксо)
ваними у квитках, виліт із Одеси мав відбутися 
28 січня 2001 р., виліт з Мілану – у «відкриту» дату.
При цьому під час продажу квитків позивачеві був
повідомлений контактний телефон представниц)
тва вказаної авіакомпанії у Мілані, щоб вона могла
узгодити дату вильоту за зворотнім маршрутом. 

У той самий час (22 січня 2001 р.) між агент)
ством Х. й авіакомпанією «Балкан» був здійсне)
ний повний взаєморозрахунок у зв’язку з припи)
ненням діяльності авіакомпанії «Балкан».

28 січня 2001 р. авіакомпанія «Балкан» здійс)
нила перевезення Б. та її дочки за маршрутом «Оде)
са–Софія–Мілан», а 11 лютого 2001 р. авіакомпанія
«Балкан» припинила виконання всіх авіарейсів.

Прибувши до Мілану та пробувши там п’ять
місяців, Б. безуспішно намагалася зв’язатися з
представництвом авіакомпанії «Балкан» за теле)

1У правовій доктрині під виконанням догово)
ру розуміють процес, динамічний стан зобов’язан)
ня, завдяки якому реалізуються (здійснюються)
права й обов’язки сторін зобов’язання [7, c. 18].

2Правила повітряних перевезень пасажирів не
пов’язують дійсність договору чартеру із оплатою
перевізником за договором фактичному перевіз)
никові вартості рейсу. Разом із тим згідно з п. 20.1
Правил від такої оплати або від укладення кредит)
ної угоди між перевізником за договором та фак)
тичним перевізником залежить дійсність пасажир)
ських квитків. При цьому повернення сум і підтвер)
дження бронювання за такими квитками здійсню)
ється лише перевізником за договором.
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Висновки

Договір повітряного перевезення, який
виконується фактичним перевізником, є ук)
ладеним з моменту видачі уповноваженій осо)
бі перевізного документа.

Істотними умовами договору повітряно)
го перевезення є місце відправлення та місце
призначення; час і дата відправлення, час і
дата прибуття; код перевізника; номер рейсу;
прізвище й ім’я пасажира; клас обслугову)
вання; найменування (прізвище й ім’я) ван)
тажовідправника, вантажоодержувача, най)
менування вантажу, його вага, кількість ван)
тажних місць, вартість перевезення, а також
інші умови, встановлені законом або на вимо)
гу однієї із сторін (як правило, перевізника).

Незважаючи на те, що велика кількість
договорів повітряного перевезення уклада)
ються за посередництва агента з продажу
авіаквитків, стороною договору перевезення
є перевізник. Тому пред’явлення позовів про
відшкодування збитків, заподіяних пору)
шенням умов договору повітряного переве)
зення, до агента з продажу квитків є необ)
ґрунтованим. 
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фоном, наданим Х. У зв’язку з цим вона зателефо)
нувала до офісу Х. у м. Одеса. Співробітники Х.
порадили їй придбати квитки іншої авіакомпанії
та запевнили Б. у тому, що після прибуття до Оде)
си, вартість нових квитків їй буде повернута. 

Не маючи можливості скористатися квитками
з відкритою датою, Б. придбала квитки компанії
«Турецькі авіалінії» за маршрутом «Мілан–Стам)
бул–Одеса».

Прибувши до Одеси 12 липня 2001 р., Б. зверну)
лася до Х. з вимогою повернути вартість авіаквитків
компанії «Турецькі авіалінії» у розмірі 988,52 дол.
США. Однак агентство Х. відмовилося повертати
кошти, вказавши на те, що перевезення за авіаквит)
ками компанії «Балкан» не було виконано у зв’язку
із тим, що остання припинила свою діяльність.

Після цього Одеське обласне управління у
справах захисту прав споживачів звернулося до
місцевого Приморського суду м. Одеса з позовом в
інтересах споживачів Б. та недієздатної В. про
відшкодування матеріальних збитків в сумі еквіва)
лентній 1100 євро за курсом НБУ на день розгляду
справи і моральної шкоди у сумі 10 000 грн.

На думку позивача, відповідач повинен був
попередити про банкрутство авіакомпанії «Бал)
кан» та її майбутню ліквідацію до укладення дого)
вору з Б., а також утримати вартість невиконаного
перевезення під час проведення взаєморозра)
хунків з авіакомпанією і за рахунок цих коштів за)
безпечити перевезення позивача та її дочки.

Агентство Х. вважало ці вимоги безпідставни)
ми, аргументуючи свою позицію тим, що обов’язок
виконати перевезення є обов’язком перевізника, а
не обов’язком агента. Позивач відмовився від за)
лучення авіакомпанії «Балкан» до участі у справі,
а також від уточнення позовних вимог. У зв’язку з
чим у задоволенні позову було відмовлено [8].

На нашу думку, матеріальна та моральна
шкода були заподіяні Б. не у зв’язку з невико)
нанням договору перевезення, а через недоб)
росовісність агентства Х., яке свідомо сприя)
ло в укладенні договору, що не міг бути вико)
наний у частині перевезення до Одеси, а тому
не був спрямований на настання реальних
наслідків. При цьому агентство не попереди)
ло Б. про майбутнє припинення діяльності
авіакомпанії «Балкан» у момент укладення
договору, і зміна позовних вимог могла при)
звести до інших результатів вирішення справи.

The article analyzes the peculiarities of air carriage contract conclusion, its essential conditions.

В статье анализируются особенности заключения договора воздушной перевозки, его суще�
ственные условия.
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Убільшості країн договір про передання
ноу)хау не регулюється внутрішнім за)
конодавством. У зв’язку з цим успішне

виконання договору про передання ноу)хау
визначається ним самим, тим, наскільки пов)
но та точно передбачаються в договорі всі
можливі умови взаємодії сторін. 

Метою цієї статті є встановлення комп)
лексу прав і обов’язків володільця права на
ноу)хау та його набувача.

Змістом будь)якого цивільно)правового
договору є права й обов’язки сторін. Права й
обов’язки володільця права на ноу)хау і набу)
вача ноу)хау визначаються укладеним догово)
ром про його передання, а також загальними
положеннями про договори. У договорі, що зо)
бов’язує дві сторони, яким є договір про пере)
дання ноу)хау, права однієї сторони – суть
обов’язку іншої сторони, і навпаки, тобто пра)
ва й обов’язки набувача ноу)хау кореспонду)
ють відповідним обов’язкам і правам володіль)
ця права на ноу)хау. Тому розглядатимемо
обов’язки володільця права на ноу)хау та його
набувача (з урахуванням того, який вид дого)
вору про передання ноу)хау був укладений –
на виключній чи невиключній основі).

Основним обов’язком володільця права
на ноу)хау є наділення набувача ноу�хау пра�
вом на його використання шляхом передання
інформації, що є його суттю. Під переданням
інформації, що становить ноу)хау, розуміють
надання набувачу, на відміну від договору
про розкриття ноу)хау, повного обсягу інфор)
мації.

При цьому передання інформації може
здійснюватися залежно від угоди сторін у різ)
них формах:

•• у формі передання технічної й іншої 
документації;

•• у формі надання необхідної технічної 
допомоги;

•• у формі співбесіди та демонстрації то)
го або іншого об’єкта (моделі, агрегату, при)
строю), у процесі яких набувачеві ноу)хау
повідомляються технічні відомості, розкри)
ваються закладені в об’єкті конструктивні й
інші рішення;

•• у формі навчання фахівців набувача (пе)
редання досвіду, навичок, прийомів роботи);

•• у формі продажу обладнання, приладів,
матеріалів, необхідних для освоєння техно)
логічних процесів.

Процес передання ноу)хау завершується
врученням володільцем права на ноу)хау на)
бувачеві опису ноу)хау за актом у визначе)
ний у договорі день або строк. Разом із тим
володілець права на ноу)хау провадить кон)
ференції, дозволяючи набувачу їх відвідува)
ти, а також відвідувати власні виробництва.
У таких випадках суть усного розкриття зміс)
ту ноу)хау та конфіденційної інформації має
бути письмово підтверджена впродовж обу)
мовленого періоду часу, ставши частиною опи)
су про передане ноу)хау. Надзвичайно важли)
вими є також положення про ноу)хау («пока)
зати, як це робиться»), за якими володілець
права на ноу)хау погоджується продемон)
струвати як правильно його використовувати.

В літературі висловлюється думка про
можливість передачі ноу)хау електронною
поштою [1, с. 47]. На нашу думку, такий
спосіб передачі інформації можливий, проте
породжує небезпеку того, що це може згодом
призвести до настання негативних наслідків,
пов’язаних, наприклад, із складністю дове)
дення повноти переданої інформації.

Обов’язку володільця права на ноу)хау
передати інформацію кореспондує право на�
бувача ноу�хау вимагати від нього надання
повної, достовірної та достатньої інформації
для досягнення очікуваних результатів, у то)
му числі результатів, отриманих володільцем
права на ноу)хау при дослідному викорис)
танні ноу)хау, а при укладенні договору про
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передання ноу)хау на виключній основі –
підтвердження відсутності прав третіх осіб
на ноу)хау. Так, набувач має право: ознайо)
митися з інформацією, перевіривши її на пов)
ноту, достовірність і достатність, а при укла)
денні договору про передання ноу)хау на
виключній основі перевірити відсутність
прав третіх осіб на ноу)хау, після чого прий)
няти інформацію, підтвердивши це у формі,
визначеній у договорі.

Основним обов’язком набувача ноу)хау є
обов’язок використовувати ноу)хау відповід)
но до умов договору, у тому числі в межах
встановлених володільцем права на ноу)хау
обмежень. Набувач ноу)хау зобов’язаний оп�
лачувати ноу�хау в терміни, передбачені до)
говором, а володілець права на ноу)хау має
право вимагати оплати переданого ноу�хау.

Вид платежу, строк і порядок оплати ви)
значаються за угодою сторін. Якщо весь пла)
тіж або більша частина платежів за догово)
ром становитиме роялті, то володільцю пра�
ва на ноу�хау надається право визначити ме�
тодику обчислення платежів, а набувач зобо�
в’язаний надавати у встановлені договором
строки звітність, яка б свідчила про ефектив)
ність використання ноу)хау. Практично це
полягає в тому, що набувач ноу)хау один раз
у звітний період (квартал, рік) зобов’язаний
направляти володільцеві права на ноу)хау
витяги з бухгалтерських книг із інформацією
про обсяги виробництва та ціни на продук)
цію, яку випускає він, а також його філіали з
використанням ноу)хау. Якщо час надання
звітності сторонами договору не узгоджений, то
дані звітності можуть передаватися в прий)
нятні для сторін строки, що залежить від спе)
цифіки кожного договору та звичаїв кон)
кретної галузі.

У договорі має чітко визначатися, якою
буде звітність за змістом, коли вона повинна
надаватися, коли повинен здійснюватися пла)
тіж (щомісячно, щоквартально або щорічно).
Якщо платежі стягуються з надходжень, то
можна зобов’язати набувача ноу)хау надава)
ти інформацію про всі обставини, що вплива)
ють на право отримання платежу, строк його
виплати та визначення його розміру. Звідси,
як наголошується в літературі, володілець
права на ноу�хау набуває право ознайомлюва�
тись (особисто або через представника) з
бухгалтерською звітністю набувача з метою
перевірки обґрунтованості його звітності в
частині, що стосується використання переда)
ного ноу)хау [2, с. 620].

Володілець права на ноу)хау зобов’язаний
надавати набувачу ноу)хау технічну допомо)
гу з метою забезпечення можливості вико)
ристання ноу)хау. Якщо на стадії підписання
договору про розкриття ноу)хау володілець
права на ноу)хау може не розкривати май)

бутньому партнеру технологічні та конст)
руктивні особливості ноу)хау, то після укла)
дення договору про передання ноу)хау це стає
одним із основних обов’язків володільця.

Володілець права на ноу)хау зобов’язаний
забезпечити набувачу ноу�хау постійне тех�
нічне та консультаційне сприяння, у тому
числі в навчанні та підвищенні кваліфікації
персоналу. Це можна пояснити тим, що йому
відомий технологічний процес використан)
ня ноу)хау, він заінтересований у підтримці
своєї ділової репутації. Тому, якщо це перед)
бачено договором, володілець права на ноу)
хау може організувати стажування фахівців
набувача, у процесі якого він зможе передати
необхідні знання, досвід і навички. Цей обо)
в’язок може не обмежуватися будь)яким гра)
ничним строком, оскільки використання ноу)
хау вимагає постійного вивчення способів
його застосування набувачем, що сприятиме
збільшенню його прибутку, відповідатиме
інтересам як набувача ноу)хау, так і воло)
дільця права на ноу)хау. Проте специфіка
використання технічних рішень є такою, що
володілець права на ноу)хау не може відпові)
дати за конкурентоспроможність продукції,
яка виробляється за договором про передан)
ня ноу)хау, але може гарантувати технічну
здійсненність ноу)хау набувачем і можливість
досягнення передбачених договором техніч)
них показників при дотриманні останнім
технічних умов і вимог [3, с. 70].

Набувач зобов’язаний освоїти ноу�хау, 
що йому передається. Обов’язкове освоєння
ноу)хау, як правило, передбачається при на)
данні ноу)хау на виключній основі. У науко)
вій літературі це обґрунтовується тим, що во)
лоділець права на ноу)хау на строк дії дого)
вору не може, як при переданні на неви)
ключній основі, надавати ноу)хау третім осо)
бам. Таким чином, отримання прибутку в да)
ному випадку залежить тільки від набувача
ноу)хау. А володілець права на ноу)хау заін)
тересований в тому, щоб контрагент швидко
освоїв використання ноу)хау й активно зай)
мався збутом виготовленої продукції, особ)
ливо, якщо договором передбачена виплата
винагороди у вигляді роялті. Для цього в до)
говір вводяться спеціальні умови, зокрема
обумовлюється строк, протягом якого набу)
вач ноу)хау повинен його освоїти та почати
збут продукції, а також наслідки, пов’язані з
порушенням цих умов, аж до розірвання до)
говору.

У випадку, якщо набувач не вкладеться в
строк, обумовлений в договорі, а сторони не
домовляться про його продовження, во)
лоділець права на ноу)хау може залишити за
собою право замінити вид договору про пе)
редання ноу)хау з виключної основи на не)
виключну, письмово повідомивши про це на)
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бувача. При переданні ноу)хау на невиключ)
ній основі володілець права на ноу)хау вза)
галі не має права пред’являти такі вимоги на)
бувачу ноу)хау, оскільки має можливість 
разом із останнім самостійно використовува)
ти ноу)хау у власному виробництві, збувати
продукцію, виготовлену з його використан)
ням, або передавати в подальшому це ноу)хау
третім особам. Хоча за взаємною угодою
сторін умова про обов’язок набувача ноу)хау
освоїти технологію його застосування може
бути включена в договір і в цьому випадку.

Обов’язок набувача ноу)хау освоїти ноу)
хау тісно пов’язаний з обов’язком здійснюва�
ти випуск продукції відповідної якості, що 
виробляється із його застосуванням. Особ)
ливого значення це питання набуває у випад)
ках, коли сторони домовляються про вико)
ристання торговельної марки володільця
права на ноу)хау при реалізації товару набу)
вача. Для володільця права на ноу)хау це
вигідно, оскільки його торговельна марка на)
буватиме популярності.

У свою чергу, для набувача ноу)хау ре)
алізація товару під вже відомою торговель)
ною маркою сприяє зміцненню його ділової
репутації та підтримці конкурентоспромож)
ної позиції на ринку. З точки зору громадсь)
кості, продукт, що має торговельну марку, не)
се в собі певний символ якості та надійності,
за що хтось, відомий або невідомий, вважає
себе відповідальним. У зв’язку із цим у до)
говорі часто передбачається обов’язок на)
бувача ноу)хау виробляти продукцію такої ж
якості, що і продукція володільця права на
ноу)хау.

Проте, якщо в договір включено умову
про якість продукції, що випускається з ви)
користанням ноу)хау, то сторонами має бути
узгоджений порядок контролю якості, а та)
кож передбачені права володільця права на
ноу)хау у разі виявлення неякісності продук)
ції, що випускається набувачем ноу)хау. У лі)
тературі висловлена думка про те, що в цьо)
му випадку володілець права на ноу)хау має
право достроково розірвати договір [4, с. 24],
з чим слід погодитися.

Володілець права на ноу)хау може вста)
новити для набувача ноу)хау певні обмежен)
ня, що стосуються випуску ним продукції.
Такі умови можуть мати різний зміст і мету.
За загальним правилом вони встановлюють)
ся у випадках, коли володілець права на ноу)
хау передає його у зв’язку з тим, що не може
його реалізувати повністю через переванта)
женість власного виробництва або через те,
що це ноу)хау не вписується в його виробни)
чу програму [3, с. 122]. Але при цьому цілком
природним є прагнення володільця права на
ноу)хау застрахувати себе від конкуренції з
боку набувача ноу)хау, оскільки він дозволяє

набувачу виробництво продукції із застосу)
ванням ноу)хау, але в обмеженому обсязі.

Якщо в договорі обумовлено забезпечен)
ня реалізації продукції, а реалізація набува)
чем ноу)хау заходів із технічної підготовки
для цього виявляється недостатньою, він зо�
бов’язаний забезпечити рекламу, що сприяє
оптимальному продажу виробів.

Сторони зобов’язані інформувати одна
одну про вдосконалення ноу�хау, якщо це
випливає з договору. При цьому на практиці
проблемою є встановлення меж даного обо)
в’язку, оскільки результатом удосконалення
ноу)хау може бути як рішення, що підпадає
під винахід, тобто патентоздатний об’єкт, так
і непатентоздатне рішення.

На нашу думку, якщо результатом удос)
коналення ноу)хау його володільцем є пере)
творення ноу)хау на винахід, то саме це має
визначатись у договорі; якщо ж у договорі не
обумовлено, чи доцільно продовжувати ви)
користовувати вдосконалене рішення в ре)
жимі ноу)хау до закінчення строку дії дого)
вору про передання ноу)хау або слід запатен)
тувати винахід, тобто розкрити конфіденцій)
ність інформації та розірвати на цій підставі
договір про передання ноу)хау, і якщо набу)
вач ноу)хау дасть на це згоду – укласти лі)
цензійний договір і надати тим самим набу)
вачу право на використання винаходу. У да)
ному випадку не можна вести мову про пору)
шення прав набувача ноу)хау, оскільки він
не позбавляється ноу)хау, а лише отримує по)
ліпшену його модифікацію.

Якщо в договорі не обумовлена можли)
вість удосконалення ноу)хау, то можливі, на
нашу думку, два варіанти вирішення пробле)
ми. Якщо набувач ноу)хау відмовляється
розірвати договір про передання ноу)хау й ук)
ласти ліцензійний договір, володілець права
на ноу)хау (патентоволоділець) повинен
провести із своїм контрагентом розрахунки,
пов’язані з втратою останнім певної частини
прибутку. Якщо за таких умов набувач ноу)
хау вдосконалив його, то чи виникає у нього
право на отримання охоронного документа,
якщо в результаті вдосконалення ноу)хау
ним було отримано патентоздатне рішення?
Вважаємо, що ні. Це пояснюється тим, що
при поданні заявки про видачу патенту особа
повинна повністю розкрити суть винаходу,
при цьому настільки ясно та повно, щоб його
міг реалізувати фахівець у даній сфері. Безу)
мовно, такі дії призведуть до розголошення
конфіденційної інформації, якою є суть ноу)
хау, а це є порушенням умов договору про
передання ноу)хау.

Обов’язок щодо збереження конфіден�
ційності ноу�хау має для сторін взаємний 
характер. І якщо відносно набувача ноу)хау
це безперечно, оскільки, заплативши гроші,
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він заінтересований у припиненні «просочу)
вання» інформації про обсяги та характер от)
риманих за договором відомостей, то стосов)
но володільця права на ноу)хау це положен)
ня не є таким очевидним. Тому в договорі
слід передбачити, що володілець права на
ноу)хау, передавши його набувачу, не може
публікувати в загальнодоступних джерелах
інформацію, яка розкриває суть ноу)хау,
оскільки такі дії неминуче призведуть до
знецінення ноу)хау, різко знизять конкурен)
тоспроможність набувача ноу)хау, зменшив)
ши його реальні доходи, а також вплинуть 
на роялті на користь володільця права на
ноу)хау.

Чи зобов’язані сторони при укладенні до)
говору розподіляти між собою обов’язки що)
до захисту права у разі порушення їх третіми
особами? На практиці на це питання дається
ствердна відповідь. Розподіливши між собою
такі обов’язки, володілець права на ноу)хау,
у разі протиправного використання ноу)хау
на території дії договору третіми особами, зо)
бов’язаний самостійно або, залежно від до)
мовленості, спільно з набувачем ноу)хау вжи)
ти необхідних заходів із метою припинення
протиправних дій третіх осіб. Більше того,
сторони можуть обумовити, що у випадку,
якщо набувачу ноу)хау треті особи заявлять
претензії про порушення прав, які належать
їм, що пов’язано з використанням останнім
отриманого ним ноу)хау, володілець пра)
ва на ноу)хау зобов’язаний врегулювати та)
кі претензії або забезпечити його судовий 
захист. 

За загальним правилом, набувач ноу)хау
повинен використовувати його самостійно.
Це пояснюється тим, що передання ноу)хау

за субдоговорами пов’язане для володільця
права на ноу)хау із значними ризиками. То)
му сторони, якщо вони бажають виключити
можливість такої передачі, повинні обумови)
ти це в договорі. Заборона на передання пра)
ва використання ноу)хау й укладення субдо)
говорів можна обґрунтувати характером до)
говору, адже володілець права на ноу)хау
вступає в договірні відносини з конкретною
особою, враховуючи її технічні, фінансові,
виробничі й організаційні можливості.

Якщо ж у набувача ноу)хау виникає пра)
во на передання ноу)хау третій особі, то він
(як первинний набувач ноу)хау) повинен
здійснювати платежі володільцю права на
ноу)хау і за цю третю особу – вторинного на)
бувача ноу)хау. При цьому первинний набу)
вач ноу)хау не позбавляється права вимагати
від вторинного оплати в порядку регресу та
за вищими тарифами порівняно з тими, що
були передбачені для нього. У цьому і поля)
гає його заінтересованість в укладанні субдо)
говорів на передання ноу)хау.

Первинний набувач також несе відпові)
дальність перед володільцем права на ноу)хау
за вторинного набувача ноу)хау [3, с. 137].
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Потенційними механізмами залучення ін)
вестиційних ресурсів у вітчизняну еко)
номіку можуть стати інститути спільно)

го інвестування (пайові та корпоративні інвес)
тиційні фонди), найбільш поширеними з яких 
в Україні є пайові інвестиційні фонди (далі –
ПІФ). Як зазначає Т. Оксюк, у США та Захід)
ній Європі управління активами таких фондів
давно набуло статусу одного із найважливіших
інститутів цивільного права [1, с. 3].

Метою цієї статті є дослідження правової при)
роди управління ПІФ шляхом розгляду різних
наукових концепцій управління майном.

Спроба врегулювати відносини з управ)
ління активами (у тому числі ПІФ) на зако)
нодавчому рівні здійснена в Законі України
«Про державне регулювання ринку цінних па)
перів» від 30.10.1996 р. № 448/96)ВР. Стаття 4
цього Закону визначає діяльність компанії з уп)
равління активами (далі – КУА) як професійну
діяльність на фондовому ринку. Схоже визна)
чення дається в ст. 18 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.
№ 3480)IV. У Законі України «Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпора)
тивні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. 
№ 2299)III (далі – Закон України про ІСІ) вза)
галі відсутнє визначення понять «управління
активами», «управління ПІФ».

На рівні кодифікованого акта Цивільний
кодекс (далі – ЦК) України регулює відносини
з управління майном (глава 70 «Управління
майном»). При цьому ЦК України не визначає
особливостей управління ПІФ.

Проблемами управління ПІФ займалися
вчені)правознавці О. Зайцев, М. Плющев, Т. Ок)
сюк, А. Соловйов, С. Хромушин. Актуальними
є також дослідження таких дотичних до уп)
равління ПІФ питань, як довірчі відносини й
управління майном (І. Венедіктової, В. Віт)
рянського, С. Гузікової, Ю. Курпаса, Р. Майда)
ника, Л. Міхеєвої, С. Сліпченка, С. Степанової).

Серед учених немає єдності щодо розумін)
ня управління майном. Діапазон позицій до)
статньо широкий. На думку одних учених, право
управління майном є обмеженим речовим пра)

вом [2, с. 167–168; 3, с. 176; 4, с. 15], інші вважа)
ють його зобов’язальним правом [5, с. 14; 6, 
с. 56–57; 7, с. 188]. Для окремих учених управ)
ління майном є зобов’язанням з елементами ре)
чового права [8, с. 314–315; 9, с. 24; 10, с. 8, 192; 11,
с. 7, 12]. Вирізняється оригінальністю позиція
моделювання існуючих конструкцій правовідно)
син з управління майном [12, с. 327; 13, с. 646], де
в межах першої конструкції моделювання сторо)
ни договору управління майном перебувають у
договірних правовідносинах і право довірчої
власності не виникає. При другій конструкції до)
говір управління майном є підставою переходу
права власності на майно від установника управ)
ління майном до набувача;  згодом цей договір при)
пиняється і виникають речові відносини – відно)
сини довірчої власності. Третя конструкція пе)
редбачає існування речових відносин паралель)
но із зобов’язальними. 

Предметом цієї статті є цивільно)правові
відносини з управління ПІФ. При детальному
аналізі управління ПІФ можна виокремити дві
групи цивільних правовідносин – «внутрішні»
правовідносини між учасниками ПІФ та КУА та
«зовнішні» правовідносини, в які вступають
учасники ПІФ з третіми особами, а також КУА з
третіми особами (реєстратор, депозитарій,
зберігач тощо). «Внутрішні» правовідносини з
управління ПІФ існують між рівноправними,
майново відокремленими суб’єктами цивільно)
го права – учасниками ПІФ (установниками уп)
равління) та КУА (управителем). Учасником
ПІФ є юридична або фізична особа, яка при)
дбала інвестиційний сертифікат цього фонду.
Слід зазначити, що в окремих випадках КУА
може бути єдиним учасником ПІФ.

У порівнянні із загальною моделлю уп)
равління майном, закріпленою в ЦК України,
модель управління ПІФ не передбачає такого
учасника, як вигодонабувач, оскільки управлін)
ня ПІФ здійснюється на користь учасників
ПІФ. Особливістю суб’єктного складу управлін)
ня ПІФ є також наявність, як правило, багатьох
суб’єктів на боці установника управління.

ПІФ – це активи, що належать інвесторам
на праві спільної часткової власності (ст. 22 За)
кону України про ІСІ), а не КУА як управите)
лю. Для досягнення запланованої інвестицій)
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ною декларацією прибутковості КУА ПІФ, як
правило, змушена диверсифікувати активи ПІФ,
продавати одні активи та придбавати інші, реа)
гуючи на кон’юнктуру фондового ринку. Ло)
гічним видається аргумент О. Зайцева, що пе)
решкодою для визнання права управителя ре)
човим є одне із повноважень управителя, а саме –
повноваження розпоряджатися переданим в
управління майном шляхом його відчуження.
Володіючи обмеженим речовим правом, тобто
правом, завжди завідомо вужчим за змістом,
ніж право власності, управитель передавав би
іншій особі не своє обмежене речове право, а
більш широке за змістом право власності [14, 
с. 8]. З цього випливає, що право КУА (управи)
теля) не може розглядатись як обмежене речо)
ве право.

Слід зазначити, що вітчизняне законодав)
ство стоїть на позиціях зобов’язально)правової
природи управління майном – глава 70 «Управ)
ління майном» міститься у книзі 5 ЦК України
«Зобов’язальне право». 

В юридичній літературі поширеною є по)
зиція, згідно з якою передача майна в управ)
ління шляхом укладення договору управління
майном є формою реалізації власником його пов)
новажень. Дійсно, особа може власноруч сфор)
мувати диверсифікований портфель активів
шляхом придбання цінних паперів, майнових
прав тощо. Натомість ця особа стає учасником
ПІФ і покладає на КУА ПІФ обов’язки з уп)
равління майном. Для учасників ПІФ на деякий
час виключається можливість реалізації повно)
важень власника майна, оскільки це унемож)
ливлює виконання КУА зобов’язань за догово)
ром управління ПІФ. У відносинах з третіми
особами КУА виступає як особа, що виконує
свої обов’язки перед ПІФ. Відповідно до ст. 23
Закону України про ІСІ, укладаючи договори
за рахунок активів ПІФ, КУА діє від свого
імені, з обов’язковим зазначенням у договорах
реквізитів такого ПІФ. Відповідно до ст. 25 За)
кону України про ІСІ учасники ПІФ не мають
права втручатись у діяльність КУА, крім випад)
ків, передбачених цією статтею, а саме – учас)
ники ПІФ, кошти спільного інвестування якого
залучені шляхом приватного (закритого) розмі)
щення інвестиційних сертифікатів, можуть ут)
ворювати наглядову раду для нагляду за вико)
нанням інвестиційної декларації, зберіганням
активів ПІФ, веденням реєстру власників інвес)
тиційних сертифікатів, проведенням аудитор)
ських перевірок діяльності й оцінки майна ПІФ. 

Підтвердженням права власності учасника
на частку ПІФ є право розірвати договір з уп)
равління ПІФ. Поки діє цей договір учасник
ПІФ не вправі здійснювати належні йому пов)
новаження власника щодо майна. Разом із тим
ст. 47 Закону України про ІСІ, що регламентує
обіг цінних паперів ІСІ, у тому числі інвести)
ційних сертифікатів ПІФ, дещо обмежує права
учасника ПІФ на розірвання договору управ)
ління ПІФ залежно від типу ПІФ. Так, цінні па)
пери ІСІ закритого типу підлягають вільному

обігу на ринку цінних паперів протягом пері)
оду діяльності фонду. Обіг цінних паперів ІСІ
інтервального типу та відкритого типу обме)
жується. 

Управління майном – це будь)які юридичні
і фактичні дії, вчинювані з цим майном управи)
телем від свого імені згідно з договором [15, 
с. 172]. При управлінні ПІФ під юридичними
діями КУА слід розуміти дії, що спричиняють
юридичні наслідки: виникнення, зміну, припи)
нення цивільних прав та обов’язків. Прикладом
юридичних дій КУА може бути укладення КУА
ПІФ договорів купівлі)продажу, договорів об)
слуговування з торговцем чи зберігачем цінних
паперів тощо. Категорія юридичних дій вклю)
чає також процесуальні судові дії. Вчиненню
юридичних дій часто передують фактичні дії.
Так, скажімо, щоб укласти договір купівлі)про)
дажу нерухомого майна КУА здійснює комп)
лекс фактичних дій з вибору контрагента, ана)
лізу його правового статусу, які сприяють вчи)
ненню юридичних дій. Фактичні дії КУА ма)
ють, так би мовити, допоміжний характер. Іноді
юридичні дії КУА в управлінні ПІФ важко від)
окремити від фактичних дій. 

Проте, якщо розуміти під предметом пра)
вовідносин з управління ПІФ лише вчинення
КУА певних юридичних і фактичних дій в інте)
ресах учасника (учасників) ПІФ, то така по)
зиція видаватиметься не зовсім правильною,
оскільки ПІФ – це унікальне та своєрідне
об’єднання майна. КУА, діючи від свого імені та
в інтересах ПІФ, може придбавати інші підпри)
ємства в склад активів ПІФ. А КУА венчурного
ПІФ бере участь в управлінні діяльністю емі)
тента, корпоративні права якого перебувають в
активах такого ПІФ, активами якого ця КУА
управляє (ч. 5 ст. 29 Закону України про ІСІ).
ПІФ, а також юридичні та фактичні дії КУА з
управління ним лише в сукупності повністю ві)
дображатимуть суть правовідносин з управ)
ління ПІФ. Отже, предмет правовідносин з уп)
равління ПІФ має включати два об’єкти – вчи)
нення КУА юридичних і фактичних дій з управ)
ління та ПІФ. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1030 ЦК України не
можуть бути предметом договору управління
майном грошові кошти, крім випадків, коли
право здійснювати управління грошовими
коштами прямо встановлено законом. Пункт 5
ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки і бан)
ківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121)III
передбачає права банків здійснювати операції з
довірчого управління коштами та цінними па)
перами за договорами з юридичними і фізични)
ми особами. З цього випливає, що управління
грошовими коштами можливе, якщо вони зна)
ходяться на банківському рахунку. 

В юридичній літературі об’єктами право)
чинів щодо безготівкових банківських розра)
хунків прийнято вважати не гроші, а право ви)
моги до банку по здійсненню операцій на суму
цих грошей. Таким чином, КУА отримує право
вимоги до банку на грошові кошти, що належать
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учаснику ПІФ і сплачені ним за інвестиційні
сертифікати ПІФ, та розпоряджається ними від
свого імені як управитель.

Насправді сутність реально діючих пра)
вовідносин з довірчого управління чужими
коштами полягає в тому, що КУА ПІФ, які ви)
ступають у ролі довірчих управителів грошови)
ми коштами («коштами інвестування в цінні
папери») засновників управління, отримують
чужі кошти в своє розпорядження, обмежене
лише ними же складеними інвестиційними дек)
лараціями [16, с. 34]. Таким чином, управління
коштами спільного інвестування відрізняється
від загальної моделі управління грошовими
коштами, що зумовлюється особливим еконо)
мічним режимом ПІФ.

За здійснення управління ПІФ КУА випла)
чується премія в грошовій формі. Її розмір, види,
строки та порядок нарахування встановлюють)
ся спеціальним нормативно)правовим актом.
Іншими словами, правовідносини з управління
ПІФ мають оплатний характер. 

Традиційно розрізняють юридичний і фак)
тичний зміст правовідносин. Юридичний зміст
правовідносин з управління ПІФ – суб’єктивні
права та обов’язки КУА і учасників ПІФ, що
відображають зв’язок цих суб’єктів. Фактичний
зміст правовідносин з управління ПІФ станов)
лять конкретні дії КУА й учасників щодо реалі)
зації своїх суб’єктивних прав та обов’язків. 

Одним із критеріїв розмежування пра)
вовідносин є їх поділ на абсолютні та відносні. 
В абсолютних правовідносинах конкретному
суб’єкту протистоїть необмежене коло інших
суб’єктів, кожен з яких може порушити права
конкретного суб’єкта. Використовуючи напра)
цьовані наукою цивільного права критерії роз)
межування правовідносин, слід зазначити, що
управління ПІФ – це зобов’язальні правовідно)
сини з елементами речового права. 

Правовідносини з управління ПІФ виника)
ють на підставі договору управління ПІФ. Не
вдаючись у детальну характеристику цього до)
говору зазначимо, що договірні зв’язки в ПІФ
не є предметом цієї статті та потребують окре)
мого ґрунтовного дослідження. 

Учасник ПІФ у разі порушення його прав
може звернутись із вимогою до КУА, яка не
вправі використовувати майно ПІФ у своїх
інтересах і зобов’язана звітувати про результа)
ти своєї діяльності. Іншими словами, між КУА
й учасником ПІФ існують відносні правовідно)
сини. Як випливає з п. 2 ст. 1037 ЦК України,
КУА як управитель має право на захист права
на майно, у тому числі від учасників ПІФ.
Йдеться про правовідносини з елементами ре)
чового права. Що стосується відносин КУА з
невизначеним колом осіб, то ніхто не вправі по)
рушувати права управителя. Невизначене коло
осіб зобов’язане утримуватися від порушень прав
КУА, Так, скажімо, в разі порушень прав КУА,
що діє від свого імені в інтересах ПІФ, на неру)
хоме майно, що становить активи відповідного
ПІФ, КУА має право подати як віндикаційний,

так і негаторний позови до порушника прав. За)
хищаючи інтереси ПІФ, КУА тим самим захи)
щає своє право на діяльність з управління ПІФ.
Порушення правових норм і суб’єктивного пра)
ва КУА ПІФ є юридичним фактом, на підста)
ві якого виникають охоронні правовідносини 
як форма усунення наслідків порушення норм
права, поновлення нормального правового ста)
новища. 

Досить часто в юридичній літературі гово)
риться про наявність особливих довірчих (фі)
дуціарних) відносин між засновником управ)
ління й управителем. Так, на думку Р. Майдани)
ка, до специфічних ознак, притаманних догово)
ру управління майном, які визначили його по)
няття, належить його фідуціарний характер [17,
с. 462 ]. Та чи наскільки істотною є роль довіри
у правовідносинах з управління майном, що до)
зволяє їх вважати фідуціарними? Чи взагалі
може існувати якесь мірило фідуціарності? 

Серед учених немає одностайної позиції
щодо критеріїв фідуціарності правочинів. Так,
О. Зайцев, досліджуючи правовідносини з уп)
равління ПІФ, визначає фідуціарний правочин
як заснований на передачі однією особою
(фідуціантом) іншій особі (фідуціарію) належ)
них фідуціанту прав; при цьому ззовні (у відно)
синах з третіми особами) фідуціарій є повно)
цінним правоволодільцем, проте у внутрішніх
відносинах з фідуціантом фідуціарій пов’яза)
ний обмеженнями у здійсненні переданих йому
прав умовами фідуціарного правочину, які не
діють по відношенню до третіх осіб; після до)
сягнення цілі фідуціарного правочину фіду)
ціарій зобов’язаний повернути фідуціанту права
[18, с. 85]. Слід зазначити, що подібне визначен)
ня підходить ледь не під кожен п’ятий право)
чин, відомий вітчизняній цивілістиці. 

На думку С. Гузікової, право засновника
управління на отримання вигод від майна не)
розривно пов’язано з його особистістю і «довір)
чий управитель», навіть діючи як професіонал,
вправі розраховувати на певну довіру у відно)
синах [8, с. 307]. 

Заслуговує на увагу ґрунтовне дослідження
довірчого (фідуціарного) характеру договору
управління майном, проведене Л. Міхеєвою,
яка зазначає, що необхідно, перш за все, розме)
жувати фактичну довіру, що виявляють сторо)
ни одна до одної, й особисто)довірчий харак)
тер правовідносин. Довіра, як правило, має міс)
це при вчиненні будь)яких правочинів, проте в
більшості випадків вона не має правового зна)
чення, тобто не позначається на правовідноси)
нах, що виникають [6, с. 76]. 

Учасники ПІФ, перш за все, мають покла)
датися на професіоналізм КУА. Саме професіо)
налізм КУА повинен мати значення для учас)
ників ПІФ, сприяти встановленню певного рів)
ня довіри у відносинах, що унеможливлює втра)
ту коштів, сплачених за інвестиційні сертифіка)
ти ПІФ. Адже відповідно до ст. 3 Закону Ук)
раїни про ІСІ КУА – це господарське товарист)
во, яке здійснює професійну діяльність з уп)
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равління активами інституційних інвесторів на
підставі ліцензії, що видається ДКЦПФР. 

Управління ПІФ – це зобов’язання, ре)
гламентоване законом, де напрями інвести)
ційної діяльності КУА обмежуються інвес)
тиційною декларацією ПІФ. Більше того, ст. 27
Закону України про ІСІ передбачає заміну КУА
ПІФ іншою КУА в певних випадках у встанов)
леному ДКЦПФР порядку, тобто отримання ви)
год учасником від управління ПІФ не обов’язко)
во пов’язане з конкретною КУА. Про відсутність
довіри як кваліфікуючої ознаки правовідносин з
управління ПІФ свідчить і наявність низки дер)
жавних органів і суб’єктів контролю за діяль)
ністю КУА, що доводить істотну роль публічних
засад у правовідносинах з управління ПІФ. От)
же, між КУА й учасниками ПІФ відсутній осо)
бисто)довірчий характер відносин.

Ознакою правовідносин з управління ПІФ
є їх ризиковість (алеаторність). На думку 
Р. Майданика, «алеаторний договір містить
умову, що робить неможливим точне обчислен)
ня на момент укладання договору вигоди і мож)
ливих збитків у разі виконання договору» [19,
с. 63]. Алеаторність управління ПІФ підтвер)
джується законодавством. Відповідно до ст. 25
Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р.
№ 270/96)ВР рекламодавцям реклами цінних
паперів забороняється вказувати розмір доходу,
який передбачається отримати за цінними папе)
рами, крім випадків, коли це необхідно вказува)
ти та використовувати інформацію про доход за
цінними паперами або величину отриманого
емітентом у минулому прибутку без зазначення
того, що цей прибуток не є гарантією отриман)
ня доходів у майбутньому. Подібна норма була
закріплена, перш за все, для врегулювання рек)
лами цінних паперів ІСІ, у тому числі ПІФ.

Висновки

Управління ПІФ є різновидом управління
майном у розумінні ЦК України з притаманни)
ми йому відмінностями, пов’язаними із спе)
цифікою діяльності ПІФ. Управління ПІФ – це
цивільно)правові відносини з характерним для
них предметом, суб’єктним і об’єктним скла)
дом, особливостями їх реалізації. В ході подаль)
шого розвитку вітчизняної індустрії спільного
інвестування управління ПІФ може набути й
інших ознак, які дозволять виділити його в ок)
рему категорію цивільно)правових зобов’язань.
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Специфічною ознакою цивільних про)
цесуальних правовідносин є динаміч)
ність, що виявляється в їх русі та роз)

витку: вони виникають, змінюються, припи)
няють своє існування. При цьому важливо
дослідити, за рахунок яких факторів здійс)
нюється зазначений рух, які чинники впли)
вають на нього. Зазначимо, що нарівні з нор)
мою цивільного процесуального права та ци)
вільною процесуальною правоздатністю під)
ставами виникнення, зміни та припинення
цивільних процесуальних правовідносин ви)
ступають юридичні факти. Специфіка юри)
дичних фактів у цивільному процесуально)
му праві полягає в тому, що на них накладає
відбиток, передусім, їх галузева належність.
Виникнення системи цивільних процесуаль)
них правовідносин у конкретній справі зумов)
лено наявністю передбачених законом для да)
ного конкретного випадку юридичних фак)
тів. У такому контексті юридичні факти як
основа виникнення процесу у цивільній спра)
ві набувають особливо важливого значення.
М. Штефан вважав, що, незважаючи на вели)
ке практичне значення цих питань, у теорії ци)
вільних процесуальних правовідносин вони за)
лишаються найменш розробленими [1, с. 81].

Метою цієї статті є дослідження та визначен)
ня поняття і ролі юридичних фактів як
підстави виникнення, зміни та припинення
цивільних процесуальних правовідносин на
основі аналізу теоретичних розробок, уза)
гальнення положень цивільного процесуаль)
ного законодавства з даного питання.

У теорії цивільного процесуального права
юридичні факти визначаються як названі у
гіпотезах процесуальних норм певні життєві
обставини, з якими законодавець пов’язує ви)
никнення, зміну чи припинення правовідносин,
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [2,
с. 17]. На відміну від норм цивільного процесу)
ального права та цивільної процесуальної пра)

воздатності, які є загальними підставами виник)
нення, зміни та припинення цивільних процесу)
альних правовідносин, юридичні факти мають
конкретний характер. Для кожного елементарно)
го цивільного процесуального правовідношення,
а також їх системи, вони індивідуальні, є виявом
норми цивільного процесуального права та
цивільної процесуальної правоздатності стосовно
конкретної, чітко визначеної життєвої ситуації.

У науковій літературі зазначається [3, с. 56],
що цивільному процесуальному праву прита)
манний особливий вид юридичних фактів –
процесуальні дії суду й осіб, які беруть участь у
справі, здійснюються у визначеній послідов)
ності, передбаченій цивільним процесуальним
законодавством. При цьому, визначаючи роль
процесуальних дій у виникненні, зміні та при)
пиненні цивільних процесуальних правовідно)
син, діям суду надається вирішальне значення
[4, с. 187]. Але, на думку П. Єлісєйкіна, більш
вагомими є дії не суду, а інших учасників про)
цесу. Він зазначав, що саме особи впливають на
виникнення, зміну та припинення цивільних
процесуальних правовідносин, а дія суду – це
відповідна реакція на дії осіб [5, с. 35–36]. Од)
нак аналіз норм цивільного процесуального за)
конодавства дозволяє стверджувати, що саме
процесуальні дії суду безпосередньо впливають
на динамічність цивільних процесуальних пра)
вовідносин. Для виникнення, зміни чи припи)
нення цивільних процесуальних правовідносин
законодавець передбачає сукупність юридич)
них фактів, завершальним із яких є дія суду.
Так, особи, які беруть участь у справі, мають
право заявити клопотання про розгляд справи 
у закритому судовому засіданні. Така можли)
вість передбачена ст. 6 Цивільного процесуаль)
ного кодексу (далі – ЦПК) України. Однак
справа розглядатиметься у закритому судовому
засіданні лише після постановлення ухвали су)
ду про розгляд справи у закритому судовому
засіданні. ЦПК України чітко визначає, що про
розгляд справи у закритому судовому засіданні
суд зобов’язаний постановити мотивовану ух)
валу в нарадчій кімнаті, яка оголошується не)
гайно (ч. 7 ст. 6). Інший приклад: ч. 3 ст. 31
ЦПК України передбачає, що сторони можуть
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укласти мирову угоду на будь)якій стадії
цивільного процесу. У разі укладання сторона)
ми мирової угоди, суд постановляє ухвалу про
закриття провадження у справі. Закриваючи про)
вадження у справі, суд, за клопотанням сторін,
може постановити ухвалу про визнання миро)
вої угоди. Якщо умови мирової угоди супере)
чать закону або порушують права, свободи чи
інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу
про відмову у визнанні мирової угоди та про)
довжує судовий розгляд (частини 4, 5 ст. 175
ЦПК України). Таким чином, серед юридичних
фактів, що зумовлюють виникнення, зміну та
припинення цивільних процесуальних пра)
вовідносин, вирішальне значення мають проце)
суальні дії суду. Додатковим аргументом на ко)
ристь нашого твердження є такий приклад із су)
дової практики: особа 1 звернулася до Хотинсь)
кого районного суду з позовною заявою до осо)
би 2 про стягнення аліментів на неповнолітню
дитину. Відповідач (особа 2) у судовому засі)
данні позов визнав. Суд, встановивши, що ви)
знання позову відповідачем не суперечить ви)
могам закону, інтересам сторін та інших осіб, 
ухвалив рішення, яким позов задовольнив [6]. 

Науковцями ведуться дискусії з приводу то)
го, чи може бути юридичним фактом бездіяль)
ність суб’єктів цивільних процесуальних пра)
вовідносин. У науковій літературі зазначено,
що цивільним процесуальним юридичним фак)
том може бути і бездіяльність [5, с. 35]. Разом із
тим є твердження, що бездіяльність учасників
відноситься до юридичних фактів лише в окре)
мих випадках [7, с. 34]. На нашу думку, вирі)
шення даного спору зумовлюється розумінням
поняття «бездіяльність» і структури процесу)
альної діяльності суб’єктів цивільних процесу)
альних правовідносин. 

Цивільна процесуальна бездіяльність ви)
значається як невиконання процесуальних обо)
в’язків суб’єктами цивільного процесуального
права [2, с. 17]. Суб’єкт цивільного процесуаль)
ного права – це особа, яка має правосуб’єкт)
ність, тобто особа, яка потенційно може бути
учасником цивільних процесуальних правовід)
носин [3, с. 54–55]. Відповідно суб’єкт цивіль)
ного процесуального права – це потенційний (а
не реальний) учасник цивільних процесуаль)
них правовідносин. Якщо особа не є учасником
цивільних процесуальних правовідносин, то її
дії, а тим більше бездіяльність, не можуть впли)
вати на їх динамічність. У зв’язку з цим проце)
суальну бездіяльність слід визначити як неви)
конання процесуальних прав і обов’язків су)
б’єктами цивільних процесуальних правовідно)
син. Вона є різновидом їх поведінки й у перед)
бачених процесуальним законом випадках зу)
мовлює певні правові наслідки. 

Прикладом того, що бездіяльність учасни)
ків цивільного процесу може зумовлювати ви)
никнення, зміну чи припинення цивільних про)
цесуальних правовідносин, є: ЦПК України за)
кріплює положення про те, що у разі неподання
без поважних причин письмових чи речових 
доказів, що витребувані судом, та неповідом)
лення причин їх неподання суд може постано)
вити ухвалу про тимчасове вилучення цих до)

казів для дослідження судом (ч. 1 ст. 93). Належ)
но викликаний свідок, який без поважних при)
чин не з’явився в судове засідання або не повідо)
мив про причини неявки, може бути підданий
приводу через органи внутрішніх справ із відшко)
дуванням у дохід держави витрат на його
здійснення (ч. 1 ст. 94 ЦПК України). В обох на)
ведених прикладах бездіяльність суб’єктів
цивільного процесу (неподання доказів, неявка
до суду свідка) є підставою для відповідних дій су)
ду – постановлення ухвал, що зумовили виник)
нення цивільних процесуальних правовідносин із
приводу вилучення доказів для дослідження су)
дом і приводу свідка. Наведене дає підстави стве)
рджувати, що бездіяльність учасників цивільного
процесу входить до змісту процесуальної діяль)
ності, яку вони здійснюють під час розгляду та
вирішення цивільної справи. Вона є підставою ви)
никнення, зміни та припинення цивільних проце)
суальних правовідносин, відповідно виконує роль
цивільних процесуальних юридичних фактів.

При розгляді юридичних фактів, які є під)
ставами виникнення, зміни та припинення ци)
вільних процесуальних правовідносин, також
існує суперечка: чи входять до їх складу події.
Погляди вчених)процесуалістів із цього питан)
ня можна об’єднати у три точки зору: 

•• події є юридичними фактами [8, с. 39];
•• події входять до складу юридичних фактів,

але самі собою вони такої ролі не відіграють, а є
лише підставою для здійснення процесуальних
дій, які вже, у свою чергу, виконують безпосе)
редню роль юридичних фактів [7, с. 34; 9, с. 194];

•• події не є юридичними фактами. Зокрема за)
значається, що підставами виникнення, зміни та
припинення цивільного процесуального право)
відношення є лише такі юридичні факти, як дії су)
ду й інших учасників процесу [10, с. 57; 11, с. 167].

Виходячи з положень ЦПК України, ана)
лізу теоретичних концепцій, факти)події безпо)
середньо не можуть породжувати виникнення,
зміну або припинення цивільних процесуаль)
них правовідносин. Так, факт смерті позивача
сам собою не зумовлює процесуального право)
наступництва. Для виникнення цивільних про)
цесуальних правовідносин між судом і право)
наступником необхідно, щоб суд здійснив про)
цесуальну дію – залучив правонаступника. Так,
ч. 1 ст. 37 ЦПК України передбачає, що у разі
смерті фізичної особи, припинення юридичної
особи, заміни кредитора чи боржника у зобо)
в’язанні, а також в інших випадках заміни особи
у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає
до участі у справі правонаступника відповідної
сторони або третьої особи на будь)якій стадії ци)
вільного процесу. У випадку, якщо спірні пра)
вовідносини не допускають правонаступництва,
суд своєю ухвалою закриває провадження у
справі в силу ч. 6 ст. 205 ЦПК України.

Ми переконані, що при визначенні подій як
юридичних фактів були перейняті положення
загальної теорії права, де події, обставини, стро)
ки виконують роль юридичних фактів. Однак
при визначенні юридичних фактів, які вплива)
ють на виникнення, зміну та припинення ци)
вільних процесуальних правовідносин, необ)
хідно, крім положень загальної теорії права, вра)
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хувати специфічні ознаки цих відносин, особ)
ливості галузі цивільного процесуального пра)
ва й її методу правового регулювання. Виходя)
чи з викладеного, юридичними фактами, що зу)
мовлюють виникнення, зміну та припинення
цивільних процесуальних правовідносин, є про)
цесуальна діяльність (бездіяльність) суду й ін)
ших учасників процесу, де вирішальною є ді)
яльність суду. Відповідно події, обставини, ста)
ни, презумпції, строки не мають значення юри)
дичних фактів, оскільки самостійно не вплива)
ють на виникнення, зміну та припинення ци)
вільних процесуальних правовідносин. Вони є
підставою для здійснення процесуальних дій 
як необхідний елемент юридичного складу. На)
приклад, така обставина, як наявність порушено)
го права, сама собою не може викликати виник)
нення цивільних процесуальних правовідно)
син. Для порушення провадження у справі осо)
ба повинна звернутися до суду, який (за наяв)
ності достатніх підстав) постановляє ухвалу про
відкриття провадження у справі. Разом із тим
відсутність такої обставини, як наявність пору)
шеного права, навіть якщо є звернення до суду,
не зумовлює виникнення процесу у справі. Під)
твердженням цього є приклад із судової прак)
тики: колегія суддів судової палати у цивільних
справах апеляційного суду Чернівецької облас)
ті розглянула справу за позовом особи 4 до 
виконкому Чернівецької міської ради за апеля)
ційною скаргою особи 4 на рішення Шевченків)
ського районного суду м. Чернівці від 05.05.2006 р.,
яким відмовлено в задоволені позову за безпід)
ставністю. Ухвалою апеляційного суду Черні)
вецької області від 05.07.2006 р. рішення у даній
справі залишено без змін із посиланням на те,
що у позивача відсутнє порушене право, а тому
його вимоги є безпідставними; рішення суду
першої інстанції ухвалено з додержанням норм
матеріального та процесуального права [12]. 

Аналогічну роль як підстави виникнення,
зміни та припинення цивільних процесуальних
правовідносин виконують процесуальні стро)
ки. Факти)строки безпосередньо не зумовлю)
ють виникнення цих відносин, але їх порушен)
ня чи недотримання перешкоджає виникненню
або нормальному розвитку цивільних проце)
суальних правовідносин. Так, ухвалою апеля)
ційного суду Чернівецької області залишено без
розгляду заяву про апеляційне оскарження й
апеляційну скаргу особи 1 на ухвалу Кіцмансь)
кого районного суду Чернівецької області, ос)
кільки заява про апеляційне оскарження й апе)
ляційна скарга подані після закінчення строку
на апеляційне оскарження [13]. Таким чином, у
цивільному процесі події, строки, стани, обста)
вини, презумпції виконують двояку роль. З од)
ного боку, вони є необхідним і обов’язковим
елементом юридичного складу, а з іншого – во)

ни не відіграють ролі самостійних юридичних
фактів. Це певні життєві обставини, передба)
чені нормами цивільного процесуального пра)
ва, наявність або відсутність яких є приводом
до здійснення процесуальних дій учасниками
цивільного процесу. 

Висновки

Роль юридичних фактів, що зумовлюють
виникнення, зміну та припинення цивільних
процесуальних правовідносин, виконує про)
цесуальна діяльність (бездіяльність) учасників
цивільного процесу. У складі юридичних фактів
процесуальна діяльність суду відіграє вирішаль)
ну роль. Враховуючи галузеву специфіку цивіль)
ного процесуального права, його предмет і метод
правового регулювання, а також беручи до уваги
положення цивільного процесуального законо)
давства, вважаємо, що події, строки, презумпції
не є юридичними фактами, оскільки не зумовлю)
ють безпосередньо виникнення, зміну та припи)
нення цивільних процесуальних правовідносин.
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In article are studied the problems of the definition for legal field of the civil procedural legal facts. On
the basis of analyzes of different scientific points was formulated  a role of the legal facts as occurrence,
changes the terminations civil procedural relationships.

В статье исследуются проблемы определения понятия и правовой природы гражданских процес�
суальных юридических фактов. На основе анализа научных взглядов ученых�процессуалистов установ�
лена роль юридических фактов как предпосылки возникновения, изменения и прекращения гражданских
процессуальных правоотношений.
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Зростання підліткової злочинності ви)
кликає обґрунтовану занепокоєність у
державі, що, у свою чергу, потребує більш

ефективних цивільно)процесуальних захо)
дів з відшкодування матеріальної та мораль)
ної шкоди, зменшення негативних наслідків,
спричинених злочинами [1, c. 13].

Злочинність є одним із значних сегмен)
тів, у яких постійно відбувається завдання ма)
теріальної та моральної (немайнової) шкоди
неповнолітніми. При цьому така шкода під)
лягає відшкодуванню в кримінальному про)
цесі за правилами цивільного судочинства.
Ще одним сегментом цивільної відповідаль)
ності неповнолітніх і малолітніх є цивільні
правовідносини, учасниками яких неодмінно
стають неповнолітні.

Проблему особливостей розгляду справ
про відшкодування неповнолітніми особами
матеріальної та моральної (немайнової) шко)
ди досліджували такі вчені)цивілісти, як В. Лин)
дюк, М. Логвінова, Е. Писарєва, Л. Сапейко,
О. Сліпченко, О. Церковна та ін. Однак не)
зважаючи на інтенсивність і широкий спектр
досліджень, присвячених різним аспектам
означеної проблематики, багато питань у цій
сфері залишаються наразі дискусійними.

Мета цієї статті – дослідити особливості
розгляду справ про відшкодування непов)
нолітніми особами матеріальної та мораль)
ної (немайнової) шкоди в порядку цивіль)
ного та кримінального судочинства. 

Неповнолітні особи самостійно несуть
відповідальність за шкоду, завдану ними
іншій особі (ч. 3 ст. 33 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України від 16.01.2003 р. Це є за)
гальним правилом, але часто виникає така
ситуація, коли в неповнолітньої особи недо)

статньо майна для відшкодування завданої
нею шкоди. У зв’язку з цим у батьків виникає
субсидіарна відповідальність у тій частині
збитків, які неповнолітня особа не може від)
шкодувати за рахунок свого майна. І в цьому
немає протиріч із принципом індивідуальної
відповідальності за відшкодування збитків.
Судова практика наразі постійно стикається
з тим, що неповнолітні особи, як правило, є
матеріально не забезпеченими, що особливо
виразно виявляється у випадках, коли збит)
ки є значними. Так, Л. Сапейко, аналізуючи
судову практику у справах про процесуаль)
ний статус неповнолітніх при відшкодуванні
матеріальної та моральної шкоди, констатує,
що суд найчастіше залучає батьків неповно)
літніх за шкоду, завдану останніми [2].

Таким чином, суд, розглядаючи цивіль)
ні справи про матеріальне відшкодування
завданих збитків неповнолітніми, повинен
слідкувати за тим, щоб у справі завжди брали
участь як треті особи чи відповідачі – батьки
неповнолітніх (щоб чітко встановити перс)
пективу порядку погашення збитків: або це
буде відшкодування за рахунок доходу непов)
нолітньої особи, або це буде одночасне пога)
шення збитків неповнолітньою особою й її
батьками, або стягнення провадитиметься
лише з батьків). На думку М. Логвінової, до)
цільно на рівні цивільного законодавства за)
провадити норми, згідно з якими батьки (осо)
би, які їх замінюють) залежно від їх вини за
будь)яких умов нарівні з неповнолітніми
правопорушниками виступали суб’єктами
цивільної відповідальності. Крім відшкоду)
вання ними завданої правопорушеннями не)
повнолітнього шкоди на умовах субсидіарної
відповідальності, батьки повинні в окремому
порядку матеріально відповідати за свою про)
типравну та винну поведінку щодо непов)

ОСОБЛИВОСТІ  РОЗГЛЯДУ  СПРАВ  
ПРО  ВІДШКОДУВАННЯ  НЕПОВНОЛІТНІМИ  
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нолітнього [3, с. 239]. Ми погоджуємося з та)
кою пропозицією, але, на жаль, сьогодні су)
дова практика часто йде іншим шляхом.

Так, Київський районний суд міста Донецька
поклав обов’язок щодо відшкодування матеріаль)
ної шкоди на неповнолітнього А, якого було визна)
но винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 185 Кримінального кодексу (далі – КК) України
від 05.04.2001 р., хоча підсудний не мав свого майна
або заробітку та не був спроможний відшкодувати
шкоду [4].

Дебальцевський міський суд Донецької об)
ласті поклав обов’язок щодо відшкодування ма)
теріальної шкоди на законного представника за)
судженого Б, якого було визнано винним у вчи)
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК Ук)
раїни, а після досягнення ним повноліття – на за)
судженого [5]. 

Наведене свідчить, що суд у процесі роз)
гляду питання про відшкодування шкоди,
завданої неповнолітніми, не завжди залучає
батьків до участі у справі. Такий підхід приз)
водить до відшкодування шкоди тільки з
формального боку.

Суд не може визначити конкретну части)
ну, яку повинні відшкодовувати батьки. Така
частина не визначена і в законі (у ч. 2 ст. 1179
ЦК України йдеться про частку, «якої не
вистачає» для погашення збитків). Це озна)
чає, що батьки вступають у процес відшкоду)
вання шкоди в другу чергу, але це стосується
випадків, коли шкоду завдала одна непов)
нолітня особа. Якщо матеріальну шкоду зав)
дала група неповнолітніх осіб, то законода)
вець пропонує відшкодування шкоди добро)
вільно «за домовленістю між батьками та)
ких осіб» і лише в другу чергу зазначає, що
таке відшкодування відбувається «за рішен)
ням суду» (ч. 1 ст. 1181, ч. 1 ст. 1182 ЦК Ук)
раїни). Батьки в такому випадку несуть ци)
вільно)правову відповідальність самостійно,
за домовленістю між собою. Тому суд під час
проведення попереднього судового засідан)
ня зобов’язаний, виходячи з ч. 3 ст. 130 Ци)
вільного процесуального кодексу (далі –
ЦПК) України від 18.03.2004 р., уточнити
можливість добровільного часткового відшко)
дування завданої шкоди батьками та з’ясува)
ти, чи обговорювалося це питання відповіда)
чами раніше.

Отже, в судовому засіданні (під час як по)
переднього, так і безпосереднього розгляду)
необхідно з достовірністю встановити проце)
суальний статус батьків: чи це цивільні від)
повідачі з компенсаційними обов’язками від)
шкодування завданої шкоди дитиною по)
терпілій особі, чи це цивільно)субсидіарні від)
повідачі, чи це треті особи. При цьому їх про)
цесуальний статус залежатиме не від волі по)

зивача, а від наявності або відсутності можли)
востей у неповнолітніх осіб самостійно від)
шкодовувати шкоду, чи відшкодувати шкоду
за допомогою батьків, чи відсутності можли)
востей до її відшкодування. При цьому відшко)
дування в усіх випадках повинно мати еквіва)
лентно)правовий характер, зміст якого поля)
гає в компенсації шкоди, еквівалентній самій
шкоді [6, с. 368]. Це правило визначає ціну по)
зову (п. 4 ч. 2 ст. 119 ЦПК України), зміст по)
зовних вимог і зазначення доказів, що під)
тверджують кожну обставину (пункти 3 та 6
ч. 2 ст. 119 ЦПК України).

Щоб особа змогла отримати відшкоду)
вання збитків у судовому порядку, вона зо)
бов’язана довести наявність усього складу
цивільного правопорушення неповноліт)
ньою особою. До такого складу можна віднести:

•• докази того, що неправомірна пове)
дінка, яка потягла збитки, належить непов)
нолітній особі; 

•• наявність у потерпілої особи збитків та їх
розмір (такі збитки оцінюються відповідними
документами, які підтверджують ціну майна,
або за домовленістю сторін, або згідно з вис)
новком спеціаліста чи експерта); 

•• причинний зв’язок між протиправною
поведінкою неповнолітньої особи та прями)
ми і непрямими збитками. 

О. Церковна вважає, що причинний зв’я)
зок у цивільному праві, враховуючи його бага)
тогранність, визначається як об’єктивно неза)
лежний необхідний зв’язок між явищами, за
якого явище (причина) передує іншому (на)
слідку) і породжує його [7, с. 146]. Ця позиція
є ключовою, адже вона пов’язує дії та збитки в
логічний ланцюжок, розкриваючи зміст дій і їх
наслідків, та є обов’язковою умовою, адже шко)
да завдана при самозахисті, якщо при цьому 
не було перевищено його межі, не відшкодо)
вується (ч. 1 ст. 1169 ЦК України).

Для субсидіарної відповідальності бать)
ків склад цивільного правопорушення має бу)
ти чітко сформований і викладений у позов)
ній заяві, адже ці особи повинні знати та бу)
ти впевненими, що саме їх неповнолітня ди)
тина завдала матеріальних збитків у певному
їх обсязі. Недотримання зазначених правил
може призвести до розмитості не лише обся)
гу збитків, а й осіб, які їх завдали. Тому суд
зобов’язаний відповідно до ч. 1 ст. 131 ЦПК
України встановити строк позивачеві для на)
дання суду доказів. У необхідних випадках для
оцінювання завданих збитків суд може при)
значити, за клопотанням однієї із сторін, су)
дово)товарознавчу чи судово)технічну екс)
пертизу для встановлення реальних збитків
матеріального плану. На сьогодні виникають
труднощі під час встановлення реальних
збитків щодо відшкодування моральної (не)
майнової) шкоди. Це стосується моральної
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(немайнової) шкоди як у кримінальних, так і
цивільних справах. 

Наприклад, Зарічний суд м. Суми поклав обо)
в’язок щодо відшкодування моральної шкоди на
неповнолітніх А, Б, В, яких було визнано винними
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК
України, хоча підсудні не мали свого майна або за)
робітку та не були спроможні відшкодувати шкоду
[8]. За таких обставин апеляційний суд Сумської
області скасував вирок суду в частині цивільного по)
зову та, направляючи справу на повторний розгляд,
зазначив, що відповідачами у справі необхідно за)
лучити батьків неповнолітніх [9].

Особливістю розгляду цивільних справ у
кримінальному судочинстві є те, що непов)
нолітні особи, які завдали матеріальної та
моральної (немайнової) шкоди, за наявності
в них майна чи заробітку (доходу) несуть
солідарну відповідальність перед потерпілим,
а їх батьки (усиновлювачі) або піклувальни)
ки відповідають перед потерпілими за прин)
ципом часткової відповідальності.

Пунктом 9 Постанови Пленуму Верхов)
ного Суду України «Про судову практику в
справах про відшкодування моральної (не)
майнової) шкоди» від 31.03.1995 р. № 4 за)
кріплено, що розмір відшкодування мораль)
ної (немайнової) шкоди суд визначає залеж)
но від характеру й обсягу страждань (фізич)
них, душевних, психічних тощо), яких зазнав
позивач, характеру немайнових втрат (їх три)
валості, можливості відновлення тощо) та з
урахуванням інших факторів  [10, с. 302]. На
думку З. Ромовської, незважаючи на те, що
судова практика з цього питання ще не є ста)
лою, відшкодування моральної (немайнової)
шкоди відіграє роль відновлення функцій
щодо життєвого укладу потерпілих [11, c. 44].

Ми вважаємо, що визначаючи розмір зав)
даної моральної (немайнової) шкоди, в усіх
випадках необхідно враховувати: розмір збит)
ків; значущість пошкодженого майна для по)
терпілого; інтенсивність і тривалість таких дій,
наслідки, які сталися в житті потерпілої осо)
би після завдання їй моральної (немайнової)
шкоди; глибину моральних і психічних пере)
живань, матеріальне становище потерпілого.
Попри доволі тривале існування інституту
відшкодування моральної (немайнової) шко)
ди в цивільному судочинстві ще не сформо)
вано єдиної судової практики у визначенні її
розмірів, відсутній єдиний підхід до визна)
чення меж відшкодування моральної (не)
майнової) шкоди в Україні.

Так, Автозаводський районний суд м. Кремен)
чука постановив стягнути з батьків неповнолітнього
А, якого було засуджено за вбивство Б, 50 тис. грн
моральної шкоди на користь потерпілої В [12]. 

А Київський районний суд м. Полтави постановив
вирок про стягнення з А, яка, будучи неповно)
літньою, у нетверезому стані на ґрунті неприязних
стосунків убила потерпілу. У зв’язку з цим судом
було стягнуто 5 тис. грн моральної (немайнової)
шкоди [13]. 

Якщо неповнолітні особи віком від 16 до
18 років учинили адміністративні правопо)
рушення і сума шкоди не перевищує одного
неоподатковуваного мінімуму доходів гро)
мадян, суддя має право покласти на неповно)
літнього відшкодування завданої ним шкоди
або зобов’язати своєю працею усунути її. 
В інших випадках майнова шкода, завдана
адміністративним правопорушенням, відшко)
довується в порядку цивільного судочинства
(ст. 40 Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 07.12.1984 р.).

Таким чином, можна виокремити різні
рівні матеріальної та моральної (немайно)
вої) відповідальності неповнолітніх осіб. 

Перший рівень. Матеріальна та моральна
шкода, завдана неповнолітніми, відшкоду)
вання якої відбувається в порядку цивільної
відповідальності. Якщо матеріальна шкода
відшкодовується в обсязі реального прямо)
го збитку, завданого неповнолітніми, то мо)
ральна (немайнова) шкода не може визнача)
тися в такий спосіб, адже вона виявляється у
вигляді негативних емоцій і є похідною від
матеріальних збитків, їх обсягу, значущості
цього майна для потерпілого тощо. При цьому
емоційний спектр в одних випадках є швид)
коплинним, а в інших займає доволі значний
проміжок часу. Він не є сталою величиною,
тому таку шкоду неможливо зафіксувати, як
при ушкодженні, наприклад, яблуні чи пар)
кану. О. Сліпченко з цього приводу справед)
ливо зазначає, що у справах про відшкоду)
вання моральної (немайнової) шкоди підля)
гають відшкодуванню негативні наслідки,
які настали для конкретної особи: душевні
переживання, відчуття та перенесення фізич)
ного болю, виникнення життєвих негараздів.
У свою чергу, такі переживання породжують
певні психічні реакції та психічні стани, які 
в кожної людини є різними [14, с. 324]. Ми
підтримуємо таку позицію та вважаємо, що в
таких випадках доцільно було би ввести до
цієї категорії справ практику з призначення
судово)психологічних експертиз, де б на рів)
ні психологічного, психіатричного досліджен)
ня й аналізу можна було б виявити емоцій)
ний стан потерпілої особи з класифікацією,
наприклад, таких станів: 

•• порушення емоційного стану незначне; 
•• порушення емоційного стану значне; 
•• порушення емоційного стану тяжке; 
•• порушення емоційного стану особливо

тяжке.
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Таке групування емоційно)психологічно)
го стану особи дозволило б якнайточніше ви)
значити розмір відшкодування моральної (не)
майнової) шкоди, який можна було б закріпи)
ти на рівні роз’яснень Пленуму Верховного
Суду України. З огляду на це, доречно було б
доповнити п. 4 ч. 1 ст. 145 ЦПК України сло)
восполученням «ступінь моральної шкоди». 

Зазначені положення набувають відобра)
ження у пропозиціях В. Линдюка, який вва)
жає, що необхідно розробити принципи міні)
мальної та максимальної межі визначення
розміру оцінки моральної шкоди. Розмір
відшкодування моральної (немайнової) шко)
ди, відповідно до чинного законодавства Ук)
раїни, може бути визначено як у грошовій,
так і в іншій матеріальній формі [15, с. 196].

Другий рівень матеріального та мораль)
ного (немайнового) відшкодування збитків –
рівень адміністративної відповідальності не)
повнолітніх осіб віком від 16 до 18 років. 

Третій рівень – відшкодування матері�
альної та моральної (немайнової) шкоди в кри�
мінальному судочинстві.

Висновки

Особливості розгляду справ про відшко)
дування неповнолітніми особами матеріаль)
ної та моральної (немайнової) шкоди в по)
рядку цивільного та кримінального судочин)
ства полягають у тому, що в судовому засі)
данні під час як попереднього, так і безпосе)
реднього розгляду необхідно з достовірністю
встановити процесуальний статус батьків: чи
це цивільні відповідачі з компенсаційними
обов’язками відшкодування завданої шкоди
дитиною потерпілій особі, чи це цивільно)суб)
сидіарні відповідачі, чи це треті особи. При
цьому їх процесуальний статус залежатиме
не від волі позивача, а від наявності чи від)
сутності можливостей у неповнолітніх осіб
самостійно відшкодовувати шкоду, чи від)
шкодувати шкоду за допомогою батьків, чи
відсутності можливостей щодо її відшкоду)
вання. Крім того, неповнолітні особи, які зав)
дали матеріальної та моральної (немайнової)
шкоди, за наявності в них майна чи заробітку
(доходу) несуть солідарну відповідальність
перед потерпілим; їх батьки (усиновлювачі)
або піклувальники відповідають перед по)
терпілими за принципом часткової відпові)
дальності.
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In this article the features of consideration of businesses are investigated about a compensation by
the minor persons of material and moral harm.

В статье исследуются особенности рассмотрения дел о возмещении несовершеннолетними
лицами материального и морального вреда.
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Підвищення оперативності, у тому чис)
лі ефективності, судочинства передба)
чає не будь)які можливості щодо

швидкого вирішення цивільних справ, а ли)
ше ті, що гарантують ухвалення правильних,
з точки зору як матеріального, так і процесу)
ального права, судових рішень [1, с. 169]. На
сьогодні реалізація інституту судових ви)
кликів і повідомлень більшою мірою залежить
від суду, точніше від судді, який розглядає ту
чи іншу цивільну справу: його професійних
навичок, теоретичної підготовки, практично)
го досвіду, вмінь роботи на компьютері (ко)
ристуватися Інтернетом, електронною пош)
тою, факсом, передавати СМС тощо). Інши)
ми словами, проблеми інституту судових
викликів і повідомлень лежать у сфері не ли)
ше процесуального закріплення їх змісту в
нормах Цивільного процесуального кодексу
(далі – ЦПК) України, а й технічного їх ви)
конання судом. Тому, на нашу думку, вив)
чення проблем інституту судових викликів і
повідомлень, що лежать у сфері технічного їх
виконання судом, є досить актуальним. Ана)
лізу цього явища присвячені роботи В. Тер)
тишнікова, В. Комарова, О. Рожнова, В. Оно)
пенка, Ю. Білоусова та ін.

Метою цієї статті є узагальнення існуючо)
го стану наукового розроблення та прак)
тичного використання інституту судових
викликів і повідомлень, що лежать у сфері
технічного їх виконання судом. 

Вважаємо, що суть проблеми полягає у не)
достатньому розробленні спеціальних зако)
нодавчих актів (у цьому напрямі) та досить
поверхневому нормативному закріпленні
різноманітніх викликів і повідомлень, що не
відповідають розвитку відповідних техно)
логій, розвитку свідомості громадян, грома)
дянського суспільства, а тому не завжди рег)
ламентують (або забезпечують) достатній
нормативний і технічний рівень виконання
судом судових викликів і повідомлень.

На сьогодні відповідальність за вчасне
направлення й отримання судових викликів
і повідомлень усіма суб’єктами цивільного
процесу лежить безпосередньо на судді. Са)
ме суддя як організатор судового процесу зо)
бов’язаний вчасно направити кожній особі
виклик до суду. Тому, якщо сторони, треті
особи, їх представники, свідок, як з одного
боку, так і з другого не з’явилися до суду, вва)
жається, що в цьому винен суд (незважаючи
навіть на прийняті зміни до ч. 4 ст. 74 ЦПК).

На нашу думку, з процесуальної точки
зору, суд не повинен здійснювати виклики
свідків. Гарантії права не є однобокою вимо)
гою лише до процесуального закону чи зако)
ну взагалі. Це, перш за все, обов’язки позива)
ча як активної сторони у процесі та відпо)
відача (незважаючи на його пасивність у по)
чатковій фазі цивільного процесу). Вважає)
мо, що судова повістка відіграє роль супро)
відного документа, тобто судові повістки – це
процесуальні документи, які наділені імпера)
тивністю, є носіями спеціальної інформації,
письмовими доказами, звітно)грошовими до)
кументами, супровідними документами.

Разом із тим відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 119
ЦПК України позовна заява повинна місти)
ти відомості не лише про ім’я (найменуван)
ня) позивача та відповідача, а й ім’я пред)
ставника позивача (якщо позовна заява по)
дається представником), їх місце проживан)
ня або місцезнаходження, поштовий індекс,
номер засобів зв’язку (якщо такий відомий).
Така спеціальна вказівка законодавця щодо
номера засобів зв’язку не є випадковістю. Це
вже законодавчо закріплений крок до вико)
ристання технічних можливостей суду для
вручення судових викликів і повідомлень. Так,
визначена законодавством, перш за все ст. 76
ЦПК України, на перший погляд, доволі кон)
кретна та проста форма (порядок вручення)
судових викликів має також і негативні сто)
рони. До таких сторін можна віднести, напри)
клад, відсутність оперативності викликів, не)
можливість оперативного внесення до них
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уточнень, можливість пропажі судових по)
вісток у ході їх пересилки тощо. Такі пробле)
ми виникають, на нашу думку, у сфері суто
технічного їх виконання судом. Так, у листі)
роз’ясненні Голови апеляційного суду Сум)
ської області від 20.02.2009 р. за № 01)10)02
зазначалося, що апеляційний перегляд ци)
вільних справ свідчить, що не всі суди та суд)
ді за наявності позовних заяв, при відкритті
провадження у справах, у попередніх судо)
вих засіданнях і під час розгляду справ при
встановленні осіб, які беруть участь у спра)
вах, дотримуються вимог п. 2 ч. 2 ст. 119, ста)
тей 130, 163 ЦПК України щодо встановлення
та зазначення в матеріалах справ засобів зв’яз)
ку цих осіб, а у зв’язку з обмеженням видатків
на поштові витрати в апеляційного і місцевих
судів виникають потреби у виклику осіб шля)
хом не тільки надсилання судових повісток, а
й телефонних викликів і повідомлень.

На сьогодні, зростає значення наявності у
справах даних про засоби зв’язку. Тому в за)
значеному листі Голова апеляційного суду
Сумської області наполегливо просить суд)
дів та інших працівників судів, причетних до
прийняття та відправки позовних заяв, ци)
вільних справ, апеляційних скарг, з’ясовува)
ти в осіб, які беруть участь у розгляді цивіль)
них справ, наявність мобільних телефонів, те)
лефонів за місцем проживання або роботи,
телефонів сусідів, близьких і знайомих, че)
рез яких їх можна розшукати та викликати
до суду, пропонує такі номери записувати без)
посередньо на позовних заявах, апеляційних
скаргах, довідкових листах справи. Однак Го)
лова апеляційного суду Сумської області в цьо)
му листі)роз’ясненні не знімає з судів обо)
в’язку завчасно повідомляти осіб, які беруть
участь у розгляді справ, про час і місце судо)
вих засідань. З цього випливає, що судові
виклики через засоби телефонних комуніка)
ційних систем нарівні з судовими повістка)
ми утворюють вже комбіновану систему су)
дових викликів, за якої суд за необхідності
має реальну оперативну можливість щодо
уточнення часу і місця розгляду справи. 

Відповідно до ч. 6 ст. 74 ЦПК України
особи, які беруть участь у справі, а також свід)
ки, експерти, спеціалісти, перекладачі мо)
жуть бути повідомлені або викликані в судо)
ве засідання телеграмою, факсом або за допо)
могою інших засобів зв’язку, що забезпечують
фіксацію повідомлення або виклику, якими є
й виклики по телефону. Разом із тим такі
виклики учасників судового процесу не за)
безпечуються можливістю щодо їх письмової
фіксації в цивільних справах, а це за відпо)
відних обставин може потягти за собою ска)
сування судового рішення на підставі непо)
відомлення особи про час і місце розгляду
справи, що не дало можливості особі належ)
ним чином захистити свої права. У той самий
час виключити таку можливість щодо викли)
ків і повідомлень осіб, які беруть участь у

розгляді справи, про час і місце розгляду
справи через засоби телефонних комунікацій
було б недоречним. Така форма викликів чи
повідомлень характеризується виключною
оперативністю та мобільністю. Насамперед це
стосується уточнень, пов’язаних із можливим
переносом судових засідань, встановленням
причин неявки особи в судове засідання то)
що. Незважаючи на проблемність такої фор)
ми судових викликів і повідомлень, ми вва)
жаємо, що зазначені форми викликів все ж
можна задокументувати з одного боку шля)
хом складання довідок секретарем судового
засідання, в яких зазначається число, місяць
і рік, а також час і прізвище особи, яка вчини)
ла таке повідомлення)дзвінок, та особа, яка
таке телефонне повідомлення чи виклик от)
римала. У разі виникнення спору такий дзві)
нок можна підтвердити розпечаткою дзвін)
ків від оператора телефонної станції.

Іншою формою судових викликів є ви)
клики за допомогою телеграм. Такі форми
судових викликів можуть бути задокументо)
вані, бо їх копії можна засвідчити штемпелем
телеграфу. Така форма викликів і повідом)
лень є більш реальною та практичною, але її
застосування пов’язане із складнощами, зу)
мовленими браком коштів, яких суди у сво)
єму оперативному розпорядженні не мають, бо
такі кошти знаходяться в розпорядженні су)
дових адміністрацій, у штаті яких є цент)
ралізовані бухгалтерії. Для отримання таких
коштів необхідно направити текст повідом)
лення й адресу поштового відділення, з яко)
го відправлятиметься повідомлення телегра)
мою. Така форма організації для виконання
виклику є настільки громіздкою, що реально
в межах визначеного часу, що вказується в
кожному конкретному випадку, здійснити її
практично неможливо. Якщо ж судді такі
виклики здійснюватимуть за свій рахунок,
що іноді вони все ж роблять, то отримати
потім кошти в судовій адміністрації немож)
ливо, бо попереднього письмового погоджен)
ня з судовою адміністрацією, як правило, не)
має. З одного боку, отримання суддею кош)
тів на зазначені потреби від однієї із сторін
протизаконно, а з іншого – це може бути в
подальшому витлумачено як підстава до від)
воду судді. 

Ми вважаємо, що проблему можна вирі)
шити, якщо районний суд матиме реальний
статус юридичної особи, тобто матиме свій
розрахунковий рахунок, на який повинні над)
ходити кошти від судової адміністрації, та
вже на цій основі суд мав би реальну можли)
вість мобільного фінансового реагування на
ті чи інші внутрішні потреби, пов’язані з ор)
ганізацією судових процесів.

Формою судових викликів є також ви)
клик до суду через оголошення в засобах ма)
сової інформації. Така форма виклику учас)
ників цивільного процесу вже мала місце в
історії цивільного судочинства. Проте в ЦПК
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України 1963 р. такої форми викликів не бу)
ло. При прийнятті нового ЦПК у 2004 р. таку
форму судових викликів знову ввели до Про)
цесуального кодексу. Така форма судових
викликів (із урахуванням міграційних про)
цесів населення України) на сьогодні є абсо)
лютно доречною. Суть зазначеної форми
викликів полягає в тому, що за відсутності
відомостей про місце перебування особи та
неможливості повідомлення її шляхом вка)
заних форм судових викликів про час і місце
розгляду справи, суд публікує оголошення
про виклик відповідача в судове засідання.
Після опублікування такого оголошення від)
повідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи (ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук)
раїни), тобто законодавець нарівні з публіч)
ним характером такої форми судових ви)
кликів вводить формальний підхід до інсти)
туту судових викликів, бо ми можемо допус)
тити, що не кожна особа виписує чи купує
періодичну пресу – газети тієї чи іншої наз)
ви, а якщо купує, то не завжди вичитує руб)
рику викликів до суду. Можна допустити,
що знайомі, які віднайшли таку рубрику з
викликом особи до суду, можуть передати
інформацію про виклик. У той самий час така
форма викликів є позитивною в тому плані,
що вона охоплює велику територію та вели)
ку кількість населення, однак є швидкоплин)
ною, що не є позитивом для інституту судо)
вих викликів. 

Іншим негативним явищем для зазначе)
ної форми судових викликів є те, що друко)
ваний орган, в якому повинні розміщатися
оголошення про виклик відповідача в судове
засідання, визначається Кабінетом Міністрів
України на кожен наступний рік, але не
пізніше 1 грудня поточного року (ч. 10 ст. 74
ЦПК України), хоча це і робиться відповідно
до закону. На нашу думку, така ситуація не
може бути визначена як постійна, що ослаб)
лює зазначену форму судових викликів і при
зміні друкованого засобу чи невчасній оплаті
судових оголошень судовими адміністрація)
ми, що сьогодні має місце, може потягти за
собою негативні наслідки для особи, оскіль)
ки особа не може належним чином захистити
свої права, свободи чи інтереси в суді. Ми вва)
жаємо, що для судових викликів повинна бу)
ти характерною постійність визначення періо)
дичної преси, в якій такі виклики, як прави)
ло, повинні бути опубліковані. Постійність
привчатиме громадян знайомитися з рубри)
кою судових викликів у певних періодичних
виданнях. Зміна ж різних видань для таких
публікацій не дасть належного результату.
Разом із тим було б доречно мати спеціалізо)
ване видання, яке б, наприклад, мало назву
«Судові виклики та повідомлення» та вида)
валося під егідою Міністерства юстиції. З ура)
хуванням зазначених обставин, вважаємо,
що доцільно було б ч. 10 ст. 74 ЦПК України
викласти таким чином: «Друкованими орга�

нами, у яких розміщуються оголошення про
виклик відповідача, є газета «Урядовий кур’єр»,
газети обласних і районних рад».

Іншою формою судових викликів і пові)
домлень може бути передача інформації осо)
бі про час і місце розгляду справи електрон)
ною поштою. Така форма судових викликів і
повідомлень для цивільного судочинства є
новою, хоча вже сьогодні Кодекс адміністра)
тивного судочинства (далі – КАС) України
вимагає від позивачів при оформленні по)
зовних заяв не лише номер засобів зв’язку, а
й адресу електронної пошти, звісно, якщо такі
дані є в наявності чи відомі (п. 2 ч. 1 ст. 106).
Такий розвиток інституту судових викликів
і повідомлень є правильним, хоча сьогодні
електронну адресу мають не всі користувачі
комп’ютерів, але з кожним днем електронна
мережа користувачів електронною поштою
розширюється і в подальшому це може стати
основною формою судових викликів і пові)
домлень. Зазначена форма характеризується
оперативністю щодо донесення інформації
до особи, яка викликається в судове засідан)
ня; хоч і в електронному вигляді, але суд от)
римує підтвердження про надходження ви)
клику або повідомлення до електронної пош)
тової скриньки особи, яка викликається. При
цьому текст виклику чи повідомлення може
бути роздрукований і підшитий до справи.
Однією із особливостей такої форми судових
викликів і повідомлень є наявність точної
електронної адреси, бо її неточність не дає
можливості особі отримати судовий виклик
або повідомлення й, як наслідок, може потяг)
ти за собою негативні наслідки щодо вчасно)
го розгляду цивільної справи.

Слід зазначити, що найпершою формою
судових викликів є повідомлення сторін про
час і місце розгляду судової справи кур’єром.
Така форма судових викликів існує і сьогодні,
хоча вона не є основною формою, на якій ґрун)
тується інститут судових викликів і повідом)
лень. Ця форма судових викликів закріплена в
ч. 5 ст. 74 ЦПК України [2, с. 102]. 

На нашу думку, така форма викликів, як
повідомлення сторін про час і місце розгляду
судової справи кур’єром, характеризується її
гарантованістю, бо передбачає безпосереднє
вручення судової повістки стороні чи заяв)
нику з отриманням розписки про отримання
судового виклику. В разі відмови від отри)
мання повістки стороною, кур’єр відразу ро)
бить про це відмітку в розписці, а сам факт і
обставини в письмовій та усній формі пові)
домляються суду. Зазначена форма виклику
є оперативною та не пов’язується із впливом
сторонніх факторів чи обставин. 

Ми вважаємо, що повідомлення сторін
про час і місце розгляду судової справи кур’є)
ром має свої недоліки. Зумовлюється це тим,
що спеціальної посади «кур’єр» у штатних
розписах судів не існує. Такі обов’язки, як пра)
вило, виконують прибиральниці судів, тому
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відправити кур’єра за межі того населеного
пункту, в якому розташований суд, дуже
важко, бо така робота пов’язана з коштами на
відрядження. Саме тому доставка судових ви)
кликів кур’єрським способом має місце в ме)
жах міста районного підпорядкування, чи
району в місті. Суди сьогодні не часто засто)
совують таку форму судових викликів, а ко)
ристуються в основному доставкою судових
викликів через підприємства зв’язку й інші
технічні можливості, що останнім часом з’яв)
ляються. 

Сучасним технічним засобом доставки
інформації, у тому числі судових викликів, є
технологія голосових сайтів. Така форма
викликів полягає в тому, що голос з мобіль)
ного чи стаціонарного телефону через систе)
му Інтернет подається на комп’ютер корис)
тувача, де інформація відтворюється та прий)
мається не лише письмово, а й у голосовому
діапазоні. У такому випадку, інформація що)
до судових викликів може фіксуватись із за)
значенням часу та дати відправлення й отри)
мання судового виклику чи повідомлення.
Складність зазначеної процедури полягає в
наявності не технологій, а технологічного об)
ладнання та електронних адрес, відносно яких
на сьогодні відсутні спеціалізовані довідни)
ки в межах міста чи району (як це має місце
відносно стаціонарних телефонів). Разом із
тим така технологія судових викликів харак)
теризується оперативністю доставки інфор)
мації про час і місце розгляду справи. Незва)
жаючи на те, що це є майбутнім судочинства,
над такою формою судових викликів, яка за)
мінить паперовий документований обіг, по)
трібно працювати вже сьогодні. Так, для звер)
нення до суду відповідно до ч. 1 ст. 120 ЦПК
України позивач повинен додати до позовної
заяви її копії та копії всіх документів, що до)
даються до неї, відповідно до кількості відпо)
відачів і третіх осіб. Це означає, що позивач
за наявності двох відповідачів і третьої особи
повинен скласти позовну заяву, відтворивши
її у п’яти копіях (для суду – 1, двох відпові)
дачів – 2, третьої особи – 1 і собі – 1), а також
виготовити принаймні чотири копії доку)
ментів, які додаються до справи. Таким чи)
ном, копії всіх цих документів разом із судо)
вою повісткою та розпискою повинні бути
надіслані поштою рекомендованим листом із
повідомленням. На всі ці справи, пов’язані з
їх оформленням, викликами, пересилкою бан)
деролей, витрачаються кожного року сотні
тисяч гривень, а на весь паперовий докумен)
тообіг – сотні тисяч тон паперу. В подальшо)
му на її збереження витрачаються мільйони

квадратних метрів сховищ. У той самий час
при застосуванні нових підходів до судових
викликів, у тому числі формування копій по)
зовів і додатків, які пересилаються разом із
такими позовами, копій ухвал про відкриття
провадження у справі, судових викликів,
можна розміщувати всю інформацію на ком)
пакт)дисках і оперативно пересилати їх на
комп’ютер користувача, який є відповідачем
у справі, третьою чи заінтересованою осо)
бою. Вважаємо, що це б зекономило мільйо)
ни гектарів лісу, спростило б порядок вру)
чення судових викликів і надіслання копій
документів, тобто сприяло б швидкому роз)
гляду справ у судах, значно підвищило б ста)
тус суду. Адже судовий захист є найвищою
гарантією забезпечення прав і свобод грома)
дян, оскільки правове становище суду, його
функції та суворо визначений порядок діяль)
ності створюють такі переваги в забезпеченні
законності в країні, яких не може дати жодна
форма державної діяльності [3, с. 3].

На підставі викладеного можна зробити
висновок, що основними формами та метода)
ми своєчасного повідомлення учасників су)
дового процесу про час і місце розгляду ци)
вільних справ є: 

судові виклики, які здійснюються судо)
вими повістками про виклик;

судові повідомлення, які здійснюються
судовими повістками)повідомленнями. 

У зв’язку з обмеженням видатків на пош)
тові витрати у судів виникають потреби у
виклику осіб шляхом не тільки надсилання
судових повісток, а й телефонних викликів і
повідомлень. Також слід зазначити, що з роз)
витком новітніх технологій, значно розши)
рюється перелік форм і методів судових ви)
кликів і повідомлень. На нашу думку, існуван)
ня такої великої кількості форм і методів є
досить суттєвим кроком для підтримки та
розвитку своєчасного повідомлення учасни)
ків судового процесу про час і місце розгляду
цивільних справ. Однак вважаємо, що всі ці
форми та методи необхідно обов’язково закрі)
пити на законодавчому рівні. 
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The problems of institute of judicial calls and notifications which lie in the field of their technical
implementation a court were investigational in this article (order of handing).

В статье исследуются проблемы института судебных вызовов и извещений, которые 
лежат в сфере технического их выполнения судом (порядок вручения). 
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Тенденції ускладнення та несистемного
урізноманітнення нормативно)право)
вої бази у сфері адміністративного пра)

ва свідчать про необхідність упорядкування
численної кількості норм, узгодження тих чи
інших положень, які суперечать одне одно)
му, поступової ліквідації та скасування тих
нормативних приписів, що не лише не відпо)
відають реаліям часу, а й є порушенням прав та
законних інтересів юридичних і фізичних
осіб. Передумовами такої ситуації у правово)
му полі є не тільки трансформаційні проце)
си, пов’язані із проголошенням незалежності
України та переходом на ринкову модель еко)
номіки, а й суттєві зміни, перебудова сут)
ності та нового розуміння адміністративного
права як галузі права, перегляд складових
його предмета.

Об’єктивні чинники зумовлюють склад)
ність адміністративного законодавства особ)
ливості застосування його положень. Оскіль)
ки адміністративне законодавство пов’язане
із забезпеченням правопорядку, з вироблен)
ням засад державного управління та публіч)
ної служби, забезпеченням захисту прав гро)
мадян у публічних відносинах, із сферою на)
дання адміністративних послуг тощо, при
розробленні проектів нормативно)правових
актів у цій сфері необхідна участь спеціаліс)
тів різного профілю – юристів, економістів,
менеджерів. Якщо вести мову безпосередньо
про адміністративно)правові акти й їх проек)
ти, то слід зазначити, що в них використо)
вується або застарілий термінологічний ряд,
розроблений ще за радянської доби (перш 
за все це стосується сфери управління та 
деліктної сфери), або відносно нова система
термінів (адміністративний договір, адміні)
стративні (управлінські) послуги, органи
публічної адміністрації, адміністративна про)

цедура тощо), що ускладнює розуміння їх
змісту. Отже, необхідно констатувати на)
явність логічних недоліків, суперечностей і
змістовних прогалин в актах адміністратив)
ного законодавства. Саме тому, погоджую)
чись із В. Ковальським, вважаємо, що важли)
ве значення у цьому питанні має підвищення
нормотворчої кваліфікації правотворця [1, 
с. 60].

У зазначеному контексті заслуговує на
увагу питання наукового дослідження систе)
ми суб’єктів тлумачення (інтерпретації) норм
адміністративного законодавства, адже тлу)
мачення як інтелектуально)вольова діяль)
ність, спрямована на з’ясування та роз’яснен)
ня волі законодавця, матеріалізованої у
нормі права, а також результати цієї діяль)
ності [2, с. 80], є істотним важелем у подо)
ланні згаданих негативних явищ у націо)
нальному законодавстві, а суб’єкти такого тлу)
мачення є своєрідними «реалізаторами» та)
кого механізму.

Питання теорії тлумачення та праворо)
зуміння завжди були в центрі уваги вчених)
юристів. Зокрема, як справедливо зазначає
Л. Чулінда, вагомий внесок у розроблення
проблеми тлумачення зробили видатні на)
уковці минулого: Є. Васьковський, М. Гре дес)
кул, Б. Кістяківський, М. Коркунов, П. Люб)
лінський, Ф. Тарановський, Г. Шершене)
вич. Їх дослідження висвітлювали окремі 
аспекти проблеми: загальну характеристи)
ку тлумачення, його призначення, обсяг, мож)
ливості тощо. Важливими є праці В. Бабкі)
на, І. Усенка щодо дослідження класичних
правових теорій попередньої доби, аналіз
яких дозволяє глибше виявити проблеми тлу)
мачення законів, що зароджувалися в мину)
лому, а вирішувалися наступними поколін)
нями юристів)науковців [3, с. 4].
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Загальні питання тлумачення правових
норм розроблялись у 50)70 роках XX ст. Се)
ред основоположників були М. Вопленко, 
Т. Насирова, П. Недбайло, А. Піголкін, Ю. Тка)
ченко, О. Черданцев, які висвітлювали пи)
тання призначення тлумачення права, його
обсягу, можливостей, переваг статичного та
динамічного підходів до тлумачення право)
вих норм тощо. Питання граматичного тлу)
мачення порушувалися такими вченими, як
Я. Брайнін, В. Елькінд, М. Шаргородський,
О. Шляпочников, Л. Явич [3, с. 4]. 

Сучасні теоретичні дослідження проблем
тлумачення висвітлюються в наукових стат)
тях (М. Антонович, Б. Ебзеєв, А. Ерделевсь)
кий, В. Єршов, С. Жевакін, Ю. Зайцев, А. Ли)
зогуб, В. Лузін, В. Матвієнко, О. Підоприго)
ра, В. Селіванов, А. Соболєва, А. Смітюх, 
А. Ушаков, Т. Хабрієва, Р. Халфіна, І. Шу)
міло та ін.), курсах лекцій або навчальних
посібниках з теорії держави та права (А. Вен)
геров, М. Кельман, В. Копєйчиков, В. Лаза)
рєв, Г. Манов, М. Марченко, О. Скакун, В. Си)
рих, М. Цвік, О. Черданцев, А. Шабуров та
ін.) [3, с. 4]. Проблемам тлумачення право)
вих норм як різної галузевої належності, так
і правових норм у цілому присвячені дослі)
дження В. Карабаня, Л. Матвєєвої, О. Кап)
ліної, І. Самсіна, І. Сліденка, Ю. Тодики, Л. Чу)
лінди, Ю. Власова [3)10] та ін. 

Крім того, заслуговують на увагу праці з
правотлумачної діяльності суддів Консти)
туційного Суду України Ю. Бауліна, В.
Бринцева, В. Вознюка, П. Євграфова, М. Ко)
зюбри, М. Маркуш, В. Тихого, В. Скоморохи,
В. Шаповала, та Постійного представника
Верховної Ради України в Конституційному
Суді України А. Селіванова, які багато в чо)
му сприяють творчому пошуку науковців [6,
с. 3]. Проте слід констатувати, що, на жаль,
учені)юристи, хоч і приділяли достатню ува)
гу цьому блоку питань, але не розглядали ок)
ремо та ґрунтовно засади тлумачення саме
адміністративно)правових норм, не розкри)
вали питання суб’єктного складу тлумачен)
ня цієї сфери законодавства.

Мета цієї статті – проаналізувати основні
складові сучасної системи суб’єктів тлумачен)
ня норм адміністративного законодавства. 

Система є філософською категорією, що
часто використовується для дослідження
певного об’єкта пізнання. Такий підхід зу)
мовлений розвитком у філософії системних
досліджень, системного методу, загальної те)
орії систем, що пов’язується із збільшенням
ролі вивчення складних, у тому числі соці)
альних, об’єктів. У філософському розумінні
поняття «система» визначається як обмеже)
на множинність елементів, що знаходяться 
у стійких взаємозв’язках. Система може бу)
ти співставлена з цілим, яке також характе)
ризується зв’язком частин, їх організованіс)

тю та впорядкованістю [11, с. 109]. Розгляд
конкретного об’єкта як певної системи кон)
центрується, насамперед, на структурних
зв’язках складових елементів такої системи,
при цьому специфіка таких елементів, так би
мовити, відходить на другий план досліджен)
ня. Отже, в центрі уваги розгляду з’являєть)
ся структура, що і визначає якісні характе)
ристики системи. Структура, у філософсько)
му розумінні, є системою зв’язків, які забез)
печують упорядкованість елементів, їх від)
носну стійкість [11, с. 110]. Перебуваючи у
структурних зв’язках, елементи системи ви)
конують певну функцію. При цьому структу)
ра виражає стійкість системи, а функція – 
її мінливість. Завдяки своєму функціонуван)
ню система має постійну тенденцію до вдо)
сконалення та перебудови структури.

Перш як визначити структуру системи
суб’єктів тлумачення адміністративного за)
конодавства, слід, підтримавши А. Шергі)
на, зробити вказівку на наявність зв’язків
елементів однієї системи, які бувають внут)
рішніми та зовнішніми [12, с. 77]. Зовнішні 
зв’язки дозволяють «пов’язати» суб’єктів та)
кого тлумачення з іншими суб’єктами ад)
міністративного права у процесі відносин, що
виникають у цій сфері (це можуть бути окре)
мі громадяни та фізичні особи, органи пуб)
лічної адміністрації, юридичні особи приват)
ного права тощо). Внутрішні зв’язки об’єдну)
ють суб’єктів тлумачення в систему. При цьо)
му серед внутрішніх зв’язків можна вирізни)
ти горизонтальні та вертикальні. Внутрішні
горизонтальні зв’язки виникають за наявнос)
ті двох обов’язкових умов, до яких Ю. Коз)
лов відносить однаковий правовий рівень і
відсутність підпорядкування [12, с. 78; 13, 
с. 172]. Завдяки горизонтальним зв’язкам у
систему суб’єктів тлумачення адміністратив)
но)правових норм об’єднуються різні органи,
установи, організації, громадяни тощо. Вер)
тикальні внутрішні зв’язки у зазначеній сис)
темі суб’єктів є достатньо вираженими, вони,
як правило, є характерними для суб’єктів, що
мають яскравий ієрархічний зміст у відно)
синах між собою (наприклад, суди різних ін)
станцій тощо), для відносин між суб’єктами
офіційного та неофіційного тлумачення.

Що стосується структурних елементів сис)
теми суб’єктів тлумачення у цій сфері, то ло)
гічно розрізняти їх за певними класифікацій)
ними критеріями різновидів тлумачення, за)
пропонованими теоретико)правовою наукою.
Зокрема, за юридичними наслідками здійс)
нюваного ними тлумачення можна виокре)
мити суб’єктів офіційного тлумачення (роз’яс)
нення змісту і мети адміністративно)право)
вих норм, що сформульоване в нормативно)
му акті уповноваженим органом у межах йо)
го компетенції та має обов’язкову юридичну
силу для всіх суб’єктів застосування норм, які
тлумачаться): Конституційний Суд України,
Верховний Суд України, Вищий адміністра)
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тивний суд України, Вищий господарський
суд України, органи публічної адміністрації, а
також Європейський суд з прав людини, який
справляє суттєвий вплив на правозастосовче
тлумачення норм адміністративного права
України, і неофіційного тлумачення (роз’яс)
нення змісту і мети правових норм, що вихо)
дить від осіб, які не мають на те офіційних пов)
новажень, а тому не має юридично обов’язко)
вої сили): вчені)юристи, юристи)практики, на)
уково)дослідні установи, громадські органі)
зації, суб’єкти адміністративних відносин, які
тлумачать адміністративно)правові норми в
межах рівня їх правосвідомості.

Суб’єктів офіційного тлумачення можна
розділити на тих, що здійснюють норматив�
не (офіційне роз’яснення, яке поширюється
на широке коло суспільних відносин (у тому
числі адміністративних) та їх учасників) і ка�
зуальне (індивідуальне) тлумачення (офіцій)
не роз’яснення, обов’язкове лише для обме)
женого кола суб’єктів, яких стосується ін)
дивідуальний акт, що тлумачиться, і наявне у
тому випадку, коли в процесі правозастосов)
чої діяльності є необхідність у роз’ясненні
норми для правильності вирішення справи).
У свою чергу, суб’єкти нормативного тлума)
чення поділяються на тих, що здійснюють 
автентичне та легальне (делеговане) тлума�
чення. Суб’єкти автентичного тлумачення,
як правило, тлумачать адміністративно)пра)
вові норми, які були ним створені та встанов)
лені. Суб’єктом такого тлумачення може бу)
ти будь)який орган публічної адміністрації
(його посадова особа), який наділений функ)
цією правотворчості та може видавати будь)
які нормативні акти (Верховна Рада Укра)
їни, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні державні адміністрації, об)
ласні та районні, міські, селищні, сільські ра)
ди та голови, центральні органи виконавчої
влади та ін.). У контексті цього слід підтри)
мати думки з цих питань Ю. Власова, який
зокрема заперечує поширену точку зору про
відсутність у Верховної Ради України прав на
надання офіційного нормативного тлумачен)
ня норм права й обґрунтовує наявність таких
прав і відмову від їх використання на користь
Конституційного Суду України [10, с. 10]. 

Заслуговує на увагу позиція німецького
вченого)адміністративіста Е. Шмідта)Ас)
сманна, який наголошує на важливості «ро)
боти над текстом норми … яка обов’язково
має бути виконана» під час ухвалення та
прийняття управлінських рішень публічною
адміністрацією [14, с. 243]. До такої «роботи»
вчений відносить не лише «встановлення
фактичних обставин справи відповідно до
права щодо доказів та юридичну оцінку з ура)
хуванням зв’язаних правом зауважень», а й
«інтерпретацію тексту закону відповідно до
вчення про методи» [14, с. 243].

Суб’єкти легального (делегованого) тлу)
мачення здійснюють загальнообов’язкову

інтерпретацію норми, яку вони не встановлю)
вали, але провадять таку діяльність в си)
лу наданих законом повноважень. Такими
суб’єктами, зокрема, є Конституційний Суд
України, Верховний Суд України, Вищий
адміністративний суд України, Вищий гос)
подарський суд України. Ю. Власов акцентує
увагу на тому, що вищі судові органи мають
роз’яснювати лише норми права, які ними
застосовуються при розгляді судових справ.
Хоча разом із тим, зазначає вчений, юрис)
дикція судів поширюється на всі правовідно)
сини, що виникають у державі, і теоретично
вищі судові органи мають право на надання
офіційного нормативного роз’яснення будь)
яких правових норм, але фактичному роз’яс)
ненню підлягають лише норми права, що прак)
тично застосовуються у судовій діяльності. 

Обов’язковий характер роз’яснення норм
права, яке надається вищими судовими орга)
нами, формально поширюється лише на суди,
інші органи та службових осіб, котрі за)
стосовують норми права, по яких надано від)
повідне роз’яснення. Проте свої рішення суди
ухвалюють іменем України, і вони є обов’яз)
ковими до виконання на всій території Ук)
раїни для всіх органів, підприємств, установ,
організацій, службових осіб і громадян. Отже,
для фізичних та юридичних осіб, які не є
службовими особами чи державними органа)
ми, офіційні нормативні роз’яснення, що на)
даються вищими судовими органами, фор)
мально не є обов’язковими до виконання. Але
якщо суд застосовує норму права до кон)
кретного випадку з урахуванням наданого ви)
щим судовим органом нормативного роз’яс)
нення цієї норми й ухвалює відповідне рі)
шення, воно є обов’язковим для всіх без ви)
нятку суб’єктів суспільних відносин, яких 
воно стосується. Такий стан справ відрізняє
нормативне роз’яснення вищих судових ор)
ганів від офіційного тлумачення, що нада)
ється Конституційним Судом України, яке
має формально обов’язковий характер для
всіх суб’єктів суспільних відносин [10, с. 10].
У цьому плані слід зазначити, що суттєвим
чином може видозмінитися роль і значення
вищих судових органів у процесі тлумачення
правових норм після набрання чинності За)
коном України «Про судоустрій та статус суд)
дів» у новій редакції, прийнятим нещодавно
Верховною Радою України.

Суб’єкти індивідуального тлумачення
поділяються на судових та адміністративних:
судові – здійснюють тлумачення адміністра)
тивно)правових норм під час вирішення інди)
відуальних спорів і знаходять своє виражен)
ня у рішеннях та ухвалах судів в адміністра)
тивних справах та у справах про адміністра)
тивні проступки (адміністративні та госпо)
дарські суди, місцеві суди тощо); адміністра)
тивні – тлумачать нормативні акти в межах
їх компетенції під час вирішення спорів у по)
засудовому порядку, притягнення до адміні)
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стративної відповідальності та містять керів)
ні управлінські настанови для відповідних
органів (широкий спектр органів, уповнова)
жених розглядати справи про адміністративні
проступки, крім судів, органи центральної та
місцевої виконавчої влади тощо).

Якщо вести мову про суб’єктів неофіційно)
го тлумачення, то слід виділяти суб’єктів:

професійно�правового тлумачення, а са)
ме – доктринального (тлумачення здійсню)
ється вченими)юристами, науково)дослідни)
ми установами, спеціалізованими установа)
ми, наприклад Центром політико)правових
реформ під час розроблення правових кон)
цепцій, зокрема Концепції адміністративної
реформи, Концепції реформування інститу)
ту адміністративної відповідальності, роз)
роблення зразків перспективного законодав)
ства, доктрин та їх систематизованого викла)
ду у наукових статях, монографіях, науково)
практичних коментарях до законів і кодек)
сів, усних і письмових обговореннях норма)
тивно)правових актів) та компетентно�юри�
дичного тлумачення (здійснюється юриста)
ми)практиками в межах спеціалізованих юри)
дичних консультацій і оглядах, у засобах ма)
сової інформації тощо). Слід зазначити, що
доктринальне тлумачення адміністративно)
правових норм має суттєве значення, яке по)
стійно зростає, адже однією із вихідних засад
правотворчості та правозастосування є прин)
цип науковості, а саме суб’єкти доктринального
тлумачення забезпечують дотримання вказано)
го принципу й істотно поглиблюють розуміння
змісту адміністративно)правових норм;

компетентно�неправового тлумачення,
які інтерпретують правові норми, виходячи
із знань суміжних галузевих наук – економі)
ки, історії, політики тощо; 

повсякденного тлумачення, які здійсню)
ють тлумачення адміністративних норм на під)
ставі правових почуттів, емоцій, уявлень, що
відбуваються в їх психіці у зв’язку із викорис)
танням прав і виконанням обов’язків (будь)
яка фізична особа – учасник адміністратив)
но)правових відносин).

Висновки

Система суб’єктів тлумачення норм
адміністративного законодавства – це склад)
на, комплексна сукупність органів, установ,
організацій, фізичних і юридичних осіб, яка
характеризується варіативністю зовнішніх
та внутрішніх зв’язків її складових, інтелек)
туально)вольова діяльність яких спрямована
на з’ясування та роз’яснення волі законодав)
ця, матеріалізованої у нормі права, а також

результати цієї діяльності для правильного й
однакового розуміння та застосування адмі)
ністративно)правових норм.

Узагальнений огляд системи суб’єктів тлу)
мачення адміністративного законодавства
свідчить про значну її складність, множин)
ність і розмаїття внутрішніх елементів, варіа)
тивність зв’язків та їх вияву, підтверджує не)
обхідність ґрунтовного вивчення й аналізу цієї
системи з метою створення умов для поліп)
шення її мобільності, механізмів тлумачення
та, врешті)решт, розуміння і застосування норм
адміністративного законодавства з метою за)
безпечення та реалізації прав, свобод і закон)
них інтересів юридичних і фізичних осіб у цій
сфері. Це особливо актуалізується у контексті
докорінного перегляду засад адміністративно)
го правотворення та праворозуміння.
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Забезпечення належної охорони та
раціонального використання лісових
ресурсів є однією з необхідних і важли)

вих складових закріпленого у ст. 16 Консти)
туції України обов’язку держави щодо забез)
печення екологічної безпеки та підтримання
екологічної рівноваги на території України.
Вдосконалення правового регулювання лісо)
вих відносин – необхідна умова ефективної
реалізації цього обов’язку.

Проблема підвищення ефективності пра)
вового регулювання лісових відносин ле)
жить у площині наукових досліджень пред)
ставників різних галузей права, насамперед
екологічного, трудового, цивільного, фінан)
сового, кримінального й адміністративного.
До науковців, які займалися дослідженням
проблематики правового регулювання лісо)
вих відносин у різних її проявах, можна від)
нести В. Костицького, І. Солошича, О. Фур)
дичко, С. Шершуна, В. Шмандія [1–4] та ін.
Однак динамічний розвиток суспільних
відносин у галузі лісового господарства Ук)
раїни, складна економічна й екологічна ситу)
ація у сфері охорони, захисту, використання
та відтворення лісів зумовлює необхідність
перегляду окремих положень чинного лісо)
вого законодавства та проведення додатко)
вих наукових досліджень у сфері організа)
ційно)правового забезпечення державного
управління лісовим господарством України.

Одним із напрямів удосконалення ор)
ганізаційно)правового забезпечення держав)
ного управління лісовим господарством Ук)
раїни, на нашу думку, можна вважати вико)
ристання зарубіжного досвіду країн, які ма)
ють тривалу історію розвитку лісового гос)

подарства та досягли значних успіхів у дер)
жавному регулюванні відносин у зазначеній
сфері. До таких країн можна віднести США,
Канаду та Фінляндію. Проаналізуємо специ)
фіку правового регулювання відносин у сфе)
рі лісового господарства в кожній із них.

Аналіз розвитку лісового господарства
США, свідчить, що, на відміну від України,
воно відіграє надзвичайно важливу роль у
національній економіці країни. Такий висно)
вок зумовлюється тим, що США є чи не най)
більшим виробником деревини у світі: у 2005 р.
обсяг лісозаготівель становив 482 млн м3;
Ліси у США займають 295 млн га, у тому
числі 196 млн га (66 %) продуктивних і дос)
тупних лісів, що забезпечують приріст понад
1,4 м3/га на рік [5, с. 26]. Для порівняння: в
Україні ці показники є такими: обсяг лісоза)
готівель в Україні у 2005 р. – 10,5 млн м3; за)
гальна площа земель лісогосподарського
призначення – 10,8 млн га, з яких лісовою
рослинністю вкрито 9,5 млн га, або 15,7 % те)
риторії [6, с. 5]. Вартість продукції та послуг
лісового господарства – лише 0,2–0,4 % су)
марного валового випуску. Це свідчить про
те, що вклад лісової галузі в економіку Ук)
раїни є дуже незначним, а шкода, нанесена
лісам від надмірних рубок, наближається до
екологічної катастрофи.

У системі лісового господарства США на
державні ліси припадає 17 %, суспільні – 11,
ліси корпорацій та інших підприємств лісо)
вої промисловості – 17, приватні – 55 % (71 %
останніх мають площу до 4 га, а 15 % – до 
20 га) [7, с. 15].

Лісами державної форми власності у
США управляє Федеральна лісова служба,
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що перебуває в складі Міністерства сільсь)
кого господарства. Вона охоплює 8 управ)
лінь і 30 відділів, які займаються плануван)
ням і аналізом лісового господарства, науко)
вими дослідженнями та лісовпорядкуванням,
управлінням національними лісами, організа)
цією приватних і корпоративних лісових госпо)
дарств, розробленням лісового законодавства.

Державне управління лісами здійснюєть)
ся на основі ряду законодавчих актів, зокре)
ма [8, с. 45]: 

•• акта про юрисдикцію національних
лісів (1971 р.); 

•• закону про добровольців, які співпрацю)
ють у сфері лісового господарства (1972 р.);

•• закону про лісокористування в націо)
нальних лісах (1976 р.);

•• закону про використання відходів із де)
ревини (1980 р.);

•• закону про порядок ведення лісового
господарства на невеликих ділянках земель
(1983 р.) тощо.

Здійснюючи функції управління націо)
нальними лісами, федеральний лісовий де)
партамент звертає увагу на їх багатоцільове
використання без шкоди навколишньому се)
редовищу. У зв’язку із цим лісова служба спів)
працює із службами штатів і приватними
власниками у сфері забезпечення належної
охорони лісів, а також контролює приватні
лісогосподарства, провадить науково)дослід)
ні роботи [9, с. 30].

У штатах при департаменті охорони нав)
колишнього середовища створені управлін)
ня лісового господарства, які очолюють го)
ловні лісничі, а на місцях працюють лісничі
та лісники. Відповідно до законодавства міс)
цеві лісові служби займаються лісовпоряд)
куванням, господарюють, контролюють ви)
користання лісів, узагальнюють інформацію,
що отримують від приватних лісогоспо)
дарств. У кожному штаті діють власні лісові
закони.

Діяльність лісових органів і приватних
власників лісових господарств штату коор)
динують комітети лісового господарства, які
складаються з 4 членів: власники фермерсь)
ких лісових земель, промислових та інших
лісів, представник державного управління
лісами.

Територія країни розбита на 10 клімати)
ко)географічних зон, кожна з яких перебуває
у віданні регіонального управління лісами, що
підпорядковується Федеральній лісовій служ)
бі. Регіональне управління очолює регіональ)
ний лісничий. Йому підпорядковується апа)
рат фахівців у складі до 25 чоловік. Районни)
ми лісництвами на місцях керують лісничі –
державні лісові інспектори, у підпорядку)
ванні яких перебуває до 6 фахівців, у тому
числі декілька лісників.

Лісозаготівлями займаються фірми, ком)
панії або окремі бригади, які уклали договір
із власником лісу й отримали письмовий
дозвіл лісничого, який видається терміном
на 1 рік. Ліс на пні продається на публічних
торгах. Кошти, що надходять від продажу
лісу на публічних торгах, розподіляються та)
ким чином: 50 % коштів від реалізації надхо)
дить до фонду розвитку лісового господар)
ства, 50 % – територіальній громаді. 

Витрати на розвиток лісового господар)
ства розподіляються в такий спосіб: охорона
лісів від пожеж – 61 %, ведення лісового гос)
подарства в лісах державної форми власності –
11, кооперативне ведення лісового господар)
ства – 7, лісові розплідники – 4, рекреація –
4, лісовий захист – 2, інші – 11 %. Дохідна
частина лісового господарства формується
за рахунок попенної плати (73 %), орендної
плати за лісові землі (14 %), плати за рекре)
аційне лісокористування (10 %) і випасання
худоби (3 %) [7, с. 49].

Що стосується Канади, то за обсягами де)
ревини та площею лісів вона також належить
до однієї з найбільших лісових держав. Пло)
ща її лісів становить 10 % світових лісів, а за)
паси деревини – 6 % світових запасів, у тому
числі 14 % хвойних. Близько 61 % (244 млн га)
загальної площі лісових земель класифіку)
ються як продуктивні [5, с. 58]. Такі фактори,
як подібність породної та вікової структури
лісів, перевага державної власності на ліси
визначають важливість вивчення канадсько)
го досвіду організації державного управлін)
ня у вказаній сфері, а також передбачають
можливість його використання в Україні.

Канада є федерацією, що складається з 
10 провінцій і 2 федеральних територій. Кон)
ституційним актом 1982 р. визначено, що май)
же всі природні ресурси, у тому числі лісові,
перебувають під юрисдикцією провінцій. По)
літика управління лісовими ресурсами Ка)
нади формується в основному на рівні про)
вінцій, і тільки з їх згоди федеральний уряд
може приймати в ній участь. Заслуговує на
увагу той факт, що, незважаючи на такий
розподіл повноважень, федеральний уряд
відіграє важливу роль в управлінні лісами
провінцій, насамперед через систему угод з
провінціями, які передбачають спільне вико)
ристання коштів на розвиток лісового госпо)
дарства. Федеральний уряд здійснює наукові
дослідження, реалізує національні програми
щодо моніторингу за поширенням комах і
захворювань, збір та аналіз інформації про
ресурси і галузі лісової промисловості, полі)
тику розвитку промисловості, стандартиза)
ції, зовнішньої торгівлі, вивчення ринків збу)
ту, зовнішньоекономічних зв’язків.

Основою державного управління лісовим
господарством Канади є концепція, що об’єд)
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нує: по)перше, використання державної фор)
ми власності на ліси; по)друге, приватний
спосіб лісозаготівель. Вказана концепція ре)
алізується за допомогою механізму лісової
оренди, який передбачає розроблення прав
лісокористування урядами провінцій і по)
дальшу їх передачу приватним лісогосподар)
ським підприємствам, які безпосередньо
здійснюють лісозаготівлю та переробку дере)
вини [10, с. 15].

У Канаді переважна більшість лісів нале)
жить урядам провінцій: 81 % продуктивних і
доступних лісів перебуває у володінні та під
юрисдикцією провінцій; 10 – у підпорядку)
ванні федерального уряду; близько 10 % лісів
належить приватним власникам.

Управління лісовим господарством здійс)
нюється через міністерства лісів провінцій,
які встановлюють обсяги та правила корис)
тування, стягують орендну плату, фінансують
результати лісогосподарської діяльності.

Приватні фірми здійснюють лісозаготів)
лю на базі договорів оренди (ліцензій) від)
повідно до приписів державних органів. Ви)
конані роботи фінансуються з бюджету про)
вінцій, який формується за рахунок оренд)
них платежів, або безпосередньо фірмами, що
передбачає відповідне зниження ставок оренд)
ної плати. У Канаді використовується понад
35 видів ліцензій, що різняться за об’єктами та
строками оренди, методами визначення оренд)
ної плати, зобов’язаннями сторін [11, с. 21].

Незважаючи на те, що лісова політика 
в провінціях Канади різна, характерною її
особливістю є право провінцій на видачу при)
ватним компаніям ліцензій на вирубку дер)
жавних (королівських) лісів. Оренда лісів –
найважливіший інструмент формування
лісової політики, оскільки вона забезпечує
поєднання адміністративних важелів з еко)
номічними (стягнення попенної плати, по)
датки на земельні угіддя й інші платежі, що
застосовуються з метою регулювання обсягів
лісокористування та лісогосподарської діяль)
ності) та дозволяє власникам ліцензій діяти
самостійно, виявляти ініціативу щодо вико)
ристання лісових ресурсів. Перевагою такої
системи управління є те, що при добре ор)
ганізованій системі орендних відносин інте)
реси приватного бізнесу та держави збіга)
ються. Якщо б ця система мала певні вади
або недоліки, приватний бізнес діяв би всу)
переч інтересам держави (це ми маємо мож)
ливість у даний час спостерігати в Україні). 

У Канаді існує 24 різновиди орендних від)
носин. Крім того, діє велика кількість різних
ліцензій і заборон. У всіх провінціях права на
вирубку в межах річної розрахункової лісо)
сіки, як правило, передаються за двома ви)
дами ліцензій. Перший вид ліцензії має  фор)
му довгострокового договору на заготівлю

лісу при повній відповідальності приватних
компаній за лісовідновлення. Другий вид
ліцензії передбачає заготівлю лісу в межах
установлених річних обсягів за відносно ко)
роткий строк при меншій відповідальності за
лісовідновлення. Ліцензії першого виду от)
римують великі інтегровані деревообробні
або целюлозно)паперові компанії, другого –
малі інтегровані лісозаготівельні та лісо)
пильні підприємства. Крім того, у більшості
провінцій діють різні види ліцензій для за)
готівлі невеликих обсягів лісу або викорис)
тання земель дрібними приватними ком)
паніями.

Терміни орендних договорів можуть бути
різними: від 1 року (при малих обсягах ви)
рубки) до 99 років. Ліцензії для великих
інтегрованих компаній, як правило, видають)
ся на 20 і 25 років. Умови, за яких вони по)
новлюються або продовжуються, – різні.
Більшість короткострокових ліцензій взагалі
не поновлюється, деякі продовжуються ли)
ше за певних додаткових умов.

Таким чином, в основі лісової політики
Канади лежить поєднання державної форми
власності на ліси з приватним способом їх
заготівлі та використання. Ця концепція ре)
алізується за допомогою механізму оренди
лісів, заснованого на розробленні прав лісо)
користування урядами провінцій, які є ос)
новним суб’єктом права власності на ліси,
подальшої передачі права заготівлі та вико)
ристання лісових ресурсів приватним ком)
паніям.

Правове регулювання відносин у Фін=
ляндії суттєво відрізняється від США і Ка)
нади. Дві третини території Фінляндії вкриті
лісами, власниками яких є держава (24 %),
приватні підприємці (63 %), акціонерні то)
вариства (9 %) й інші (4 %). Три чверті діло)
вої деревини зосереджено в приватних лісах
[2, с. 6].

За останні 50 років у Фінляндії створена
економічна система державного управління,
що враховує інтереси власників лісу, лісової
промисловості та держави. В її основі лежить
законодавчо оформлений поділ функцій на
володіння, використання, відтворення та
контроль за лісами. Ведення лісового госпо)
дарства регламентується Законом про уп)
равління лісовим господарством (1966 р.),
Законом про органи лісового господарства
(1967 р.), Актом про поліпшення лісів (1987 р.),
Актом про лісові асоціації (1950 р.), Стату)
сом приватних лісів (1967 р.). Дотримання
вимог законодавчих актів обов’язкове для
всіх суб’єктів, що беруть участь у користуван)
ні, відтворенні лісових ресурсів, їх охороні,
захисті, контролі, фінансуванні [1, с. 53].

Провідний принцип лісового законодав)
ства Фінляндії – максимальне використан)
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ня та підвищення продуктивності лісових
ґрунтів незалежно від форм власності. Особ)
ливі правила діють у приватному секторі: без
дозволу влади власник не може користува)
тися деревиною навіть для домашніх потреб.

Інший законодавчий принцип – підтрим)
ка запасу. Проміжні рубки дозволяється про)
вадити лише певними способами, а суцільні –
лише у спілих деревостоях або в насаджен)
нях, що не дають більш високого приросту
[1, с. 54].

Основними лісовласниками є фермери,
дохід яких формується за рахунок реалізації
продукції сільського та лісового господарства.

У лісовому господарстві у валовий доход
включаються сума попенної плати за ліс,
проданий на пні промисловим компаніям,
вартість заготовлених круглих лісоматері)
алів франко)лісосіка або франко)склад для
завантаження.

Загальна кількість приватних лісогоспо)
дарств у 2005 р. – 430 тис. (населення Фін)
ляндії 5 млн чоловік); у 291 тис. лісоволодінь
доходи від лісового господарства оподаткову)
ються (товарне лісове господарство). Серед)
ній розмір одного володіння – 40 га [4, с. 13].

Ведення господарства у приватних лісах 
і догляд за ними забезпечується багатосту)
пінчастою системою управління, найваж)
ливішими елементами якої є місцеві лісогос)
подарські союзи та лісові комісії.

Система сприяння приватному лісовому
господарству побудована в такий спосіб:
фінські лісогосподарства об’єднані у 975
місцевих союзів, які надають їм консуль)
таційну допомогу, а також здійснюють пере)
важну частину лісогосподарських робіт. Ос)
новне їх завдання – підвищення ефективності
ведення господарства у приватних лісах.

Робота місцевих союзів лісогосподарств
фінансується за рахунок сплачуваних лісо)
господарських податків, розмір яких вста)
новлюється на щорічних зборах Союзу, а та)
кож платежів за різні послуги. При цьому
лісовласники мають право самостійно вирі)
шувати лісогосподарські питання та здійс)
нювати заготівлю у своєму лісі.

Функціями управління у державних лі)
сах є: лісогосподарське проектування; лісо)
господарська діяльність; будівництво доріг,
споруд і транспорт; підприємництво (лісоза)
готівля та продаж деревини).

Державне регулювання приватних лісо)
господарств відбувається через лісові уп)
равління – два центральних, 19 районних,
муніципальних управлінь лісами, а також
асоціації приватних власників лісів [4, с. 14].

Слід зазначити, що управління лісами,
контроль за станом лісів постійно здійснює
також податкова інспекція, оскільки доходи
лісогосподарств обкладаються податком.

Щорічно приватні лісогосподарства ук)
ладають понад 100 тис. торговельних угод.
Ціни на деревину, як правило, визначаються
на спільній конференції лісогосподарств і
лісопромисловців, де враховуються інтереси
обох сторін. Лісогосподарства сплачують лі)
сові податки, розмір яких залежить від площі
лісів і розрахункового доходу, визначеного
для лісів даного регіону.

Роль державних органів управління ліса)
ми не зводиться до виконання лише конт)
рольних функцій. Вони надають потужну
фінансову підтримку через субсидії та піль)
гові позики. За рахунок держави фінансуєть)
ся дорожнє будівництво, осушення боліт,
залісення нелісових земель, реконструкція
низькопродуктивних насаджень. Близько
чверті витрат лісорозведення субсидіюється
державою, 1/5 всіх позичкових коштів, що на)
даються державними банками, спрямовуєть)
ся на лісове господарство. Крім того, у ряді
випадків лісогосподарства безкоштовно от)
римують із державних розплідників посад)
ковий матеріал.

Державне Лісове управління забезпечує
багатоцільове використання лісів (полюван)
ня, рибний вилов, гриби, ягоди, туризм то)
що). Кошти, що надходять від комплексного
та раціонального використання лісів, спря)
мовуються на відтворення фауни й флори.
Крім державних лісів, Лісове управління здійс)
нює також загальне керівництво приватними
лісовими господарствами, контролює їх, до
його компетенції віднесено питання стратегії
розвитку лісового господарства по всій країні.

У приватні лісові господарства держава
щорічно вкладає близько 600 млн євро, біль)
ше половини яких виділяється у вигляді лісо)
меліоративних субсидій і позик для лісогос)
подарств.

Сферою діяльності Лісового управління
є також контроль над якістю саджанців і
насіннєвого матеріалу, відшкодування збит)
ків від псування лісонасаджень, державна
підтримка лісових організацій. Лісове управ)
ління будує лісосплавні споруди [3, с. 25].

Витрати на утримання органів управлін)
ня лісами фінансуються з двох джерел: дер)
жавного бюджету (для центрального рівня)
та відрахувань від прибутку лісогосподарств
(у відсотках до вартості реалізованої дереви)
ни). При цьому частка відрахувань встанов)
люється на базі щорічних угод залежно від
послуг, що надаються органами управління
приватним лісогосподарствам (розроблення
проектів, виклик фахівців для цілей лісовпо)
рядкування, консультації, наймання робочої
сили тощо). Таким чином, приватне лісогос)
подарство делегує частину своїх «турбот» і
функцій вищим організаціям і відповідно оп)
лачує ці послуги.
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Обсяги лісокористування встановлюють)
ся лісогосподарствами з урахуванням еко)
номічних умов (рівень попенної плати, ціна
на кругляк, система оподатковування до)
ходів). Ніякі обмеження у вигляді розмірів
розрахункової лісосіки не передбачені. Ос)
новним регулятором розміру користування є
унікальна система оподатковування. Пода)
ток обчислюється у розрахунку на щорічний
теоретичний приріст. Встановлюється він
виходячи із класифікації лісових земель по
бонітету та теоретичної продуктивності. Обо)
в’язковість лісовідновлення на площах, що
вирубуються, є основою всіх законодавчих
актів про лісове господарство у Фінляндії.

Податкова політика, ринкові ціни, дер)
жавні субсидії, пільгові позики – це основні
елементи економічної політики Фінляндії в
лісовому господарстві, що забезпечує її ви)
сокі позиції у світовому лісовому секторі.

Висновки

Досвід організації державного управ)
ління лісовим господарством у країнах, що
аналізувалися, може бути корисний і для Ук)
раїни. Зокрема, це стосується запроваджен)
ня економічних методів державного регулю)
вання лісових відносин. Також корисно, на
нашу думку, в Україні використовувати ме)
ханізми фінансування лісогосподарських
підприємств, які враховуватимуть і залежа)

тимуть від результатів їх господарської ді)
яльності, іншими словами, передбачатимуть
елементи мотивації ефективної діяльності
лісгоспів.
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The experience of public management of forestry of USA, Canada and Finland are analyzed in the
article. Some positive features of public administration organization in the field of forestry in the above
stated countries are considered, as well as prospects of their practical use in Ukraine taking into consi�
deration Ukrainian national, cultural, social, economic and historical peculiarities. 

В статье анализируется опыт организации государственного управления лесным хозяй�
ством США, Канады, Финляндии, определяются перспективы его использования в Украине с
учетом национальных, культурных, социально�экономических и исторических особенностей. 
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Вища рада юстиції посідає особливе
місце серед органів державної влади
України. Важливість дослідження пра)

вового статусу цього державного органу зу)
мовлена конституційно)правовим рівнем ре)
гламентації його діяльності та специфікою
діяльності, яка полягає в його участі у фор)
муванні суддівського корпусу України, в ре)
алізації повноважень щодо дисциплінарної
відповідальності суддів і прокурорів.

Дослідженням питання правової приро)
ди Вищої ради юстиції займалися І. Назаров,
Л. Москвич, А. Стрижак, Ю. Битяк, М. Запо)
рожець. 

Метою цієї статті є визначення правової
природи Вищої ради юстиції у контексті
аналізу її повноважень та на основі здо)
бутків адміністративно)правової науки.

Частина 2 ст. 1 Закону України «Про Ви)
щу раду юстиції» визначає, що Вища рада
юстиції є колегіальним, незалежним орга)
ном, відповідальним за формування висо)
копрофесійного суддівського корпусу, здат)
ного кваліфіковано, сумлінно та неупередже)
но здійснювати правосуддя на професійній
основі, а також за прийняття рішень стосов)
но порушень суддями і прокурорами вимог
щодо несумісності й у межах своєї компе)
тенції їх дисциплінарної відповідальності.

Аналоги Вищій раді юстиції існують у ба)
гатьох країнах світу. Ці органи називаються
по)різному: у Франції й Італії – Вища рада
магістратури; в Іспанії – Генеральна рада су)
дової влади; у Болгарії –  Вища судова рада;
у Польщі –  Всепольська судова рада; у Вір)
менії –  Рада правосуддя [1, c. 330]. 

Відповідно до зарубіжних конституційних
актів ці органи здійснюють такі функції:

•• управління у царині організації та функ)
ціонування судів [2, c. 397];

•• забезпечення незалежності суб’єктів су)
дової влади [3, c. 719];

•• дисциплінарну [4, c. 265];
•• контролю.
Дослідники правового статусу Вищої ра)

ди юстиції зіштовхуються із невизначеністю
законодавства про правовий статус цього
державного органу. Конституція України, ви)
значивши, що державна влада в Україні здійс)
нюється шляхом її поділу на законодавчу, ви)
конавчу і судову та в організаційному відно)
шенні ототожнивши розподілені функції вла)
ди між різними державними органами, оми)
нула своєю увагою питання детермінації пра)
вового статусу Вищої ради юстиції у межах
системи координат поділу державної влади.

Правове регулювання засад функціону)
вання Вищої ради юстиції на конституційно)
му рівні здійснюється нормами, що містять)
ся в розділі Правосуддя, однак із аналізу
закріплених Конституцією України функцій
цього органу стає зрозумілим: він не може
вважатися органом правосуддя, яким, згідно
із ст. 124 Конституції України є виключно
суд. Ситуація ускладнюється, коли у пошу)
ках відповіді на це питання ми звертаємося
до положень Закону України «Про Вищу ра)
ду юстиції». Справа в тому, що законодавчі
положення не визначають цей орган як орган
державної влади. Відповідно до цього Закону
Вища рада юстиції є «колегіальним, незалеж)
ним органом». Таке упущення не може не
викликати природного здивування. Замість
того, щоб внести більшу ясність у розуміння
правової природи цієї владної інституції, за)
конодавець ще більше заплутує і без того
складну ситуацію. 

Закладена Конституцією України і Зако)
ном України «Про Вищу раду юстиції» неод)
нозначність сприйняття та розуміння місця
цього органу в структурі органів державної
влади трансформується у неоднозначність
позицій учених стосовно природи даного
інституту державної влади, що ще більше
ускладнює дослідження окресленої пробле)
матики. 

ПРАВОВА  ПРИРОДА  ВИЩОЇ  РАДИ  ЮСТИЦІЇ
(адміністративно�правовий  вимір)
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О. Скакун визначає Вищу раду юстиції
як вищий наглядовий орган (за адміністра)
тивною та дисциплінарною стороною діяль)
ності суддів і прокурорів) [5, c. 134]. М. Запо)
рожець пов’язує діяльність Вищої ради юс)
тиції з реалізацією функції організаційного
забезпечення системи судів загальної юрис)
дикції [6, c. 74]. Ю. Битяк і А. Стрижак роз)
глядають Вищу раду юстиції як своєрідний
управлінський орган у сфері забезпечення
функціонування системи судів загальної
юрисдикції [7, c. 506; 8, с. 40]. 

Дещо нестандартною на загальному фоні
видається позиція С. Прилуцького, який
розглядає Вищу раду юстиції з позиції мети
її діяльності, яка полягає у гарантуванні не)
залежності суддів через збалансування впли)
ву різних гілок влади на процес організації
судової гілки влади [9, c. 107]. 

Мозаїчність поглядів та оцінок, вислов)
лених ученими про правову природу та
функціональне призначення цього органу,
все ж дозволяє якщо не привести до спільно)
го знаменника, то, принаймні певним чином
узагальнити виділені ними якості цього ор)
гану. Так, О. Скакун, дефініюючи даний ор)
ган як наглядовий, звертає увагу на сферу та)
кого нагляду, якою на її переконання є ад)
міністративний і дисциплінарний вимір ді)
яльності суддів і прокурорів. Оскільки дис)
циплінарна відповідальність носіїв публіч)
ної влади традиційно відноситься до галузі
адміністративного права, ми вправі вважати,
що О. Скакун розглядає цей орган державної
влади, як такий, що наділений адміністра)
тивно)юрисдикційними повноваженнями,
отже, є органом, що реалізує адміністративну
(управлінську) владу.

М. Запорожець, аналізуючи повноважен)
ня Вищої ради юстиції, звертає увагу на ре)
алізацію функції організаційного забезпе)
чення системи судів загальної юрисдикції.
Наслідком здійснення управлінської (вико)
навчо)розпорядчої) діяльності завжди є орга)
нізуючий вплив на суспільні відносини. То)
му здійснення організаційного забезпечення
системи судів загальної юрисдикції опосе)
редковано вказує на сильну присутність уп)
равлінського (виконавчо)розпорядчого) еле)
мента в її діяльності. Правильність такого
розуміння підтверджується контекстуальним
аналізом статті М. Запорожця [6]. У свою
чергу, Ю. Битяк і А. Стрижак відверто ве)
дуть мову про управлінський характер діяль)
ності Вищої ради юстиції.

На нашу думку, позиція С. Прилуцького
є дещо аморфною. Його погляди на місце Ви)
щої ради юстиції в системі органів державної
влади не дають задовільної відповіді на пи)
тання про правову природу цього органу, от)
же, не можуть суперечити висновку, до якого

ми дійшли в результаті дослідження погля)
дів окремих учених.

Щоб більш повно зрозуміти природу уп)
равлінської діяльності цього державного ор)
гану, необхідно звернутися до відповідних
норм Закону України «Про Вищу раду юс)
тиції». Згідно із ст. 3 зазначеного Закону за
цим органом державної влади закріплені такі
повноваження:

•• вносить подання Президенту України
про призначення суддів на посади або про
звільнення їх з посад; 

•• розглядає справи та приймає рішення
стосовно порушення суддями і прокурорами
вимог щодо несумісності; 

•• здійснює дисциплінарне провадження
стосовно суддів Верховного Суду України і
суддів вищих спеціалізованих судів; 

•• розглядає скарги на рішення про при)
тягнення до дисциплінарної відповідальності
суддів апеляційних і місцевих судів, а також
прокурорів. 

Деякі вчені вважають, що за своїми сут)
нісними характеристиками повноваження
Вищої ради юстиції є контрольними: «можна
стверджувати, що Вища рада юстиції, будучи
органом державним і контролюючим, не є ор)
ганом управління» [10, c. 29]. Ми не поді)
ляємо таку думку вченого. На обґрунтування
нашої позиції звернімося до аналізу наведе)
них повноважень. 

Розгляд Вищою радою юстиції скарг на
рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності суддів апеляційних і місцевих
судів, а також прокурорів, прийнятих Вищою
кваліфікаційною комісією України, є нагля)
довим повноваженням.

Участь Вищої ради юстиції у формуванні
судівського корпусу покликана, передусім,
реалізувати організаційну функцію, і може
лише частково вважатися контрольною (ма)
ється на увазі стадія попереднього контролю
при відборі претендентів на посаду судді). 

Повноваження, пов’язані із здійсненням
дисциплінарного провадження стосовно
судді (включно з накладенням дисциплінар)
ного стягнення), реалізують дисциплінарну,
а не контрольну функцію. Контрольна діяль)
ність може передувати притягненню до юри)
дичної (у нашому випадку до дисциплінар)
ної) відповідальності, але сам факт притяг)
нення особи до юридичної відповідальності
(накладення на неї стягнення) не може вва)
жатися різновидом контрольної діяльності,
яка за визначенням С. Ожегова є перевіркою,
а також постійним спостереженням з метою
перевірки або нагляду [11, c. 286], а, на дум)
ку В. Даля, ототожнюється з обліком і пе)
ревіркою [12, с. 342]. 

О. Андрійко контроль сприймає як пе)
ревірку відповідності діяльності учасників
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суспільних відносин встановленим у сус)
пільстві приписам, у рамках яких вони ма)
ють діяти [13, с. 24]. Н. Нижник, О. Машков
та С. Мосов розглядають контроль як одну 
з важливих функцій державної влади й уп)
равління, що дозволяє не просто виявити, а й
запобігти помилкам і недолікам у роботі
учасників управління, шукати нові резерви
та можливості [14, с. 24]. На думку В. Колпа)
кова, контроль є процесом, під час якого
суб’єкт контролю здійснює облік і перевірку
того, як контрольований об’єкт виконує по)
кладені на нього завдання та реалізує свої
функції [15, с. 525]. В. Плішкін розглядає
контроль з позиції загальної функціії управ)
ління, яка по суті є наглядом і перевіркою за
відповідністю функціонування об’єкта прий)
нятим управлінським рішенням, визначення
результатів їх виконання, виявлення допу)
щених відхилень від відповідних норматив)
них установлень і від принципів організації
та регулювання діяльності, що перевіряється
[16, с. 513]. Наведені визначення знаходять
своє підтвердження і в дефініціях контролю
запропонованих іншими вченими [17, c. 469;
18, c. 429; 19, c. 29]. 

У свою чергу, досліджуючи проблему по)
ходження терміна «контроль», В. Дурденев)
ський дійшов висновку про його генетичний
зв’язок із процесом розрахунково)ревізій)
ної діяльності, що практикувалася устано)
вами англійського казначейства у період
правління королів нормандського походжен)
ня [20, c. 48]. 

Враховуючи позиції різних учених і зви)
чайну логіку сприйняття та розуміння понят)
тя «контроль», ми вважаємо, що накладення
органами держави на порушника юридичних
санкцій не може сприйматися як одна із
стадій контрольної діяльності. Отже, засто)
сування компетентним державним органом
до порушника певних санкцій є складовою
деліктних правовідносин і не може розгляда)
тися як стадія контролю. 

Типовим прикладом контрольних повно)
важень є положення ст. 25 Закону України
«Про Вищу раду юстиції». Наприклад, ч. 1
ст. 25 цього Закону закріплює за Вищою ра)
дою юстиції право отримувати необхідну
інформацію від органів державної влади й
органів місцевого самоврядування, їх поса)
дових осіб, керівників підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності,
підпорядкування, громадян та їх об’єднань, а
ч. 3 цієї статті надає Вищій раді юстиції право
витребовувати від судів копії судових справ.
Іншими прикладами контрольних повнова)
жень Вищої ради юстиції є положення ч. 3 
ст. 29, ст. 40, ч. 3 ст. 46 Закону України «Про
Вищу раду юстиції». Так, ч. 3 ст. 29 відсилає
до права відповідної секції Вищої ради юс)

тиції попередньо вивчати матеріали щодо
кандидата на посаду судді. Стаття 40 вста)
новлює правило, згідно з яким «перевірка да)
них про дисциплінарний проступок здійс)
нюється за дорученням Вищої ради юстиції,
Голови або його заступника одним із членів
Вищої ради юстиції шляхом одержання пись)
мового пояснення від судді та інших осіб,
витребування та ознайомлення з матеріала)
ми судових справ, одержання іншої інфор)
мації від будь)яких органів, організацій, ус)
танов, громадян чи їх об’єднань», а ч. 3 ст. 46
передбачає додаткові строки розгляду скарг
на рішення Вищої кваліфікаційної комісії
України про притягнення до дисциплінарної
відповідальності суддів у зв’язку з потребою
проведення додаткової перевірки обставин і
матеріалів справи.

Наділення Вищої ради юстиції контроль)
ними повноваженнями сприяє виконанню
трьох основних напрямів її діяльності – ор)
ганізаційного (участь у формуванні судових
органів), дисциплінарного та наглядового. 
З огляду на зазначене контрольні повнова)
ження цього органу не можуть розглядатися
як основні. На підставі проведеного аналізу
повноважень Вищої ради юстиції ми дійшли
висновку про допоміжний характер конт)
рольних повноважень цього органу. 

До речі, І. Назаров, який визначив Вищу
раду юстиції як державний контролюючий
орган, що не є органом управління, звернув
увагу на багатоманітність функцій цього ор)
гану, які не охоплюються поняттям «конт)
роль», є частково управлінськими. Функції
Вищої ради юстиції можна розглядати як ос)
новні напрями діяльності, що визначають її
місце й загальне призначення в механізмі
держави, порядок взаємодії з іншими дер)
жавними органами, установами й організа)
ціями. Це [10, c. 32–33]:

функція формування суддівського корпусу –
кадрова. З усіма суддями, які призначаються
вперше, провадиться співбесіда у Вищій раді
юстиції. Вносити подання Президентові Ук)
раїни про призначення судді на посаду –  не
просто право Ради юстиції; воно покладає на
цей орган відповідальність за професійне, ком)
петентне та неупереджене здійснення право)
суддя кожним суддею, який призначається
на цю посаду;

функція забезпечення незалежності суд�
дів і правової захищеності прокурорів. Вища
рада юстиції розглядає скарги на рішення
про притягнення до дисциплінарної відпо)
відальності суддів і прокурорів. У такий спо)
сіб забезпечується скасування незаконного
або необґрунтованого рішення кваліфіка)
ційної комісії про притягнення до дисцип)
лінарної відповідальності судді, а також рі)
шення відповідного прокурора про притяг)
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нення до дисциплінарної відповідальності
працівника прокуратури; 

дисциплінарна функція. Вища рада юс)
тиції зобов’язана вживати заходів у разі ви)
явлення порушень присяги або здійснення
іншого дисциплінарного проступку з боку
суддів Верховного Суду України і суддів ви)
щих спеціалізованих судів. Притягати до
дисциплінарної відповідальності суддів цих
судів не має права жоден інший орган. Також
Рада юстиції розглядає питання про звіль)
нення з посади суддів апеляційних і місце)
вих судів, про порушення суддями та проку)
рорами вимог стосовно несумісності посад,
приймає щодо них рішення, обов’язкові для
виконання; 

представницька функція. При форму)
ванні суддівського корпусу й розгляді питань
про дисциплінарну відповідальність суддів і
прокурорів Вища рада юстиції виступає
представником держави в цілому. Також ця
функція реалізується у взаємовідносинах із
державними органами та громадськими ор)
ганізаціями інших держав;

організаційно�управлінська функція –
функція організації, координації, узгоджен)
ня загальних справ, загальної діяльності ор)
ганів суддівського самоврядування, держав)
них органів у процесі формування кадрового
складу судової влади. 

Однак, якщо б, навіть, припустити, що
контрольні повноваження стали б визначаль)
ними для цієї державної інституції, то чи бу)
ли б у нас підстави вважати, що цей держав)
ний орган не є органом державного управ)
ління? На нашу думку, ні, оскільки контроль
є одним із методів державного управління
[21, c. 26; 22, c. 73–74; 23, с. 222–223].

Проведене дослідження дозволяє зроби)
ти висновок, що Вища рада юстиції є органом
державного управління, а державне управлін)
ня, яке здійснюється Вищою радою юстиції
характеризується доволі відчутною присут)
ністю виконавчо)розпорядчого елемента. 
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Розбудова української державності по)
требує реформування та вдосконален)
ня правової системи України, в тому чис)

лі адміністративного права. Нова адмініст)
ративна доктрина передбачає «людиноцент)
ристський поворот» вітчизняного праводер)
жавознавства, тобто адміністративне право
має створити умови для служіння держави ін)
тересам громадян шляхом всебічного забез)
печення пріоритету їх прав, свобод і закон)
них інтересів у сфері діяльності публічної ад)
міністрації [1, с. 5]. Саме в такому контексті
відбуваються дослідження різних інститутів
адміністративного права, зокрема інституту
адміністративної відповідальності, багатьма
українськими вченими)адміністративістами.
З таких позицій мають бути врегульовані но)
ві види суспільних відносин, у тому числі від)
носини щодо діяльності з організації та про)
ведення азартних ігор. 

Становлення в Україні ринкової еконо)
міки на початку 90)х років ХХ ст. зумовило
появу нових видів підприємницької діяль)
ності, що потребували врегулювання. Граль)
ний бізнес як один із таких видів діяльності
весь період ринкового розвитку країни ха)
рактеризувався стрімким хаотичним розвит)
ком, підтвердженням чого було значне збіль)
шення кількості гральних закладів, перед)
усім залів гральних автоматів, і залежних 
від гри осіб (лудоманів), загострення кримі)
ногенної ситуації у зв’язку із зростанням кіль)
кості фінансових правопорушень і злочинів
у зазначеній сфері. Саме за таких умов був
прийнятий Закон України «Про заборону
грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р.
Однак тимчасова заборона діяльності з ор)
ганізації та проведення азартних ігор зумо)
вила дисбаланс між публічними та приват)
ними інтересами. У зв’язку з цим актуальним
є розроблення, обговорення та прийняття від)
повідного закону, який би, враховуючи вияв)
лені недоліки, відповідав, передусім, інтере)
сам суспільства, захищав моральність і здо)

ров’я населення, надавав можливість ефек)
тивно протидіяти правопорушенням у сфері
грального бізнесу з боку організаторів азарт)
них ігор, зокрема юридичних осіб.

Адміністративну відповідальність юри)
дичних осіб досліджували українські вчені
В. Димченко, Є. Додін, Л. Коваль, І. Голосні)
ченко, Д. Лук’янець, О. Зима та ін. Право)
відносини щодо азартних ігор в Україні роз)
глядали В. Дорогих, Н. Майданик, Н. Пет)
ричко. В їх працях вирішувалися важливі,
але окремі аспекти зазначеної проблеми. Пи)
тання адміністративної відповідальності
юридичних осіб за правопорушення в граль)
ному бізнесі у вітчизняній науці розглядало)
ся фрагментарно. 

Мета цієї статті полягає у встановленні
особливостей адміністративної відпові)
дальності юридичних осіб за правопору)
шення в гральному бізнесі шляхом аналізу
чинних законодавчих актів і розробленні
пропозицій для вдосконалення законодав)
ства щодо діяльності з організації та прове)
дення азартних ігор в Україні. 

Серед загальнотеоретичних питань адмі)
ністративної відповідальності дискусійним
залишається питання адміністративної від)
повідальності юридичних осіб. Чинний Ко)
декс України про адміністративні правопо)
рушення (далі – КУпАП) стверджує, що су)
б’єктом адміністративного проступку є осо)
ба, але не зазначає фізична чи юридична.
Аналіз кодифікованого закону надає можли)
вість визнати, що суб’єктом адміністративної
відповідальності є фізична особа, осудна, яка
має досягти на момент скоєння проступку
16)річного віку [2, с. 48]. 

Застосування адміністративної відпові)
дальності до юридичних осіб у нашій країні 
в 30)х – 50)х роках ХХ ст., за висновками 
Л. Коваль, засвідчило неефективність таких
заходів; тим більше така практика не відпові)
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дала вітчизняній теорії інституту адміністра)
тивної відповідальності – наявності вини як
обов’язкової умови притягнення до відпові)
дальності та неузгодженість процесуального
порядку порушення справ про адміністра)
тивні правопорушення [3, с. 24]. У подаль)
шому Указ Президії Верховної Ради СССР
«Про подальше обмеження застосування
штрафів, що накладаються в адміністратив)
ному порядку» від 21.06.1961 р. та відпо)
відний Указ Президії Верховної Ради УРСР
«Про подальше обмеження застосування
штрафів, що накладаються в адміністратив)
ному порядку» від 15.12.1961 р. заборонили
накладення штрафів в адміністративному по)
рядку на юридичних осіб і встановили на)
кладення штрафів на службових осіб підпри)
ємств, установ і організацій у разі невико)
нання ними своїх службових обов’язків. Та)
ка ідея, на думку І. Зуба, за умов радянсько)
го планового господарства була виправда)
ною, оскільки замість перекладання грошей
із однієї «майже» державної кишені в іншу
була введена конкретна відповідальність вин)
них посадових осіб [4, с. 9]. Саме доктрина
встановлення адміністративної відповідаль)
ності лише фізичних осіб буда закладена в
Кодекс України про адміністративні право)
порушення від 07.12.1984 р. 

Поняття «юридична особа» має бага)
товікову історію [5]. Чинне національне за)
конодавство визначає в ст. 80 Цивільного ко)
дексу (далі – ЦК) України юридичну особу
як організацію, створену та зареєстровану у
встановленому законом порядку. Саме змі)
на суспільно)політичної ситуації в Україні
після набуття незалежності, перехід від пла)
нової економіки до ринкової сприяли зро)
станню статусу суб’єктів господарювання як
фізичних осіб)підприємців, так і юридичних
осіб, незалежно від форми власності. Такі
суттєві зміни в житті країни, на думку Є. До)
діна, мали стимулювати внесення змін до
адміністративного законодавства, передусім,
до загальної частини КУпАП, а потім, залеж)
но від них, і до особливої та процесуальної.
Але такого рішучого кроку зроблено не було
і тоді, під тиском об’єктивної необхідності
приведення законодавства про адміністратив)
ну відповідальність до вимог дійсності, для
забезпечення загальнодержавних інтересів,
оминаючи норми загальної частини Кодек)
су, приймається значна група нормативних
актів, які докорінно змінюють ряд закладе)
них у КУпАП положень про підстави адмі)
ністративної відповідальності та визнають
суб’єктами адміністративних проступків юри)
дичних осіб. Така тенденція знайшла своє
відображення в подальшому в багатьох зако)
нах [6, с. 15]. 

В юридичній літературі дискусія стосов)
но визнання адміністративної відповідаль)
ності юридичних осіб відбувається давно.
Спектр думок науковців різноманітний: від

заперечення можливості притягнення юри)
дичних осіб до адміністративної відповідаль)
ності (Г. Бондаренко, Е. Демський) [7, с. 77;
8, с. 169] до її визнання (Є. Додін, С. Гонча)
рук, Ю. Битяк, Д. Лук’янець) [9, с. 72; 10, 
с. 40; 11, с. 86; 12, с. 72]. Так, Е. Демський вва)
жає, що юридична особа не є і не може бути
суб’єктом адміністративної відповідальності
з причин неможливості встановлення вини
юридичної особи як необхідного елемента
складу адміністративного проступку, виз)
нання мети застосування відповідальності до
юридичної особи й її юридичних наслідків.
Закон України «Про відповідальність юри)
дичних осіб за вчинення корупційних право)
порушень» від 11.06.2009 р. ще більше загост)
рив проблему, та все ж визнання юридичної
особи суб’єктом адміністративної чи кримі)
нальної відповідальності, на думку вченого, 
є трагедією української правової ідеології,
думки та правової науки [13]. 

Прихильники теорії визнання адмініст)
ративної відповідальності юридичних осіб
зазначають, що за межами КУпАП діє вели)
ка група норм права, які встановлюють від)
повідальність юридичних осіб за вчинення
протиправних дій. Проблема актуалізується
тією обставиною, що законодавець не нази)
ває в законах передбачувану відповідаль)
ність адміністративною, використовуючи по)
няття «штраф», «фінансові санкції», «адміні)
стративно)господарські санкції». Цей факт
надає можливість окремим правникам вести
мову про появу фінансової, екологічної, мит)
ної, земельно)правової й інших видів юри)
дичної відповідальності. Однак інші на)
уковці вважають, що є всі підстави стверджу)
вати: йдеться саме про адміністративну від)
повідальність юридичних осіб – порушників
законодавства України за наявності всіх оз)
нак останньої [14]. 

Багато європейських країн у зв’язку із
зростанням останнім часом кількості право)
порушень з боку корпорацій та інших орга)
нізацій пішли шляхом введення адмініст)
ративної відповідальності юридичних осіб
(Німеччина, Італія, Португалія, Російська
Федерація, Республіка Білорусь; цей інсти)
тут широко використовується в праві Євро)
пейського Союзу) [15, с. 52–208]. 

Ми поділяємо думку вчених, які визна)
ють законодавчо закріплене існування інсти)
туту адміністративної відповідальності юри)
дичних осіб, хоча він і перебуває в стані ста)
новлення.

Стосовно грального бізнесу в Україні
слід зазначити, що на момент прийняття За)
кону України «Про заборону грального біз)
несу в Україні» був відсутній спеціальний
закон, який би регулював цей вид підприєм)
ницької діяльності [16, с. 15]. Закон України
«Про заборону грального бізнесу в Україні»
визначає гральний бізнес як діяльність з ор)
ганізації та проведення азартних ігор у кази)
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но, на гральних автоматах, у букмекерських
конторах та електронному (віртуальному)
казино, що здійснюють організатори азарт)
них ігор з метою отримання прибутку (в п. 1
ст. 1). Згідно з п. 3 ст. 1 цього Закону орга)
нізатори азартних ігор – це фізичні й юри)
дичні особи – суб’єкти підприємницької ді)
яльності, які здійснюють діяльність з органі)
зації та проведення азартних ігор з метою от)
римання прибутку. 

У разі порушення зазначеного Закону пе)
редбачається відповідальність для суб’єктів
господарювання, які організовують і прово)
дять на території України азартні ігри. Від)
повідно до ст. 3 Господарського кодексу
(далі – ГК) України та ст. 1 Закону України
«Про заборону грального бізнесу в Україні»
суб’єктами господарювання є фізичні особи)
підприємці й юридичні особи, які внесені до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
і фізичних осіб)підприємців та отримали
ліцензію для здійснення діяльності з органі)
зації та проведення азартних ігор, видану
Міністерством фінансів України [17, с. 23].
Саме до них має бути застосована відпові)
дальність, передбачена безпосередньо норма)
тивним актом. Що стосується виду відпові)
дальності організаторів азартних ігор за по)
рушення чинного законодавства, то законо)
давець у даному випадку традиційно не на)
дає їй визначення. 

Безпосередньо у ст. 3 Закону України
«Про заборону грального бізнесу в Україні»
передбачено застосування фінансових санк)
цій до суб’єктів господарювання у вигляді
штрафу у розмірі 8 тис. мінімальних заро)
бітних плат із конфіскацією грального облад)
нання, а прибуток (дохід) від проведення та)
кої азартної гри підлягає перерахуванню до
Державного бюджету України. Застосування
вказаних санкцій здійснюється за рішенням
суду, ухваленого за позовом органів держав)
ної податкової служби. Крім того, згідно із
ст. 4 цього Закону з дня набрання ним чин)
ності видача ліцензій на провадження діяль)
ності з організації та проведення азартних
ігор в Україні припиняється, а ліцензії, ви)
дані суб’єктам підприємницької діяльності
до набрання чинності зазначеним законом,
скасовуються.

Аналізуючи передбачені законом санкції,
слід визнати, що, по)перше, вражає розмір
штрафу – 8 тис. мінімальних заробітних плат
(з 01.10.2010 р. мінімальна зарплата в Ук)
раїні становить 907 грн.); по)друге, еквіва)
лентом розміру штрафу є неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, а в даному випад)
ку це правило порушено. Передбачені заходи
вказують на рішучість законодавця усунути
суспільну шкоду, пов’язану з гральним біз)
несом, та зменшити кількість правопорушень.

Крім того, Закон України «Про заборону
грального бізнесу в Україні» передбачає та)
кий різновид санкцій, як скасування ліцензії,

виданої суб’єктам підприємництва, для здійс)
нення діяльності до заборони грального
бізнесу. Закон України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» та 
ст. 239 ГК України такої санкції, як скасуван)
ня ліцензії не передбачають, встановлюючи
ліцензіату застосування індивідуального ре)
жиму ліцензування, зупинення дії ліцензії й
анулювання ліцензії на здійснення певних
видів діяльності. 

У зв’язку з виникненням у судовій прак)
тиці питань, пов’язаних із порядком стягнен)
ня санкцій у зв’язку з забороною грального
бізнесу на території України, Вищий адміні)
стративний суд України у листі від 28.09.2009 р.
№ 1270/13/13–09 надав їх роз’яснення. Від)
повідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про за)
борону грального бізнесу в Україні» внесені
зміни до статей 10, 11 Закону України «Про
державну податкову службу в Україні» від
14.12.1990 р., які розширили перелік функ)
цій і повноважень органів державної подат)
кової служби в Україні та наділили їх правом
звертатися з позовом до суду для вирішення
справ у разі порушення заборони стосовно
грального бізнесу. Також, законодавець, за)
бороняючи діяльність з організації та прове)
дення азартних ігор, не встановив юрис)
дикцію суду для вирішення справ про засто)
сування фінансових санкцій, але, враховую)
чи положення п. 18 ч. 1 ст. 11 Закону Укра)
їни «Про державну податкову службу в Укра)
їні» та п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністратив)
ного судочинства (далі – КАС) України від
06.07.2005 р., справи належать до юрисдикції
адміністративних судів України та розгляда)
ються у загальному порядку. Стосовно за)
стосування конфіскації грального обладнан)
ня, використаного під час вчинення правопо)
рушення у вигляді проведення азартної гри,
то, як інформує лист Вищого адміністратив)
ного суду України, ця санкція є обов’язко)
вим додатковим покаранням і застосовуєть)
ся в усіх випадках одночасно із штрафом. 

Слід зазначити, що чинне законодавство
передбачає також адміністративну відпові)
дальність фізичних осіб, осудних, які досяг)
ли на момент вчинення проступку 16 років,
за участь в організованих без дозволу азарт)
них іграх (карти, рулетка, «наперсток» тощо)
на гроші, речі й інші цінності у вигляді попе)
редження або накладення штрафу від 3 до 
7 неоподатковуваних мінімумів доходів гро)
мадян із конфіскацією грального приладдя, а
також грошей, речей, інших цінностей, що є
ставкою у грі, або без такої згідно з ч. 1 ст. 181
КУпАП. 

Проведений аналіз дозволяє визначити
певні особливості адміністративної відпові)
дальності юридичних осіб за правопорушен)
ня в гральному бізнесі: 

•• юридична особа набуває адміністратив)
ної правосуб’єктності з моменту державної
реєстрації та внесення до Єдиного державно)
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го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб)
підприємців і припиняє її з моменту виклю)
чення з реєстру;

•• юридична особа – організатор азартних
ігор бере участь в адміністративних право)
відносинах через своїх уповноважених пред)
ставників;

•• суб’єктами адміністративної відпові)
дальності можуть бути лише ті юридичні
особи, які визначені безпосередньо в конкретно)
му законі; 

•• справи за позовами про застосування
фінансових санкцій до організаторів)поруш)
ників азартних ігор належать до юрисдикції
адміністративних судів України; 

•• до юридичних осіб застосовуються
санкції, передбачені законом, як майнового
(штраф, конфіскація грального обладнання
та перерахування отриманого прибутку до
бюджету), так і організаційного (скасування
ліцензії) характеру; 

•• порядок провадження у справах про
адміністративні правопорушення в грально)
му бізнесі, вчинені юридичними особами,
відбувається на основі КУпАП, КАС Укра)
їни, спеціальних законів України «Про забо)
рону грального бізнесу в Україні», «Про дер)
жавну податкову службу в Україні», «Про
державну виконавчу службу». 

Висновки

Дослідження інституту адміністративної
відповідальності юридичних осіб створює
умови для вдосконалення як матеріальних,
так і процесуальних адміністративно)право)
вих норм, зокрема у сфері грального бізнесу.
Приведення сукупності нормативно)право)
вих актів у логічну систему шляхом внесення
змін до загальної частини КУпАП чи прий)
няття спеціального уніфікованого закону про
адміністративну відповідальність юридич)
них осіб є одним із напрямів реформування
адміністративного законодавства.
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On the basis of the analysis of the national legislation currently in force the article reveals some
pressing questions of administrative responsibility of legal entities for offence in gambling business. The
article also has a suggestion about how to improve the legislation that regulates the activity on the
organization and carrying out gambling games.

В статье раскрываются актуальные вопросы административной ответственности юри�
дических лиц за правонарушения в игорном бизнесе, сформулированы предложения по совер�
шенствованию законодательства, регулирующего деятельность по организации и проведе�
нию азартных игр в Украине.
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Одне із основних завдань нової влади –
створення умов для унеможливлення
подальшої маргіналізації українсько)

го суспільства, його перетворення на аван)
гард світових маргіналів. Це має бути скла)
довою частиною державної політики, отже,
виступати об’єктом впливу державних ор)
ганів, чільне місце серед яких посідає мілі)
ція. Про це у той чи інший спосіб зазначаєть)
ся в Конституції України, де безпека людини
визнана найвищою соціальною цінністю.

Проблема, що розглядається, широко
досліджується і філософами, і соціологами, і
політологами. Разом із тим значний масив
обсягу даної проблематики лишається поза
увагою розвідок у рамках правових наук.
Проведений нами аналіз наукової розробле)
ності даної теми дозволяє стверджувати, що
саме в рамках правових наук феномен маргі)
нальності, етапів маргіналізації суспільства,
становлення та розвиток маргінальної свідо)
мості й, як наслідок, формування прошарку
маргіналів як складової українського сус)
пільства, зокрема формування напрямів дер)
жавної політики по роботі з ними, на достат)
ньому науковому рівні не розглядався.

Мета цієї статті полягає у визначенні
підходів до окреслення адміністративно)
правової природи маргінальності, форму)
вання на цій основі пропозицій щодо ви)
значення поняття «маргінальність» з пози)
цій адміністративно)правової науки.

Слід зазначити, що будь)яка галузь знан)
ня прагне як до компаративного аналізу по)
нять, так і до створення інструментарію для
уточнення власних понять, що в контексті
виникнення нових концептуальних засад
особливо актуально для теорії адміністра)

тивного права, предмет якої є найбільш ди)
намічним серед правових наук і ще не набув
парадигмальності. Звільнення від хаосу по)
нять припускає експлікацію тих же понять, а
інструментом їх уточнення виступає такий
спосіб наукового аналізу, як класифікація, з
подальшим закріпленням її основних поло)
жень у нормативних актах, тобто легітимація
наукових положень. Отже, процес створення
нових понять, їх первинна класифікація мо)
жуть виступати важливою проблемою дослі)
дження правових феноменів, яким, на нашу
думку, є маргінальність.

Унаслідок колапсу СРСР на його тери)
торії здійснено спробу щодо утворення неза)
лежних соціальних систем у вигляді суве)
ренних держав. Як справедливо зазначають
сучасні дослідники розвитку соціальних сис)
тем в умовах перманентного впливу загроз і
небезпек різного рівня [1; 2] у силу певних
причин на сучасному етапі соціального роз)
витку жодна з них так і не набула ознак ста)
більності, отже, донині не підпадає під озна)
ку стійких. Це зумовлено тим, що перехідні
процеси та пов’язані з ними соціальні пере)
творення у вигляді перманентного реформу)
вання органів державної влади, носять у да)
них системах активний характер. На цьому
тлі відносної сталості українського соціуму
деякі соціальні утворення в його рамках за
певних причин ще й досі не досягли статусу
стійких, отже, можуть становити небезпеку
для розвитку нашої країни. Відповідно вони
потребують уваги з боку органів державної
влади, одним із яких є міліція.

Згадані соціальні утворення, як і все сус)
пільство, є плюралістичними. У цих суспіль)
ствах усі, крім самих ізольованих людей, бе)
руть участь більш як в одному соціальному
світі. За таких умов перед конкретною люди)
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ною постає низка протилежних і почасти су)
перечливих вимог, одночасне задоволення
яких є майже неможливим. Саме це зумов)
лює гостре усвідомлення конститутивної
різниці між соціальними світами [3].

Характеризуючи девіантну поведінку у
період соціальних змін, Т. Шибутані звертає
увагу на утворення груп, чиї картини світу
відрізняються від еталонних. Саме для до)
слідження таких груп, соціологи використо)
вують поняття «маргінальність».

Здійснений нами діахронний історичний
аналіз, а також догматико)юридичний аналіз
свідчить, що вперше поняття маргінальності
введене Р. Парком при дослідженні міжетніч)
них конфліктів. На його думку, маргінальни)
ми є люди або групи людей, які перебувають
на межі між двома або більше соціальними
світами, але не сприймаються жодним із них
як повноправні учасники [4, с. 345–392]. Як
правило, перехідний або маргінальний ста)
тус є тимчасовим станом, але іноді він достат)
ній для формування передумов і загострення
відносин між членами не маргінальних груп.
Дилема, яка стоїть перед суспільством у мар)
гінальній позиції, полягає в тому, що неза)
лежно від того, як воно вчинить, хтось буде
незадоволений.

Ознаки маргінальності чітко простежу)
ються в нашій державі. Вийшовши з колись
єдиного простору СРСР, але так і не інте)
грувавшись у європейський простір, Україна
стала заручником і тих, і інших, про що свід)
чить державна політика, яка провадиться чи
то проросійськими політичними силами чи
то проєвропейськими. За таких умов у разі
подальшої невизначеності з напрямами влас)
ної, тобто проукраїнської, державної політики,
ситуація в країні лише загострюватиметься. 

Часта зміна урядів, які при цьому ре)
алізують діаметрально протилежні курси
державної політики, демонструючи відсут)
ність всередині України узгодженого (пара)
дигмального) бачення стратегічного розвитку
нашої держави, зростання кредитних зобов’я)
зань, надумані та штучні, інспіровані з)за меж
України мовні проблеми, відсутність чіткої
програми економічної стабілізації, неспро)
можність опозиції до конструктивного діалогу,
її політична заангажованість, постійне без)
змістовне реформування правоохоронних
органів і судової системи тощо є прямою за)
грозою державі і можуть мати незворотні
згубні наслідки.

Крім того, через невиважену державну по)
літику до маргінальних прошарків із часом
будуть віднесені цілі галузі, зокрема сільсь)
когосподарські. За умови закріплення у По)
датковому кодексі положень щодо підвищен)
ня пенсійного віку, зокрема для військово)
службовців і працівників правоохоронних ор)

ганів, існуючі маргінальні групи будуть по)
повнені співробітниками цих органів, що в
цілому закладає значну небезпеку їх вико)
ристання для впливу на офіційну владу, а у
більш глобальному аспекті – можливу ко)
рекцію алгоритму соціального управління
правлячою елітою.

Саме тому проблема маргінальності має
бути предметом досліджень не тільки філо)
софських, соціологічних і політологічних на)
ук, а й, передусім, правових, у рамках яких
слід визначити ці поняття, розглянути умови
формування маргіналізації населення, а та)
кож передбачити конкретні напрями держав)
ної політики щодо зменшення рівня маргі)
нальності, трансформації маргінальних груп,
їх соціалізації, тобто залучення до реальних 
і діючих соціальних систем, які функціону)
ють у конструктивному руслі, а також мо)
жуть відігравати консолідуючу роль у реалі)
зації державної політики.

Заслуговує на увагу й те, що одним із та)
ких соціальних утворень виступає кримсько)
татарське – унікальна соціальна система,
історичні корені якої сягають сивої глибини
століть. Її унікальність полягає в тому, що це
єдина на території сучасної України соціаль)
на група, яка не належить до історично сфор)
мованої в державі християно)слав’янської ци)
вілізації. Кримськотатарська (османська)
гілка ісламської цивілізації свого часу була
представлена численними народами; її межі
простиралися на величезних територіях – від
Кубані до Бессарабії [2]. У результаті пере)
моги Росії над Туреччиною Кримське хан)
ство було вилучено з)під суверенітету Туреч)
чини і потрапило в негласну залежність від
царської Росії. Весь наступний період роз)
витку пов’язаний із процесом асиміляції
однією великою цивілізацією іншої, а депор)
тація кримських татар стала її заключним
акордом.

Остання глобальна корекція соціуму да)
ла шанс відновлення історичної справедли)
вості. Сучасне керівництво держави, не кида)
ючись у популізм щодо редепортації, зважа)
ючи на історичну спадщину, враховуючи су)
часні реалії, а також сучасні кордони нашої
держави, міжнародно)правові зобов’язання,
робить раціональні й оптимальні кроки до за)
лучення даної соціальної системи в активне
громадське життя, побудову сильної країни.
Зазначена проблема є гострою і не в усіх ви)
падках вирішується конструктивно. Зокре)
ма, негативним прикладом нерозв’язання да)
ної проблеми є Косово, населення якої через
невиважену політику тодішнього керівниц)
тва Югославії, не без допомоги іноземних
держав, не змогло долучити даний соціум 
до спільної будови єдиної та сильної Югосла)
вії. Згодом Косово, хоч і стало незалежною
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країною, її визнання і зараз викликає багато
питань щодо процедури утворення держави,
легітимності її існування, яка базується не
стільки на правових підставах, скільки на по)
літичних. Ми звертаємо увагу на цей при)
клад з огляду на ту обставину, що не при)
ділення уваги проблемам маргінальності,
оформленої, передусім, із правової точки зо)
ру, у вигляді чітких державних програм, мо)
же призвести до трагічних наслідків.

Наша думка щодо актуальності проблеми
маргінальності підтверджується досліджен)
ням І. Рижова [2], який зазначає, що кримсь)
котатарське соціальне утворення з ряду при)
чин можна віднести до соціальних систем із
явно вираженою маргінальністю:

кримськотатарське соціальне утворення
перебуває в стані перехідного періоду, пов’я�
заного з редепортацією, при цьому не має
політичної єдності у виборі подальшого шля�
ху розвитку. Позиція кримськотатарського
політичного руху у визначенні шляху розвит)
ку відіграє ключову роль, насамперед, для
подальшого зміцнення їх проукраїнських по)
зицій. Не можна недооцінювати прагнення
проросійськи налаштованих сил Криму, а це
70 % населення та впливова сила в уряді,
змінити політичну, поки що явно проукра)
їнську орієнтацію, кримськотатарського на)
роду. Кримськотатарське соціальне утворен)
ня якраз і перебуває у тому стані, коли задо)
волення взаємопротилежних вимог є немож)
ливим;

штучна інтеграція в соціальне середовище
потребує зміни усталених порядків, перероз�
поділу сфери матеріального виробництва.
Природно, що цей процес викликає конф)
лікти в політичній, духовній і економічній
сферах, непевність у відношеннях із навко)
лишніми, як наслідок, несприйняття як пов)
ноправного партнера. Достатньо пригадати
якими методами кримські татари вибороли
собі 14 із 94 мандатів у Верховну Раду Криму –
у більшості районів були проведені акції гро)
мадянської непокори. Спроба переділити
сфери впливу в бізнесі (як у легальному, так
і тіньовому) призвела до масових виступів,
акцій протесту;

спостерігається тенденція до силової
протидії у вирішенні політичних конфліктів.
Поки це стратегічно)наступальна боротьба
етнополітичної сили, із досвідом національ)
но)визвольної боротьби, правозахисної діяль)
ності, із високою політичною активністю
(виступи проти мафії 1995 р. продемонстру)
вали їх спроможність у силовому вирішенні
конфлікту) й організованістю [5; 6].

Заслуговує на увагу думка А. Кузнєцова
щодо необхідності визнання хронотопу мар)
гінальності. Цим поняттям він визначає єд)
ність у часі та місці певної події, зокрема

маргінальності. На його думку, маргіна)
лізація часів, маргіналізація індивідів, маргі)
налізація методологічних підстав – можли)
во, звичайне положення епохи зміни тися)
чоліть [7, с. 14–15].

Розглядаючи методологічні контексти
філософського дискурсу маргінальних хро)
нотопів, слід зазначити, що феномен маргі)
нальності є фактором «розриву» світогляд)
ного наступництва, чинником метаморфоз сві)
тоглядів. В історичному контексті фактор
маргінальності зумовлює прогресивно)по)
ступальну зміну світоглядів: від родової та
племінної самосвідомості, через народнісне
та національне до планетарної самосвідомос)
ті – самосвідомості людства. Саме цим мож)
на пояснити боротьбу з ксенофобією, до якої
вже почали приписувати і націоналізм. Ре)
алізація цього процесу знаходить своє теоре)
тичне обґрунтування у концепціях «золотого
мільярда», «торжества справедливості у ви)
гляді американської ідеологеми демократії»
тощо. В Україні це набуває своїх ознак через
спроби знищення малого бізнесу, формуван)
ня великих корпорацій, що керуватимуться
олігархами та їх родичами, тобто фактично
перетворення держави на великий завод чи
корпорацію. Саме тому через викривлену, в
угоду правлячий верхівці, теорію маргіналь)
ності під неї можна підігнати будь)які соці)
альні утворення, що не поділяють політику
правлячої партії. Отже, велике значення має
приділятися формуванню методології управ)
ління маргінальними системами.

Важливим є гносеологічний контекст, що
описує епістемологічного суб’єкта, який опи)
няється в ситуації протиставлення, амбіва)
лентності своїх власних підстав і зовніш)
ньої децентралізації. Маргінальний період
позбавляє епістемологічного суб’єкта авто)
хтонності, претензій на привілеї «конститу)
ювання світу». За даного випадку претензії
окремого суб’єкта на власну й окремішну 
екзистенцію стають віртуальними, адже він
насправді є включеним до глобальних проце)
сів, що відбуваються в світі. Вихід із такої си)
туації замкненого кола маргінальні групи мо)
жуть вбачати у вигляді вчинення антигро)
мадських дій, у тому числі дій екстремістсько)
го характеру. Саме тому гносеологічний кон)
текст є додатковим аргументом на користь на)
шої позиції щодо обґрунтування необхіднос)
ті залучення міліції до роботи з маргіналь)
ними групами населення.

Важливим виступає також і аксіологічний
контекст, сфера дослідження якого вже
давно не обмежується дескриптивним конте)
кстом етносоціальних процесів. Адже аксіо)
логічні підстави маргінального дають мож)
ливість констатувати про обмежене бачення
філософами та соціологами природи маргі)
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нальності, яка також описується й є природ)
но вбудованою в право.

Під маргінальністю ми розуміємо соціо)
культурний правовий феномен, який харак)
теризує рівень розвитку суспільства в період
між розпадом раніше домінуючої системи
цінностей і світоглядних настанов і форму)
ванням нової системи способів їх інтерпре)
тації, форм і методів реалізації та презентації
за допомогою правових засобів у сучасній пра)
вовій реальності. У зв’язку з цим актуалізу)
ється необхідність аналізу маргінальної сві)
домості, оскільки проміжне, гранично супе)
речливе положення маргіналів у суспільстві
зумовлює за певних обставин їх схильність
до девіантних форм соціальної адаптації.

Для нас же актуальність визначення ад)
міністративно)правового змісту поняття мар)
гінальності зумовлена такими чинниками:

•• перманентною зміною зовнішньопо)
літичного курсу, а також напрямів і методів
його реалізації, зміни ціннісних орієнтирів
функціонування глобальної соціальної систе)
ми в межах країни й, як наслідок, створенням
умов для постійного утворення маргінальних
підсистем;

•• необхідністю нового розгляду контекс)
ту маргінального, який значно різниться від
підходів минувшини, оскільки маргінальні
спільноти можуть відігравати також і кон)
структивну роль у формуванні нового типу
світогляду та нових ціннісних орієнтирів, по)
будові нової соціальної системи;

•• маргінальність у ході реалізації нової
концепції світового порядку виступає одним
із іманентних джерел соціокультурного та
правового розвитку, що, у свою чергу, вклю)
чає у філософічний дискурс формування па)
радигмальної дефініції правовий контекст.

Реконструкція культурних стереотипів і
домінуючих орієнтацій у маргінальних хро)
нотопах має не лише неповторний культур)
ний зміст і пізнавальну цінність, як зазначає
А. Кузнєцов та деякі інші дослідники [7–14],
а й важливе націотворче та державотворче
значення.

Висновки

Середовище функціонування будь)якого
соціуму можна представити у вигляді сукуп)
ності соціальних чинників, що визначають
його рівень розвитку: геополітичних, еконо)
мічних, стратегічних, історико)культуроло)
гічних, правових, кримінологічних тощо.
Маргінальність певних соціальних систем за
нинішніх умов транспарентності та глоба)
лізації, у тому числі правової, стає умовою, за
якої можуть бути підірвані основи консти)
туційного ладу держави, стан правопорядку,
рівень громадського порядку та боротьби із

злочинністю. У поєднанні з корупцією у ви)
щих ешелонах державної влади, невиваже)
ною державною політикою щодо маргіналь)
них систем, відсутністю реальної можливості
щодо об’єднання всіх без винятку політич)
них еліт (як правлячих, так і опозиційних)
навколо ідеї побудови сильної, процвітаючої
та незалежної держави ці чинники є перспек)
тивною загрозою правопорядку в країні, її
подальшому існуванню як окремої та суве)
ренної держави. 

У зв’язку з цим нагальною є потреба у
здійсненні організуючого цілеспрямованого
впливу на соціум, зокрема шляхом корекції
алгоритму соціального управління щодо мар)
гінальності як іманентної, а не модусної, ха)
рактеристики його стабільності. За умови ре)
алізації нашої пропозиції це може закласти
основу до зменшення та нейтралізації дії не)
гативних чинників. Відповідно це і є предме)
том діяльності міліції, оскільки несвоєчасне
реагування на зміни в соціальному середо)
вищі може бути використано спецслужбами
інших країн, які, використовуючи маргіналь)
ні прошарки та соціальні утворення, прагнуть
до зміни курсу державної політики, встанов)
лення власних агентів впливу, до дестабілі)
зації ситуації в державі, передусім у сфері внут)
рішніх справ, основне завдання щодо управ)
ління якою і покладено на міліцію.

За таких умов правильно вести мову не
лише про маргінальні групи населення, а й
про маргінальні соціальні системи та відпо)
відно до цього будувати вплив на них дер)
жавних органів, передусім міліції, основни)
ми завданнями якої є: забезпечення особис)
тої безпеки громадян, захист їх прав і свобод,
законних інтересів; запобігання правопору)
шенням та їх припинення; охорона та забез)
печення громадського порядку; виявлення та
розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчи)
нили; забезпечення безпеки дорожнього ру)
ху; захист власності від злочинних посягань;
виконання кримінальних покарань і адміні)
стративних стягнень; участь у наданні со)
ціальної та правової допомоги громадянам,
сприяння у межах своєї компетенції держав)
ним органам, підприємствам, установам і ор)
ганізаціям у виконанні покладених на них
законом обов’язків.

Саме ж родове поняття «маргінальність»
виступає парадигмоутворюючим поняттям,
яке недавно введене до академічного апарату
адміністративного права і через це насторо)
жує вихованих у монометодологічних тра)
диціях і сповідуючих гомогенні ідеологічні
імперативи акторів адміністративно)право)
вих мізансцен, для яких новий концепт є
можливим початком ревізії есенціональних
сенсів, на яких базуються їх парадигмальні
настанови. Натомість ми переконані, що так
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звана гомофобія за даних умов межує із ор)
тодоксальністю і в сучасних реаліях упевне)
ної ходи універсалізму має позиціонуватися
з новими поняттями, високий ступінь дис)
кусійності яких вимагає, передусім, правової
визначеності, що, у свою чергу, слугуватиме
дороговказом функціонування міліції та має
бути віддзеркалене в законі.

Основним завданням міліції є виявлення
чинників, що сприяють формуванню маргі)
нальних систем, є ґрунтом для переростання
в соціально деструктивні протиправні форми
поведінки. Виявлення таких чинників є основ)
ним і ключовим етапом у розробленні пре)
вентивних і попереджувальних заходів про)
тидії маргіналізації. Тому основним завдан)
ням міліції має бути розроблення та впрова)
дження оптимальної тактики протидії мар)
гіналізації населення з урахуванням реаль)
ного ступеня маргінальності соціальних ут)
ворень, можливостей держави щодо їх де)
маргіналізації із подальшим включенням до
активної участі та розбудови стабільної, су)
веренної, процвітаючої України.

Викладене дозволяє запропонувати таке
визначення поняття «маргінальність» – це
соціокультурний правовий феномен, який
характеризує рівень розвитку суспільства в
період між розпадом раніше домінуючої сис)
теми цінностей і світоглядних настанов і фор)
муванням нової системи способів їх інтер)
претації, форм і методів реалізації, презен)
тації в сучасній правовій реальності. 

Сформульоване визначення дає поштовх
до формування чіткого усвідомлення та рі)
шучої переконаності у тому, що гранично су)
перечливе положення маргіналів у суспіль)
стві за певних умов і неналежної реалізації
державної політики у даній сфері зумовлює
їх можливу схильність до девіантних форм
поведінки й є суттєвим поштовхом до ради)
кальної актуалізації розроблення даної тема)
тики у межах правових наук.
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Зкожним роком надзвичайні ситуації
(далі – НС) набувають в Україні дедалі
більшого масштабу та поширення. Їх

виникнення супроводжується низкою нега)
тивних наслідків, зокрема завдання шкоди та
збитків довкіллю, міжнародним і національ)
ним суб’єктам. У зв’язку з цим, виникає не)
обхідність розроблення дієвого механізму
забезпечення прав людини в умовах НС. 

Окремі аспекти проблеми, що розгля)
дається, досліджували такі вчені)правознавці,
як І. Ієрусалімова, П. Рабінович, В. Цвік, 
А. Олійник, Я. Лазур, М. Вітрук та ін. Проте
механізму адміністративно)правового забезпе)
чення прав людини в умовах надзвичайних
ситуацій не приділялося достатньої уваги се)
ред теоретичних досліджень учених)юристів.
Саме це окреслило сферу дослідження.

Метою цієї статті є розроблення терміна
«механізм адміністративно)правового за)
безпечення прав людини в умовах НС».

Основною ознакою правової та демокра)
тичної держави є забезпечення прав людини.
Для цього необхідно дослідити складові по)
будови механізму забезпечення прав людини.

Категорія «механізм» визначається як
внутрішня будова, система чого)небудь, су)
купність станів і процесів, з яких складається
певне фізичне, хімічне чи інше явище [1, 
с. 523]. Схожої ідеї тлумачення цього поняття
через термін «система», дотримуються Л. Ті)
унова та Я. Мотовиловкер. На думку Л. Тіуно)
вої, механізм – це високоорганізована систе)
ма, що має свою структуру [2, с. 12–13]. Ми
поділяємо також думку Я. Мотовиловкера,
який категорію «механізм» трактує як систему
правових засобів, мета яких – захист прав лю)
дини [3, c. 54].

Що стосується поняття «забезпечення»,
то ми погоджуємося з думкою І. Ієрусалімо)
вої стосовно того, що даний термін часто за)
стосовується в юриспруденції, проте його ви)
значення у нормативних актах, юридичних
енциклопедіях і словниках відсутнє. Зокре)
ма, «Юридична енциклопедія» містить лише
роз’яснення термінів «забезпечення вико)
нання зобов’язань», «забезпечення доказів»,
«забезпечення позову» тощо [4, с. 8].

У науковій літературі термін «забезпе)
чення» має досить широке значення: створю)
вати надійні умови для здійснення чого)не)
будь; гарантувати щось; захищати, охороня)
ти кого), що)небудь від небезпеки [5, с. 129].
Разом із тим в юридичній літературі існують
різні думки, щодо трактування даного понят)
тя. Так, П. Рабінович під терміном «забезпе)
чення» розуміє діяльність із створення умов
для здійснення прав і свобод людини, яка
охоплює такі елементи: сприяння реалізації
прав і свобод (шляхом позитивного впливу
на формування їх загальносоціальних гаран)
тій); охорона прав і свобод людини (шляхом
вжиття заходів, зокрема юридичних, для попе)
редження та профілактики правопорушень
прав і свобод особи); захист прав і свобод
особи (відновлення порушеного правомірно)
го стану, притягнення правопорушників до
юридичної відповідальності) [6, с. 9]. 

Недоліком зазначеного тлумачення, на
нашу думку, є, по)перше, неврахування сис)
теми органів, що здійснюють цей вид діяль)
ності; по)друге, недоцільність виокремлення
серед юридичних заходів профілактики, 
оскільки остання є складовою попередження.

А. Олійник дефініцію «забезпечення»
визначає як вплив на права та свободи грома)
дян за допомогою певних юридичних засо)
бів, насамперед норм права [7]. Проте, в да)
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ному визначенні є незрозумілим, хто саме
повинен здійснювати вплив на права і свобо)
ди громадян і яким чином.

На думку О. Негодченка, забезпечення
прав і свобод людини та громадянина – це
створення умов, необхідних для здійснення
прав людини, яке охоплює такі елементи (на)
прями) державної діяльності, як сприяння
реалізації прав людини, охорона прав люди)
ни, захист прав і свобод людини [8, c. 45]. Ми
не погоджуємося з такою думкою, оскільки
автор до елементів забезпечення прав люди)
ни включає тільки державну діяльність.
Крім того, не доцільно виділяти окремо кате)
горію «захист» у даному тлумаченні, адже ос)
тання входить у поняття «охорона».

Я. Лазур досліджувану категорію визна)
чає як здійснюване державою за допомогою
правових норм, приписів і сукупності засобів
упорядкування суспільних відносин, їх юри)
дичне закріплення, охорону, реалізацію та
розвиток [7]. Ми вважаємо, що недоцільно
визначати це поняття  через категорію «дер)
жава», оскільки впорядкування суспільних
відносин належить до компетенції держав)
них органів. 

Для здійснення дієвого забезпечення прав
людини в умовах НС необхідним є створення
механізму останнього. Наш інформаційний
пошук засвідчив, що деякі автори досліджу)
вали термін «механізм адміністративно)пра)
вового забезпечення прав людини»  без ураху)
вання умов надзвичайних ситуацій, отже,
вважаємо за доцільне дослідити їх розробки
з цього питання. 

Аналіз існуючих підходів, що стосуються
досліджуваного питання, дозволив нам ви)
ділити серед останніх дві основні групи.

Перша група вчених, серед яких О. Ска)
кун, О. Наливайко, О. Марцеляк, К. Волинка,
К. Горностай, О. Демиденко та ін., досліджу)
вала механізм забезпечення прав людини.
Так, на думку О. Скакуна, соціально)право)
вий механізм забезпечення прав і свобод лю)
дини – це система способів і чинників, що за)
безпечують необхідні умови поваги до всіх
основних прав і свобод людини, які є похід)
ними від її гідності [9, c. 206]. Проте ми вва)
жаємо, що недоцільно трактувати дану кате)
горію як «способи» та «чинники», оскільки
поза увагою залишаються засоби забезпечен)
ня в механізмі останнього.

О. Наливайко під механізмом забезпечен)
ня прав і свобод людини розуміє діяльність
органів держави та місцевого самоврядуван)
ня, громадських об’єднань і громадян із ство)
рення умов (гарантій) для правомірної та не)
ухильної їх реалізації і захисту [10, с. 22]. Ми
вважаємо, що це визначення потребує вдо)
сконалення, оскільки недоцільно трактувати
досліджувану категорію лише через «на)

прям діяльності органів влади», оскільки це
звужує зміст тлумачення терміна «забезпе)
чення».

На думку О. Марцеляка, механізм забез)
печення прав і свобод людини – це закріпле)
на в законі система в єдності основних прав і
свобод громадян, їх гарантій, органів держав)
ної влади, місцевого самоврядування й ін)
ших інститутів держави та суспільства, ді)
яльність яких спрямована на правомірну ре)
алізацію прав і свобод громадян, а в необхід)
них випадках – на їх охорону та захист [11].
Позитивним елементом зазначеного поняття
є виділення автором складових елементів
механізму забезпечення прав людини. Однак
ми вважаємо, що негативною стороною в да)
ному визначенні є віднесення прав і свобод
громадян до елементів механізму забезпе)
чення прав, оскільки останні є об’єктом його
реалізації, охорони та захисту. 

У свою чергу, К. Горностай зазначає, що
захист прав і свобод людини та громадянина –
це і є механізм забезпечення суб’єктивного
права компетентними органами чи самим су)
б’єктом цього права [7]. Ми вважаємо, що на)
ведене визначення потребує уточнення, адже
недоцільно ототожнювати терміни «механізм»
і «захист», оскільки останній є одним із еле)
ментів досліджуваної категорії. 

На думку О. Демиденка, механізм забез)
печенням прав і свобод людини – це процес
цілеспрямованої діяльності компетентних
органів щодо сприяння реалізації прав і сво)
бод людини та громадянина, їх охороні та за)
хисту [7]. Позитивними ознаками даного по)
няття є те, що автор визначає його як безпе)
рервний процес, який містить стадії гаранту)
вання, реалізації, охорони прав людини. Ра)
зом із тим основним недоліком є обмеження
визначення терміном «сприяння» та залишен)
ня поза увагою інших функцій органів щодо
забезпечення прав людини; виокремлення
категорії «захист», що є складовою терміна
«охорона».

Друга група авторів, серед яких І. Ієру)
салімова, Т. Корж)Ікаєва, К. Степаненко та
ін. досліджують механізм адміністративно)
правового забезпечення прав людини. І. Іє)
русалімова пропонує тлумачити механізм
адміністративно)правового забезпечення як
систему засобів, що є складовою впливу еле)
ментів цієї галузі права на суспільні відноси)
ни та встановлені її нормами гарантії ре)
алізації цих прав (поновлення в органах ви)
конавчої влади та суду, захист за допомогою
адміністративної відповідальності та проку)
рорського нагляду) [4, c. 98], а негативними
елементами, на нашу думку, є: неврахування
діяльності органів, які здійснюють забезпе)
чення прав людини; не включення адмініст)
ративних заходів охорони прав людини.
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Т. Корж)Ікаєва механізм адміністратив)
но)правового забезпечення прав і свобод не)
повнолітніх визначає як цілісну систему
адміністративно)правових норм і структурно
взаємопов’язаних між собою суб’єктів адмі)
ністративно)правового забезпечення, які ство)
рюють надійні умови для гарантованого здійс)
нення реалізації, охорони, захисту та віднов)
лення порушених прав і свобод неповноліт)
ніх [12]. Основними недоліками такого тлу)
мачення, на нашу думку, є: звуження терміна
лише до забезпечення прав окремої верстви
населення; виокремлення категорії «захисту
та відновлення», що є складовими поняття)
ми «охорони». 

К. Степаненко запропонував механізм ад)
міністративно)правового забезпечення прав і
свобод громадян України за кордоном розу)
міти як структурно взаємопов’язану сукуп)
ність правових та організаційних засобів, 
що реалізуються органами державної влади
та спрямовані на регулювання правовідно)
син у сфері адміністративно)правового забез)
печення прав і свобод громадян України за
кордоном [13]. На нашу думку, недоцільно
звужувати поняття лише до органів держав)
ної влади, оскільки реалізацію цього ме)
ханізму здійснюють й органи місцевого са)
моврядування. 

Проведений аналіз дозволяє виділити
два підходи: адміністративний і консти�
туційний. Представники конституційного
підходу [8, с. 45; 9, с. 206 та ін.], зазначений
термін трактують як систему засобів і гаран)
тій реалізації прав. Проте серед авторів цього
підходу існують деякі розбіжності щодо сло)
восполучення «механізм забезпечення прав
людини», тому доцільно виокремити такі
групи:

•• представники першої групи [7], визна)
чають, що особливе місцеве в механізмі за)
безпечення прав людини належить юридич)
ним засобам, в яких перевагу надають нор)
мам права;

•• представники другої групи [9, c. 206]
доповнюють, що механізм забезпечення прав
людини містить систему способів захисту
прав людини та громадянина. 

На нашу думку, позитивним у консти)
туційному підході є те, що більшість учених
цього підходу до складу механізму забезпе)
чення прав людини відносять такі елементи,
як охорона, захист, реалізація, гарантування
тощо. Разом із тим основним недоліком їх
підходу є неврахування діяльності органів,
функції яких спрямовані на забезпечення
прав людини.

Різне тлумачення термінів «механізм за)
безпечення прав людини» і «механізм адмі)
ністративно)правового забезпечення прав
людини» зумовило виникнення адміністра)

тивного підходу, представники якого по)
іншому запропонували визначати механізм
забезпечення останніх. Так, автори цього
підходу [10, с. 22; 11 та ін.], на нашу думку,
найбільш повно та змістовно трактують до)
сліджувану категорію з урахуванням діяль)
ності органів державної влади, які створю)
ють умови для здійснення прав і свобод лю)
дини, сприяють їх гарантуванню, реалізації й
охороні. Ми вважаємо, це є перевагою зазна)
ченого підходу, оскільки врахування органів
державного управління при трактуванні до)
сліджуваної категорії дає змогу підкреслити
її адміністративно)правовий зміст.

Таким чином, проведений аналіз дозво)
лив виявити відсутність врахування в дано)
му понятті умов надзвичайних ситуацій, то)
му доцільно розробити категорію «механізм
адміністративно)правового забезпечення прав
людини в умовах НС».

Механізм адміністративно�правового за�
безпечення прав людини в умовах надзви�
чайних ситуацій – це процес застосування
адміністративно)правових засобів, за до)
помогою яких здійснюється гарантування,
реалізація й охорона прав людини в умо)
вах надзвичайних ситуацій. Під адміністра)
тивно)правовими засобами слід розуміти
норми права, органи державної влади та
місцевого самоврядування, за допомогою
яких здійснюється реалізація, охорона та за)
хист прав людини в умовах НС. На підставі
наведеного тлумачення слід виокремити йо)
го стадії: 

•• створення та гарантування юридичних
норм, що стосуються прав людини в умовах
надзвичайних ситуацій. Наприклад, відпо)
відно до Конституції кожній особі гаран)
тується право на житло, зокрема в умовах
НС; 

•• впровадження цих норм у діяльність ор)
ганів державної влади. Наприклад, забезпе)
ченням осіб в умовах надзвичайних ситуацій
житлом покладається на Міністерство з пи)
тань житлово)комунального господарства
України;

•• попередження порушення норм, що сто)
суються прав людини в умовах НС. Напри)
клад, евакуація осіб із житла, в якому існує
загроза виникнення останніх;

•• реагування на порушення встановлених
норм, які стосуються прав людини в умовах
надзвичайних ситуацій. Наприклад, звер)
нення до суду особи з метою забезпечення її
житлом, права якої були порушені в даних
умовах;

•• ліквідація наслідків, пов’язаних із пору)
шенням норм, що стосуються прав людини в
умовах НС. Наприклад, рішення суду, щодо
забезпечення особи житлом, права якої пору)
шені в умовах останніх.
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Висновки

Проведене дослідження категорії «ме)
ханізм адміністративно)правового забезпе)
чення прав людини в умовах НС» свідчить
про важливість вивчення її сутності. Питан)
ня структурних елементів механізму забез)
печення прав людини в умовах надзвичай)
них ситуацій, залишаються відкритими й є
проблемним полем для подальших дослі)
джень науковців і практиків.
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The article analyzes the existing approaches to the interpretation of the mechanism human rights, is
the  category «mechanism administrative and legal  support for human rights in emergency situations».

В статье анализируются существующие подходы к толкованию механизма обеспечения
прав человека, определяется категория «механизм административно�правового обеспечения
прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций». 
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Критеріями юридичної природи акта
управління визначається належність
його до нормативно)правових актів чи

до актів індивідуальної дії. Проте на сьогодні
неможливо визначитись із нормативно)пра)
вовим актом і не нормативно)правовим (ак)
том індивідуальної дії). Адже «плутанина в
поняттях призводить до плутанини в прак)
тичному житті» [1, с. 433–434]. Практична
необхідність у розкритті зазначених термінів
зумовлює виникнення проблем стосовно
складнощів у визначенні правової природи
оскаржуваного акта. На це вказує, зокрема,
Вищий адміністративний суд України у лис)
ті «Щодо застосування окремих норм матері)
ального права під час розгляду адміністра)
тивних справ» від 01.06.2010 р. № 781/11/13)10.

Окремі аспекти нормативно)правових
актів чи актів індивідуальної дії досліджува)
ли А. Малько, А. Міцкевич, В. Сухонос, 
В. Гончаренко, В. Котюк, Н. Матузов, Н. Пар)
хоменко, П. Рабінович, П. Андрушко, С. Ли)
сенков та ін. Попри великий спектр науко)
вих праць, присвячених цій проблематиці, на
жаль, саме нормативно)правові акти, право)
ві акти індивідуальної дії в контексті подат)
кових правовідносин проаналізовані недо)
статньо, що не може не впливати на рівень
дослідження гарантій захисту прав плат)
ників податків. 

Метою цієї статті є аналіз термінів «нор)
мативно)правовий акт» і «правовий акт
індивідуальної дії» у їх взаємозв’язку, до)
слідження підстав для застосування закріп)
леного способу захисту права у вигляді ви)

мог про скасування, визнання недійсним,
нечинним або незаконним нормативно)
правового акта. 

Що стосується порушення прав платника
податків нормативним актом, то підставою
для оскарження є факт застосування норма)
тивного акта податковим органом або плат)
ником податків. При цьому оскарження нор)
мативних актів здійснюється тільки у су)
довій формі. А оскарження дій і ненорматив)
них актів – як у судовій, так і адміністра)
тивній формі захисту права. Всі зазначені
способи захисту об’єднує одна мета – досяг)
ти захисту права шляхом припинення, зміни
або виникнення податкових правовідносин,
що зв’язує їх між собою. 

Перш як надати визначення «норматив)
но)правовий акт» необхідно розглянути тер)
мін «акт». З визначення поняття «акт», яке
надається в тлумачних словниках [2, с. 30]
випливає, що воно має три значення: окре)
мий вияв якої)небудь діяльності; дія, подія,
вчинок; закінчена частина театральної виста)
ви, драматичного твору; дія; писаний указ,
грамота, постанова державного, суспільного
значення; офіційний документ, протокол, 
запис про який)небудь факт. Термін «дія» під)
падає під термін «діяльність», що є більш пра)
вильним із термінологічної точки зору. Таким
чином, термін «акт» означає факт, що вира)
жається в певній діяльності або офіційному
документі. Можна також дійти висновку, що
до категорії акта відносяться не тільки акти
нормативного та ненормативного характеру, а
й дії та бездіяльність податкових органів. 

ГАРАНТІЇ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
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Акти органів державної влади – юридич)
на форма здійснення повноважень органів
державної влади [3, с. 16]. Однак, енцикло)
педична література [7, с. 25] вкладає дещо
інший зміст у поняття «акт юридичний» –
волевиявлення держави (її органів, посадо)
вих осіб), формально обов’язкове для вико)
нання. Що означає «формальний»? Це озна)
чає, що для акта досить вказівки на те, що він
прийнятий виконавчим або законодавчим
органом влади чи іншою посадовою особою.
Тобто нормативний акт може бути таким не)
залежно від того ким він виданий – уповно)
важеним органом державної влади чи ні. Ця
ознака нормативного акта є формальною,
яка може підлягати перевірці в судовому чи
іншому порядку, але тільки після того, як цей
акт набуде юридичної сили (буде опубліко)
ваний). 

В енциклопедичному словнику визначе)
но, що «нормативно)правовий акт – це пись)
мовий документ, прийнятий або санкціоно)
ваний народом, органом державної влади або
місцевого самоврядування, який встанов)
лює, змінює, припиняє чи конкретизує нор)
ми права, містить розпорядження загального
характеру і постійної дії, розраховані на бага)
торазове застосування» [4, с. 534]. Таким чи)
ном, термін «нормативно)правовий акт» – це
письмовий документ, що виражається в роз)
порядженні. Однак термін «розпорядження»
у цьому випадку також має дещо інше визна)
чення: наказ в усній або письмовій формі, да)
ний директивним органом чи повноважною
особою; постанова, вказівка, директива; па)
пір, на якому викладено наказ [5, с. 74]. У на)
веденому визначенні йдеться про документ
не тільки у письмовій, але й усній формі, що
передбачає більш ширше розуміння, ніж
термін «нормативно)правовий акт». 

Нормативно)правові акти містять адміні)
стративно)правові норми, що встановлюють
загальні правила поведінки, норми права,
регламентують однотипні суспільні відноси)
ни у певних галузях і, як правило, розрахо)
вані на довгострокове та багаторазове їх за)
стосування. Разом із тим відповідно до роз’яс)
нення Президії Вищого арбітражного суду
України «Про деякі питання практики ви)
рішення спорів, пов’язаних з визнанням не)
дійсними актів державних чи інших органів»
від 26.01.2000 р. № 02)5/35 акти ненорматив)
ного характеру (індивідуальні акти) поро)
джують права й обов’язки лише у того суб’єк)
та (чи визначеного ними певного кола су)
б’єктів), якому вони адресовані. Тобто такі
акти стосуються конкретних осіб та їх відно)
син. Загальною ознакою, що відрізняє інди)
відуальні акти управління, є їх виражений
правозастосовний характер. Основною озна)
кою таких актів є їх конкретність – чітке фор)

мулювання конкретних юридичних волеви)
явлень суб’єктами адміністративного права,
які видають такі акти; розв’язання за їх допо)
могою конкретних (індивідуальних) справ
або питань, що виникають у сфері державно)
го управління; чітка визначеність адресата –
конкретної особи або осіб; виникнення кон)
кретних адміністративно)правових відносин,
обумовлених цими актами. Проте наведені
визначення містять низку неточностей.

Звернімося до чинного законодавства, у
якому встановлюються способи захисту пра)
ва у сфері регулювання податкових пра)
вовідносин, дослідимо норми права на пред)
мет закріплення в них поняття «норматив)
ний акт». Положеннями п. 1 роз’яснення Пре)
зидії Вищого арбітражного суду України
«Про деякі питання практики вирішення спо)
рів, пов’язаних з визнанням недійсними
актів державних чи інших органів» визначе)
но, що нормативний акт – це прийнятий
уповноваженим державним чи іншим орга)
ном у межах його компетенції офіційний пись)
мовий документ, який встановлює, змінює
чи скасовує норми права, носить загальний
чи локальний характер і застосовується не)
одноразово. Проте в наведеному визначенні
не знайшло свого відображення збереження
юридичної дії нормативно)правового акта
незалежно від його виконання. Те саме сто)
сується таких ознак нормативно)правового
акта, як передбачуваність і конкретність ад)
ресата; внаслідок цього не завжди можна
визначити нормативність тих або інших при)
писів. Правотворча роль також узята в обо)
в’язковій наявності всіх ознак, без урахування
обставини у випадку їх можливої варіатив)
ності. Визначено лише, що цей акт повинен
бути прийнятий уповноваженим державним
чи іншим органом у межах його компетенції,
що аналогічно визначенням, наданим у юри)
дичній літературі. Таким чином, наведені ви)
значення також є неповними. Проте, незва)
жаючи на досить суттєві недоліки у правових
нормах, що регулюють податкові правовід)
носини, законодавцем встановлюється лише
вказане визначення. Крім того, у проекті По)
даткового кодексу України [6] термін «нор)
мативний акт» взагалі не визначається, не)
зважаючи на те, що досить важливим у засто)
суванні способу захисту прав платників по)
датків є правильне визначення норматив)
ності оскаржуваного акта. Оскільки характер
спору (справи), а також процедура його роз)
гляду, визначаються нормативною природою
акта управління, що оскаржується, суди, за)
стосовуючи даний спосіб захисту права, не
завжди можуть визначити, який акт оскар)
жується. Суд спочатку з’ясовує «норматив)
ність» оскаржуваного акта управління та
відповідні ознаки, тому що це має значення
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для розмежування компетенції між судами
загальної юрисдикції і Конституційним Су)
дом України. Зокрема, Верховний Суд Ук)
раїни у постанові «Про оскарження постано)
ви Кабінету Міністрів України від 31 берез)
ня 2003 р. № 415» від 01.12.2009 р. № 09/236
не погодився з висновками судів щодо пору)
шення спірною постановою охоронюваних за)
коном прав і свобод позивача та зазначив, що,
вирішуючи цей спір, суд зобов’язаний був за
критеріями юридичної природи цього акта
управління визначитися щодо належності
його до нормативно)правових актів чи до
правових актів індивідуальної дії та навести
у своєму рішенні відповідні доводи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу
адміністративного судочинства (далі – КАС)
України юрисдикція адміністративних судів
поширюється на спори із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження нормативно)
правових актів. Підставою для застосування
способу захисту права є порушення права.
Підставою для оскарження порушення прав
платників податків нормативним актом, є факт
застосування нормативного акта державним
органом або платником податків. Відповідно,
юридичним фактом є набуття законної сили
нормативним актом. Платник податків зо)
бов’язаний його застосовувати, і цим актом
порушуються його права. Об’єктом захисту є
конкретні права та законні інтереси, пору)
шені прийнятим нормативним актом, що на)
були законної сили. Захист спрямований на
припинення дії норми права (припису) або
всього нормативного акта. При цьому судо)
вий захист у таких справах стосується пуб)
лічних інтересів невизначеного кола осіб, що)
до яких застосовано нормативно)правовий
акт, а також осіб, які є суб’єктом правовідно)
син, до яких буде застосовано цей акт. 

Слід зазначити, що за правилами ч. 2 
ст. 171 КАС України право оскаржити нор)
мативно)правовий акт мають особи, стосов)
но яких він застосований, а також особи –
суб’єкти правовідносин, у яких буде застосо)
ваний цей акт. У той самий час платник подат)
ків може оскаржити до суду рішення цент)
рального (керівного) органу, контролюючого
органу або органу стягнення щодо видання
податкових роз’яснень, які, на думку такого
платника податків, суперечать нормам або
змісту відповідного податку, збору (обов’яз)
кового платежу) (підпункт «і» п. 4.4.2 ст. 4 За)
кону України «Про порядок погашення зо)
бов’язань платників податків перед бюдже)
тами та державними цільовими фондами»
від 21.12.2000 р. № 2181)III). 

При розгляді судом справ про оскаржен)
ня нормативних правових актів або окремих
їх частин немає потреби у з’ясуванні кон)
кретних обставин справи, збиранні та дослі)

дженні доказів, тобто платнику податків не
потрібно доводити незаконність оскаржува)
них правових актів. Разом із тим платник по)
датків (позивач) повинен довести факт за)
стосування до нього оскаржуваного норматив)
но)правового акта або те, що він є суб’єктом
відповідних відносин, на які поширюється
дія цього акта. У свою чергу, суд не може да)
вати оцінку таким обставинам при відкритті
провадження в адміністративній справі, а то)
му не має права відмовити у відкритті про)
вадження у справі чи повернути позовну за)
яву з посиланням на ч. 2 ст. 171 КАС Укра)
їни, якщо особа обґрунтовує звернення не)
обхідністю захисту своїх прав, свобод чи
інтересів. Приписи зазначеної статті можуть
бути підставою для відмови в задоволенні
позовних вимог, якщо суд встановить, що ос)
каржуваний акт до особи не застосовувався і
вона не перебуває у відносинах, до яких цей
акт може бути застосовано. У такому разі суд
не проводить перевірку нормативно)право)
вого акта на предмет його протиправності
(законності та відповідності правовим актам
вищої юридичної сили). Для унеможливлен)
ня подальшої дії нормативно)правового акта,
який визнаний судом незаконним або таким,
що не відповідає правовому акту вищої юри)
дичної сили, та нечинним, відповідач зо)
бов’язаний невідкладно після набрання по)
становою законної сили опублікувати резо)
лютивну частину постанови суду у виданні, в
якому такий акт був або мав бути офіційно
оприлюднений. Встановлений процесуаль)
ний обов’язок є юридичною гарантією захис)
ту прав не лише платника податків як пози)
вача, а й широкого кола платників податків,
які не є стороною у справі. 

Найважливішим елементом захисту пра)
ва у вигляді визнання незаконним (нечин)
ним) нормативного акта є сам нормативний
акт, оскільки у матеріальних нормах підстав
для визнання нормативно)правового акта не)
законним законодавець не наводить. Не менш
важливим є визначення переліку підстав, які
можуть зумовити захист права у вигляді ви)
знання акта недійсним. Відповідно до п. 2
роз’яснення Вищого арбітражного суду «Про
деякі питання практики вирішення спорів,
пов’язаних з визнанням недійсними актів дер)
жавних чи інших органів» підставами для ви)
знання акта недійсним є, зокрема, невід)
повідність його вимогам чинного законодав)
ства та(або) визначеній законом компетенції
органу, який видав цей акт. 

Особливого значення в сучасній судовій
практиці набувають справи про оскарження
нормативних актів або окремих їх статей (по)
ложень) через невідповідність закону. Тому
заслуговує на увагу такий критерій оскар)
ження нормативно)правового акта, як його
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невідповідність правовому акту вищої юри)
дичної сили, іншим правовим актам чи їх ок)
ремим положенням. А. Міцкевич [7, с. 34–35]
зазначає, що для нормативного акта харак)
терні такі ознаки, як юридична чинність
(зв’язок акта з іншими правовими актами) та
сфера дії акта. Так, закон складається не з
однієї статті, а багатьох, які розміщені в
певній послідовності та зв’язку між собою.
Н. Пархоменко [4, с. 534] визначену структу)
ру (яка може складатись із частин, розділів,
статей, параграфів, пунктів, підпунктів) від)
носить до основних ознак нормативно)пра)
вового акта. Для вирішення питання щодо
розгляду нормативного акта як цілісного до)
кумента було введене поняття «норматив)
ний припис»: «текст статей, пунктів або
інших граматичних і логічно завершених
частин нормативного акта» [7, с. 34–35]. Як
наслідок, права й обов’язки платників по)
датків, а також охоронювані законом інтере)
си можуть порушуватися нормативними при)
писами. Завдання суду – перевірити відпо)
відність оскаржуваного правового акта чи
його окремої частини положенням (припи)
сам, вимогам) закону. За допомогою розгля)
ду справ зазначеної категорії суд контролює
відповідність нормативних актів, що оскар)
жуються, іншому нормативному акту, який
має вищу юридичну силу та значимість в іє)
рархії таких актів. Але що означає «не відпо)
відає акту, що має вищу юридичну силу»?
Вперше законодавець вирішив це питання,
надавши перелік необхідних для цього
підстав і обмежився лише процесуальними
нормами. Положеннями ч. 4 ст. 9 КАС Ук)
раїни відтворюється принцип ієрархічності
нормативно)правових актів, відповідно до
якого вищою юридичною силою наділена
Конституція України, якій мають відповіда)
ти всі інші нормативно)правові акти, прий)
няті у державі. В податковому законодавстві
нормативний акт, що містить спеціальні нор)
ми, має перевагу перед нормативним актом,
що містить загальні норми (колізійні нор)
ми). Необхідно відзначити й позитивну сто)
рону такої законодавчої техніки – це вста)
новлення примірного переліку підстав, які
можуть стати наслідком визнання акта не)
дійсним. До недоліків слід віднести обмеже)
ність переліку викладеними підставами, мож)
ливість перевірки нормативних актів на пред)
мет їх відповідності законам, які мають одна)
кову або більшу юридичну чинність.

Доцільно розглянути як це питання вре)
гульовано в нормах проекту Податкового ко)
дексу. Зокрема, у п. 7.2 ст. 7 Кодексу [6] за)
значено, що акт податкового законодавства є
таким, що не вiдповiдає цьому Кодексу та не
застосовується за наявностi хоча б однiєї з
обставин, передбачених ч. 1 цiєї статтi. Проте

така правова норма передбачає можливість
перевірки всіх нормативних актів на предмет
відповідності тільки Податковому кодексу,
(за конкретними підставами, встановленими
у ч. 1 ст. 7). А ст. 171 КАС України перед)
бачено, що можуть бути перевірені на за)
конність і відповідність правовим актам ви)
щої юридичної сили нормативно)правові ак)
ти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адмі)
ністрацій, органів місцевого самоврядування,
інших суб’єктів владних повноважень. Тому
правову норму п. 7.2 ст. 7 у проекті Податко)
вого кодексу необхідно виключити, оскільки
набрання чинності такою нормою не може бу)
ти виправдано у сфері встановлених гарантій
захисту прав платників податків.

На нашу думку, у разі оскарження норма)
тивних актів або окремих їх статей (поло)
жень) через невідповідність закону право
слід захищати шляхом визнання недійсним
нормативного акта. Така правова позиція про)
стежується у роз’ясненнях Вищого арбітраж)
ного суду України («Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов’язаних з
визнанням недійсними актів державних чи
інших органів» від 26.01.2000 р. № 02)5/35),
але ст. 171 КАС України такий спосіб захис)
ту не передбачений. Унаслідок цього під час
вирішення спорів про оскарження рішень
органів державної податкової служби вини)
кають проблеми. Так, повноваження адміні)
стративних судів визнати нормативно)пра)
вовий акт «незаконним», що передбачено ч. 8
ст. 171 КАС України, не підкріплюється по)
ложеннями ст. 105 КАС України, оскільки
адміністративний позов може містити вимо)
ги про «скасування або визнання нечинним
рішення відповідача – суб’єкта владних пов)
новажень повністю чи окремих його поло)
жень», та ст. 162 КАС України, згідно з якою
при вирішенні справи суд може прийняти
постанову про «визнання протиправними
рішення суб’єкта владних повноважень чи
окремих його положень, дій чи бездіяльності
і про скасування або визнання нечинним
рішення чи окремих його положень, про по)
ворот виконання цього рішення чи окремих
його положень із зазначенням способу його
здійснення». З огляду на такі правові поло)
ження вже не йдеться про незаконність нор)
мативно)правового акта чи про те, що він не
відповідає правовому акту вищої юридичної
сили. У зв’язку з цим мають місце випадки,
коли правові позиції судів різняться, що уск)
ладнює адміністративним судам правозасто)
сування. Як наслідок, нормативний акт не
можна визнати недійсним, оскільки права
суду чітко визначені процесуальним законо)
давством. 
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Розглядаючи питання про можливість
встановлення законодавцем інших форм ос)
карження нормативно)правового акта, крім
тих, що передбачені ст. 171 КАС України,
можна дійти висновку, що за своїм змістом
це правове положення не містить вичерпного
переліку повноважень суду. Адже реалізація
правових норм відбувається у формі не лише
застосування, а й виконання, дотримання та
використання; відповідно права, свободи й
інтереси платника податків можуть порушу)
ватися і нормативними приписами, що ре)
алізуються не у формі їх застосування. 

Таким чином, без визначення понять вес)
ти мову про ефективність використання
закріпленого способу захисту права не мож)
ливо. Тому необхідно в нормах матеріально)
го та процесуального права закріпити понят)
тя «нормативно)правовий акт», який може
бути оскаржений у судовому порядку, з ви)
значенням чітких критеріїв для розмежуван)
ня його з таким поняттям, як «ненорматив)
ний акт». Це значно спростить вибір способу
захисту, забезпечить ефективний захист
прав платників податків. 

Проведене дослідження дозволяє сфор)
мулювати таке визначення: нормативно)пра)
вовий акт – це офіційне тлумачення органу,
який видав акт у визначеній законом компе)
тенції, що встановлює нові або змінює, скасо)
вує чи конкретизує норми права, стосується
публічних інтересів невизначеного кола осіб,
розраховане на довгострокове та багаторазо)
ве їх застосування, є обов’язковим для вико)
нання, зберігає чинність незалежно від його
виконання та підлягає державній реєстрації. 

Не менш важливим є й визначення пе)
реліку підстав, за допомогою яких можна ре)
алізувати права на захист у вигляді визнання
акта недійсним. Необхідно встановити, яким
законом та який саме акт може бути пере)
вірений на предмет відповідності. Так, нор)
мативний акт може бути визнаний недійс)
ним, якщо він не відповідає конституційно)
му закону, закону й іншому нормативно)пра)
вовому акту, що має вищу юридичну силу.
Оскільки закріплений принцип не дає мож)
ливості усунути протиріччя між актами, які
мають однакову юридичну чинність, слід до)
повнити наявні підстави правилом, згідно з
яким у випадку протиріччя актів, що мають
однакову юридичну силу, застосовується
акт, що виданий пізніше. 
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The article is sanctified to research of legal nature of management act on a criterion in relation to belong�
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of their application are exposed.
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Важливою умовою подальшого розвит)
ку діяльності у сфері охорони здоров’я
є державне регулятивне й організа)

ційне забезпечення цього напряму господа)
рювання. Потреба у такому забезпеченні зу)
мовлена, зокрема, обов’язками держави, пе)
редбаченими ст. 49 Конституції України сто)
совно сприяння розвитку лікувальних за)
кладів усіх форм власності, та ст. 17 Основ
законодавства України про охорону здоров’я
щодо підтримки господарської діяльності в
цій галузі економіки. Проблеми правового й
організаційного забезпечення діяльності у
сфері охорони здоров’я розглядалися С. Ан)
тоновим, В. Волковим, З. Гладуном, С. Сте)
ценко, Л. Кущ, В. Пашковим, М. Шутовим та
ін. Разом із тим проблемам аналізу та пошу)
кам шляхів удосконалення організаційно)
правових механізмів у сфері ліцензування
медичної діяльності в науковій літературі не
приділялася належна увага, що свідчить про
актуальність теми дослідження. 

Метою цієї статті є обґрунтування пропо)
зицій щодо уточнення правового й органі)
заційного забезпечення в Україні ліцензу)
вання медичної діяльності. 

Для реалізації мети дослідження необ)
хідно визначитись із нормативним підґрунтям
здійснення відповідної ліцензійної діяль)
ності, організаційно)правовими формами та
механізмами її реалізації, поточними пробле)
мами правового забезпечення медичного
ліцензування в Україні. 

Як зазначає С. Антонов, ефективна систе)
ма оцінки якості медичного обслуговування
передбачає застосування відомчого (внут)
рішнього) та позавідомчого (зовнішнього)
контролю якості із залученням до цього про)
цесу громадських професійних об’єднань (асо)
ціацій) [1, с. 15].

Відповідні аспекти контролю регламен)
туються, зокрема, постановами Кабінету Мі)
ністрів України «Про затвердження Порядку
державної акредитації закладу охорони здо)
ров’я» від 15.07.1997 р. № 765 та «Про затвер)
дження Національного плану розвитку сис)
теми охорони здоров’я на період до  2010 ро)
ку» від 13.06.2007 р. № 815, а також наказами
Міністерства охорони здоров’я України «Про
затвердження Критеріїв (умов) державної
акредитації лікувально)профілактичних за)
кладів» від 24.02.2007 р. № 92, «Про затвер)
дження Концепції управління якістю медич)
ної допомоги у галузі охорони здоров’я в Ук)
раїні на період до  2010 року» від 31.03.2008 р.
№ 166, «Про затвердження Плану заходів на
виконання Концепції управління якістю ме)
дичної допомоги у галузі охорони здоров’я в
Україні на період до  2010 року» від 25.06.2008 р.
№ 340, «Про затвердження Галузевої про)
грами стандартизації медичної допомоги на
період до  2010 року» від 25.06.2008 р. № 341
тощо [2, с. 21]. При цьому однією з форм дер)
жавного зовнішнього контролю сьогодні є
ліцензування медичної діяльності. 

Згідно із статтями 16, 17 Основ законодав)
ства України про охорону здоров’я, ст. 2 Зако)
ну України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» від 01.06.2000 р.
№ 1775)III ліцензуванню підлягають всі су)
б’єкти господарювання, які мають намір здійс)
нювати медичну практику. Здійснення ме)
дичної практики без отримання ліцензії за)
бороняється, особи, які здійснюють медичну
практику без ліцензії, притягаються до адмі)
ністративної, кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 4 Закону України від
01.06.2000 р. № 1775)III парламент України
визначає основні напрями державної політи)
ки у сфері ліцензування, законодавчі основи
її реалізації. Реалізацію державної політики
у сфері ліцензування здійснює Уряд України
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та Державний комітет України з питань ре)
гуляторної політики та підприємництва як
спеціально уповноважений орган з питань 
ліцензування, а також органи виконавчої
влади, визначені Урядом України, спеціально
уповноважені виконавчі органи рад. У сфері
медичного ліцензування спеціально визначе)
ним органом сьогодні є Міністерство охоро)
ни здоров’я України.

Державний комітет України з питань ре)
гуляторної політики та підприємництва (далі –
Держкомпідприємництво), згідно з Положен)
ням про цей орган, схваленим постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р.
№ 667, є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та ко)
ординується Кабінетом Міністрів України
через віце)прем’єр)міністра України. Держ)
компідприємництво є спеціально уповнова)
женим органом з питань державної регу)
ляторної політики, державної реєстрації, лі)
цензування та дозвільної системи у сфері гос)
подарської діяльності та забезпечує реаліза)
цію державної політики у сфері підприєм)
ництва. 

Стаття 5 Закону України від 01.06.2000 р.
передбачає, що Держкомпідприємництво здійс)
нює такі актуальні для сфери медичного лі)
цензування повноваження:

•• розробляє основні напрями розвитку
ліцензування; 

•• розробляє проекти нормативно)право)
вих актів з питань ліцензування; 

•• узагальнює практику застосування нор)
мативно)правових актів з питань ліцензування; 

•• здійснює нагляд за додержанням орга)
нами ліцензування законодавства у сфері лі)
цензування та дає роз’яснення щодо його за)
стосування;

•• здійснює методичне керівництво, ін)
формаційне забезпечення діяльності органів
ліцензування; 

•• організовує підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації фахівців з ліцензу)
вання; 

•• веде Єдиний ліцензійний реєстр; 
•• видає розпорядження про усунення по)

рушень законодавства у сфері ліцензуван)
ня тощо.

Слід зазначити, що існує певна кількість
роз’яснень Держкомпідприємництва щодо
аспектів ліцензування медичної практики, із
вирішенням у відповідних нормативних лис)
тах окремих правових питань. 

Міністерство охорони здоров’я України
як орган ліцензування у сфері надання ме)
дичних послуг відповідно до ст. 6 Закону Ук)
раїни від 01.06.2000 р. № 1775)III має у цій
сфері таку компетенцію:

•• забезпечує виконання законодавства у
сфері ліцензування; 

•• видає та переоформляє ліцензії, видає
дублікати ліцензій на надання медичних по)
слуг, приймає рішення про визнання ліцен)
зій недійсними; 

•• здійснює контроль за додержанням лі)
цензіатами ліцензійних умов; 

•• видає розпорядження про усунення по)
рушень ліцензійних умов; 

•• анулює ліцензії на певний вид госпо)
дарської діяльності; 

•• формує та веде ліцензійний реєстр; 
•• затверджує ліцензійні умови та порядок

контролю за їх додержанням за погодженням
із Держкомпідприємництвом.

У 2007 р. у складі Міністерства охорони
здоров’я організовано Департамент управлін)
ня та контролю якості медичних послуг, на
який покладено функції організаційно)мето)
дичного забезпечення управління якості ме)
дичного обслуговування, зокрема ведення
практики з видання та переоформлення ме)
дичних ліцензій [2, с. 19].

Ліцензійні умови провадження госпо)
дарської діяльності з медичної практики схва)
лені спільним наказом Держкомпідприєм)
ництва і Міністерства охорони здоров’я Ук)
раїни від 16.02.2001 р. № 38/63. Дія цих Лі)
цензійних умов поширюється на всіх су)
б’єктів господарювання, що зареєстровані
як юридичні особи (незалежно від їх органі)
заційно)правової форми та форми власнос)
ті), які проводять господарську діяльність 
з медичної практики, а також на фізичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльнос)
ті, які здійснюють діяльність у зазначеній
галузі.

Медична практика здійснюється суб’єк)
тами господарювання на підставі ліцензії на
певний вид медичної практики за умови ви)
конання ними кваліфікаційних, організа)
ційних та інших спеціальних вимог, визначе)
них Ліцензійними умовами. Медична прак)
тика ліцензіатами здійснюється за спеціаль)
ностями, які зазначаються в ліцензії відпо)
відно до Номенклатури лікарських спеціаль)
ностей, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 19.12.1997 р.
№ 359, номенклатури спеціальностей молод)
ших спеціалістів з медичною освітою та
відповідно до обсягів, визначених кваліфі)
каційними характеристиками [3, с. 22].

Згідно з Ліцензійними умовами господар)
ська діяльність із здійснення медичної прак)
тики провадиться суб’єктами господарюван)
ня на підставі ліцензії та за наявності:

•• приміщень, що відповідають установле)
ним санітарним нормам і правилам; відповід)
ність приміщень цим нормам засвідчується
висновком закладу державної санітарно)епі)
деміологічної служби (за місцем проваджен)
ня діяльності);
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•• приладів, обладнання, оснащення відпо)
відно до Табеля оснащення виробами медич)
ного призначення лікувальних і діагностич)
них кабінетів амбулаторно)поліклінічних
закладів, стаціонарних відділень лікарень, що
затверджується Міністерством охорони здо)
ров’я України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Переліку доку)
ментів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської
діяльності» від 04.07.2001 р. № 756 до заяви
до органу ліцензування додаються також
такі документи:

•• засвідчені копії установчих документів
(для юридичної особи);

•• засвідчена копія висновку державної са)
нітарно)епідеміологічної служби (за місцем
провадження діяльності) про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм
і правил щодо здійснення медичної практики;

•• довідка Міністерства охорони здоров’я
або уповноваженої ним установи про стан
матеріально)технічної бази суб’єкта госпо)
дарської діяльності, наявність у нього норма)
тивно)правових документів, у тому числі нор)
мативних документів із стандартизації, не)
обхідних для провадження відповідного ви)
ду господарської діяльності;

•• засвідчені копії документів, що підтвер)
джують відповідність кваліфікації персоналу
вимогам до здійснення медичної практики;
посвідчення про присвоєння (підтверджен)
ня) відповідної кваліфікаційної категорії за
спеціальністю; свідоцтво про проходження під)
вищення кваліфікації та перепідготовки мо)
лодших медичних і фармацевтичних праців)
ників, видане вищим медичним навчальним
закладом, закладом післядипломної освіти 
I–III рівня акредитації;

•• документ, що підтверджує стаж роботи за
спеціальністю на момент подання заяви (за)
свідчена в установленому порядку копія тру)
дової книжки з наявністю даних за останні
п’ять років або витяг з неї, інший документ).

Рішення про видачу ліцензій суб’єктам
господарювання на здійснення певних видів
господарської діяльності (крім виробництва
та торгівлі лікарськими засобами) згідно iз
законодавством має приймати Міністерство
охорони здоров’я України, але на підставі пе)
реданих управліннями охорони здоров’я міс)
цевих державних адміністрацій заяв суб’єк)
тів господарювання, доданих до них доку)
ментів і позитивних висновків цих управлінь
щодо відповідності заявників ліцензійним
умовам. 

Ми погоджуємося з Р. Гревцовою, що
відносини, пов’язані з ліцензуванням медич)
ної практики, «порівняно непогано відрегу)
льовані чинним законодавством, проте у

знанні лікарями і навіть керівниками за)
кладів охорони здоров’я юридичних аспек)
тів ліцензування досі залишається чимало
«білих плям»». Є випадки, коли лікарі дер)
жавних і комунальних закладів охорони здо)
ров’я реєструвались як суб’єкти підприєм)
ницької діяльності (приватні підприємці) й у
вільний від основної роботи час, використо)
вуючи обладнання своїх лікарень і поліклі)
нік, надавали пацієнтам платні медичні по)
слуги. Більшість із цих медиків не звертала на)
лежної уваги на те, що в разі здійснення ни)
ми своєї професійної діяльності в якості не
працівників закладу охорони здоров’я, а
суб’єктів підприємницької діяльності, їм не)
обхідна ліцензія на медичну практику, до)
говір оренди тощо. Як зазначає Р. Гревцова,
«наслідки подібних дій можуть бути дуже
сумними, аж до кримінальної відповідальнос)
ті лікарів за ст. 202 Кримінального кодексу
України» [4, с. 5].

З. Гладун вважає, що засобом державної
підтримки розвитку господарювання у сфері
охорони здоров’я є спрощення порядку отри)
мання документів, які засвідчують право
суб’єктів господарювання на здійснення та)
кої діяльності, зокрема ліцензій. Саме на не)
обхідність запровадження цього засобу дер)
жавної підтримки у сфері охорони здоров’я
наголошується в Указі Президента України
«Про невідкладні заходи щодо реформування
системи охорони здоров’я населення». До)
цільність такого спрощення доведена раніше,
зокрема щодо виробництва та торгівлі лі)
карськими засобами, а саме – шляхом зміни
порядку видачі ліцензії на здійснення цих
видів господарської діяльності із залученням
територіальних органів Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного при)
значення [5, с. 108].

Слід зазначити, що наявність процедури
отримання ліцензії в ринкових умовах зумов)
лює виникнення фірм)посередників, які зай)
маються питаннями надання медичних лі)
цензій, зокрема для приватних медичних ус)
танов. Так, можна згадати про Центр медич)
ного права як одну із провідних в Україні ком)
паній, що спеціалізується на наданні юри)
дичних, консалтингових та інших послуг у
сфері медицини, краси, здоров’я та фітнесу.
До основних видів і напрямів діяльності
Центру медичного права належить надання
таких юридичних послуг, як отримання та
внесення змін до ліцензії на медичну практи)
ку, використання наркотичних і психотроп)
них препаратів та прекурсорів, джерел іоні)
зуючого випромінювання [6].

Окремим видом ліцензування у сфері на)
дання медичних послуг слід вважати надан)
ня спеціального дозволу Міністерства охоро)
ни здоров’я України на медичну діяльність у
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галузі народної та нетрадиційної медицини.
Відповідні організаційно)правові механізми
передбачені у Положенні про організацію ро)
боти цілителя, який здійснює медичну діяль)
ність у галузі народної та нетрадиційної ме)
дицини, схваленому наказом Міністерства охо)
рони здоров’я України від 11.02.1998 р. № 36,
Порядку проведення атестації та експертизи
цілительських здібностей осіб, які виявили
бажання займатись медичною діяльністю в
галузі народної і нетрадиційної медицини, схва)
леному наказом Міністерства охорони здо)
ров’я від 10.08.2000 р. № 195 та Інструкції
про порядок надання Комітетом з питань на)
родної і нетрадиційної медицини при Мініс)
терстві охорони здоров’я України спеціаль)
ного дозволу для провадження медичної ді)
яльності в галузі народної і нетрадиційної
медицини, затвердженій Міністерством охо)
рони здоров’я від 10.08.2000 р. № 195. Незва)
жаючи на формальну різницю між наданням
медичної ліцензії й отриманням спеціально)
го дозволу від Комітету з питань народної і
нетрадиційної медицини, повноваження ос)
таннього слід вважати близькими до компе)
тенції органу ліцензування. У цьому контек)
сті заслуговує на увагу думка О. Пунди про
те, що навіть поверховий аналіз положень
цих підзаконних нормативно)правових актів
«дозволяє виявити цілу низку проблемних
питань, пов’язаних із наданням медичної до)
помоги такими специфічними методами».
Можна погодитись із цим науковцем і в тому,
що «лікар, який контролює діяльність ціли)
теля, зобов’язаний проводити об’єктивізова)
ними (тобто науково обґрунтованими, визна)
ними та дозволеними у законодавчо визначе)
ному порядку) методами медичного контро)
лю і статистики» аналіз його діяльності, але
на практиці це не реалізується [7, с. 89]. 

Вважаємо, що дещо поліпшити ситуацію,
що склалась у цій сфері, може запроваджен)
ня для такої господарської діяльності, як
здійснення народної та нетрадиційної меди)

цини, ліцензування на більш жорстких заса)
дах, аніж для звичайної медичної практики.

Висновки

Питання ліцензування медичної діяльнос)
ті мають в Україні належне законодавче й 
організаційно)правове забезпечення. Компе)
тенція Держкомпідприємництва України як
спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування та Міністерства охорони здо)
ров’я України як органу ліцензування у сфе)
рі надання медичних послуг у цій сфері є
чітко визначеною та знаходить свій розвиток
у роз’яснювальних і регулятивних актах, що
ухвалюються цими органами. Разом із тим
для вдосконалення відповідних регулятив)
них і контролюючих відносин у сфері якості
надання медичних послуг доцільно було би
запровадити ліцензування та надання послуг
у сфері народної та нетрадиційної медицини,
що має стати предметом спеціальних науко)
вих досліджень. 
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Недосконале регулювання проваджен)
ня у справах про адміністративні пра)
вопорушення створює певні пробле)

ми розмежування підстав і порядку застосу)
вання різних примусових заходів в адміні)
стративному процесі. Відсутність їх чіткого
визначення створює умови для порушення
прав і свобод громадян, визначених Консти)
туцією та законами України, насамперед пра)
ва власності (можливості володіти, користу)
ватися та розпоряджатися власним майном).
У зв’язку з цим актуальним є питання про
співвідношення вилучення з іншими приму)
совими заходами, що впливають на право
власності.

Над питаннями застосування заходів ад)
міністративного примусу працювали такі фа)
хівці, як В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, 
І. Голосніченко, С. Гончарук, Ю. Козлов, Т. Ко)
ломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьмен)
ко, Н. Хорощак та ін. Проте в їх роботах ви)
лучення речей і документів висвітлюється з
точки зору його застосування відповідно до
чинного законодавства, а проблемні питання
його співвідношення з іншими заходами об)
меження майнових прав майже не розгляда)
ються.

Мета цієї статті – визначити співвідно)
шення вилучення речей і документів з ін)
шими заходами обмеження майнових прав
в адміністративному процесі. 

Новизна досліджуваної тематики поля)
гає у виявленні конкретних особливостей ви)
лучення речей і документів. 

Найбільш чітким є розмежування вилу)
чення та інших адміністративно)примусових
заходів, що обмежують майнові права особи
(адміністративні стягнення, конфіскація, оп)

латне вилучення). Подібність між вилучен)
ням і цими заходами відповідальності вба)
чається в характері обмежень, що відчуває
особа, до якої вони застосовуються. Проте
відмінність зазначених заходів виявляється
в їх сутності, меті та процедурі застосування,
а також наслідках, що вони за собою тягнуть.
Так, вилучення відноситься до заходів забез)
печення провадження по справі про адміні)
стративний проступок, а конфіскація й оп)
латне вилучення – до заходів відповідаль)
ності за їх вчинення. Останні можуть засто)
совуватися лише до осіб, винуватість яких у
скоєнні проступку доведена та встановлена
постановою по справі судді або іншого упов)
новаженого суб’єкта публічної адміністрації,
що набрала законної сили. Таке рішення ви)
знає особу такою, що піддана адміністратив)
ній відповідальності. Відповідно до ст. 23 
Кодексу України про адміністративні право)
порушення (далі – КУпАП) адміністративне
стягнення є мірою відповідальності та засто)
совується з метою виховання особи, яка вчи)
нила адміністративне правопорушення, в
дусі дотримання законів України, поваги до
правил співжиття, а також з метою запобі)
гання вчиненню нових правопорушень як са)
мим правопорушником, так і іншими особами.

Метою вилучення речей і документів є за)
безпечення провадження по справі. Воно за)
стосовується до осіб, які відповідно до прин)
ципу презумпції невинуватості вважають)
ся невинуватими, не є покаранням за вчине)
ний проступок, а лише сприяє встановленню
вини або її відсутності в адміністративному
процесі.

Вилучення речей і документів полягає у
тимчасовому позбавленні права ними корис)
туватися; при цьому не виключається мож)
ливість їх повернення власнику за результа)
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тами розгляду справи. Конфіскація й оплат)
не вилучення відповідно до ст. 246 Цивіль)
ного кодексу (далі – ЦК) України є підстава)
ми остаточного припинення права власності.

Конфіскація й оплатне вилучення засто)
совуються лише до знаряддя вчинення або
безпосереднього предмета адміністративно)
го правопорушення, який є у приватній влас)
ності порушника. Вилучення речей і доку)
ментів може бути застосоване, зокрема, до
зброї особи, яка вчинила правопорушення
під час виконання службових обов’язків (ч. 2
ст. 265 КУпАП). 

Рішення про конфіскацію й оплатне ви)
лучення може прийняти лише суддя, а вилу)
чити речі можуть уповноважені на те поса)
дові особи Служби безпеки України, органів
внутрішніх справ, цивільної авіації, прикор)
донної служби тощо. Щодо цієї особливості
слід зазначити, що сьогодні підстави та стро)
ки застосування вилучення визначаються за)
коном, але в загальних ознаках. Мова фак)
тично йде про широкі дискреційні повнова)
ження публічної адміністрації щодо обме)
ження одного із конституційних прав фізич)
них та юридичних осіб. Тут ми вбачаємо проб)
леми правового регулювання на рівні зако)
ну як єдиного джерела діяльності публічної
адміністрації. На нашу думку, закон має бути
чітким, доступним і передбачуваним, з дотри)
манням принципу верховенства права. Норма
закону буде передбачуваною тоді, коли вона
сформульована з достатньою чіткістю, що
дозволить кожній особі визначати свою по)
ведінку. 

Чіткість закону виявляється у визначе)
них межах дискреції, наданої компетентним
органам, і порядку її реалізації, щоб забезпе)
чити особі надійний захист від незаконних
дій владних суб’єктів. Чинне адміністратив)
не законодавство сьогодні не відповідає та)
ким вимогам. У цьому зв’язку доцільно вести
мову про можливість введення судового
контролю за адміністративно)процесуаль)
ним вилученням речей і документів, оскіль)
ки цей захід суттєво обмежує гарантоване
Конституцією право власності. Як правило,
судовий контроль за досудовою процесуаль)
ною діяльністю пов’язують із кримінальним
процесом, де конституційні права особи знач)
ною мірою обмежуються. Проте недостатня
розвинутість адміністративно)процесуальних
процедур не дозволяє розглядати їх як надій)
ну гарантію у ході застосування адміністра)
тивно)примусових заходів, передусім в адміні)
стративно)деліктному провадженні. Вважа)
ємо, що в ході такого провадження роль суду
може бути посилена, враховуючи кількість

порушень, які вчиняють уповноважені на ви)
лучення речей і документів суб’єкти. Сут)
тєвим аргументом ефективності судового
контролю є те, що принципи адміністратив)
ного процесу, на відміну від інших суб’єктів
адміністративної юрисдикції, найбільш пов)
но реалізуються в ході адміністративно)про)
цесуальної діяльності суду. Такі принципи,
як незалежність суддів, їх підпорядкування
лише закону, рівність усіх перед законом і су)
дом, інші принципи створюють необхідні умо)
ви для з’ясування обставин справи та вста)
новлення об’єктивної істини, що належним
чином забезпечить охоронювані конститу)
ційні права громадян. Безумовно, судовий конт)
роль не має виключати існування адміністра)
тивного контролю та прокурорського нагля)
ду. Вважаємо доцільним вирішувати питан)
ня про примусове вилучення власності (ре)
чей і документів) одним із двох шляхів:

залишити повноваження для прийняття
несудовими органами рішень про вилучення
предметів, але з наступним підтвердженням
такого рішення судом у таких можливих спо�
собах:

•• здійснення вилучення тільки на підставі
попереднього рішення суду (за аналогією з
кримінальним процесом). Таке рішення суд
приймає лише за клопотанням відповідного
суб’єкта владних повноважень без участі ін)
шої сторони, тобто за відсутності змагально)
го адміністративного процесу. Воно не має
підлягати оскарженню;

•• здійснення вилучення на підставі само)
стійного рішення адміністративного органу
як тимчасовий захід, який необхідно підтвер)
джувати рішенням суду; 

надати повноваження на прийняття рі�
шень про вилучення предметів тільки судам на
підставі клопотань відповідних адміністра�
тивних органів.

Вилучення речей і документів відрізня)
ється від арешту майна боржника. Останній
провадиться виключно державним виконав)
цем за постановою про відкриття виконавчо)
го провадження або про арешт майна борж)
ника й оголошення заборони на його відчу)
ження у межах суми стягнення за виконавчи)
ми документами з урахуванням витрат, по)
в’язаних з проведенням виконавчих дій, на
все майно боржника або на окремо визначене
майно боржника. Під час проведення опису й
арешту такого майна державний виконавець
вправі оголосити заборону розпоряджатися
ним, а у разі потреби – обмежити права ко)
ристування майном або вилучити його у борж)
ника та передати на зберігання іншим особам,
про що зазначається в акті опису й арешту.
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Види, обсяги та строк обмеження встанов)
люються державним виконавцем у кожному
конкретному випадку з урахуванням власти)
востей майна, його значення для власника чи
володільця, необхідності використання й
інших обставин. 

На відміну від арешту, вилучення речей,
як правило, застосовується саме до предме)
тів або знарядь правопорушень, а також як
захід, спрямований на створення доказової
бази доведення вини (або її відсутності) осо)
би. Певна схожість арешту простежується із
вилученням майна, передбаченим частина)
ми 2 та 4 ст. 174 Митного кодексу (далі – МК)
України, що застосовується, по)перше, у разі,
якщо товари (предмети порушення митних
правил швидко псуються або мають обмеже)
ний строк зберігання) реалізуються до вине)
сення судом рішення по справі про порушен)
ня митних правил (усі кошти, одержані від 
їх реалізації, вилучаються для забезпечення
стягнення вартості цих товарів у разі їх кон)
фіскації); по)друге, якщо за рішенням суду
по справі до особи, яка вчинила порушення
митних правил, буде застосовано тільки стяг)
нення у вигляді штрафу, то частина коштів,
одержаних від реалізації товарів, може вилу)
чатися для забезпечення цього стягнення
(проте такі заходи здійснюються в межах
адміністративно)деліктного провадження до
прийняття рішення по справі, а всі кошти (або
їх частина) від реалізації можуть бути повер)
нені власнику вилучених товарів). Крім того,
арешт майна полягає у позбавленні права
розпорядження (а при необхідності й корис)
тування) ним; при цьому право володіння
може бути залишене власникові за рішенням
державного виконавця. Такий арешт не перед)
бачає переміщення майна у службове при)
міщення працівника виконавчої служби,
який здійснює арешт. Вилучення, у свою чер)
гу, передбачає не лише тимчасове обмеження
права володіння предметами та документа)
ми, а й їх переміщення в місця, що визнача)
ються уповноваженими посадовими особа)
ми. Лише цінні папери, ювелірні й інші побу)
тові вироби із золота, срібла, платини та ме)
талів платинової групи, дорогоцінних ка)
менів і перлів, а також лом і окремі частини
таких виробів, на які накладено арешт, під
час опису, підлягають обов’язковому вилу)
ченню та негайно передаються на зберігання
установам Національного банку України. 

Безпосередність впливу уповноваженої
особи на речі та документи, що вилучаються,
відрізняє вилучення від інших способів одер)
жання доказів в адміністративному процесі,
зокрема, направлення запитів і витребуван)

ня доказів. Запит може бути направлений до
посадових осіб публічної адміністрації, який,
як правило, містить вимогу про надання не)
обхідної для здійснення тих чи інших дій ін)
формації, і не торкається відносин володін)
ня, користування та розпорядження власніс)
тю. Так, на запити Рахункової палати в про)
цесі здійснення нею своїх функцій всі органи
державної влади й органи місцевого само)
врядування, підприємства, установи, органі)
зації (незалежно від форм власності) та їх
посадові особи зобов’язані надавати інфор)
мацію, що стосується об’єктів контролю та є
необхідною для здійснення перевірки, ревізії
й обслідування. 

Витребування доказів і вилучення речей
мають багато спільного: спрямовані на забез)
печення об’єктивного розгляду справи, вре)
гульовані адміністративно)процесуальними
нормами, здійснюються уповноваженими на
те суб’єктами публічної адміністрації. У той
самий час вони різняться між собою. Так,
відповідно до ст. 74 Кодексу адміністратив)
ного судочинства (далі – КАС) України од)
ним із способів забезпечення доказів є витре)
бування письмових або речових доказів су)
дом за власною ініціативою або за ініціати)
вою інших учасників адміністративного про)
цесу. Письмові докази, а ними можуть бути
як оригінали документів, так і засвідчені в ус)
тановленому порядку їх копії, надсилаються
безпосередньо до адміністративного суду або
суд може уповноважити заінтересовану сто)
рону або іншу особу, яка бере участь у справі,
одержати їх для надання його суду. Після
дослідження судом або після набрання за)
конної сили судовим рішенням у справі ре)
чові докази й оригінали письмових доказів,
що є у справі, повертаються, якщо це можли)
во без шкоди для розгляду справи, за кло)
потанням власників або осіб, які їх надали. 
У справі залишається засвідчена суддею ко)
пія письмового доказу. Таким чином, суд ли)
ше виносить рішення про витребування до)
кумента, але самостійних дій щодо його ви)
лучення не здійснює. Крім цього, на відміну
від витребування, вилучення здійснюється 
за ініціативою владного суб’єкта. У зв’язку з
цим слід розрізняти такі дії, як вилучення й
одержання предметів. Слід погодитися з дум)
кою Б. Айдарова, що належність ініціативи 
в одержанні об’єкта компетентною посадо)
вою особою є юридично значимою ознакою,
залежно від якої можуть бути вирішені пи)
тання про звільнення від можливої кримі)
нальної відповідальності; застосуванні при)
мусу при вилученні, інших особливостях
процедури. 
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Належність ініціативи в одержанні об’єк)
та означає встановлення того факту, хто пер)
ший офіційно звернувся з приводу видачі пе)
релічених у законі предметів – громадянин,
який незаконно зберігав їх, до посадових осіб
правоохоронних органів, або ж, навпаки, по)
садові особи до громадянина. У першому ви)
падку видача буде добровільною, у другому
ця властивість втрачається [1, с. 44–45]. Так,
вилучення як захід адміністративно)проце)
суального примусу в адміністративно)делікт)
ному провадженні здійснюється уповноваже)
ним суб’єктом за наявності безпосередньої
можливості впливати на речі та документи.
У випадках, коли предмети передаються доб)
ровільно за ініціативою інших осіб, такі дії
слід розглядати як самостійну процесуальну
дію – видачу. Вважаємо, що таку можливість
слід передбачити в окремій статті КУпАП,
норми якої застосовувалися, зокрема, у ви)
падку добровільної здачі наркотичних засо)
бів або психотропних речовин, передбаченої
ч. 2 ст. 44 КУпАП. 

Вилучення речей і документів відрізня)
ється від інших адміністративно)процесу)
альних дій, що вчиняються у зв’язку з про)
вадженням у справах про адміністративні
проступки й обмежують майнові права гро)
мадян. Так, ст. 2652 КУпАП передбачає, що у
разі наявності підстав вважати, що водієм
вчинено порушення, передбачені частина)
ми 1, 2, 3, 5 і 6 ст. 121, статтями 1211, 126, час)
тинами 1, 2, 3 і 4 ст. 130, статтями 1321, 2061

цього Кодексу, працівник Державної авто)
мобільної інспекції (далі – ДАІ) тимчасово
затримує транспортний засіб шляхом блоку)
вання або доставляє його для зберігання на
спеціальний майданчик чи стоянку (якщо
розміщення затриманого транспортного засо)
бу суттєво перешкоджає дорожньому руху), у
тому числі за допомогою спеціального авто)
мобіля – евакуатора. Після такого затриман)
ня працівник ДАІ зобов’язаний надати особі
можливість повідомити про тимчасове за)
тримання транспортного засобу та своє місце)
знаходження іншу особу за власним вибором
і вжити заходів щодо повернення автомобіля
до місця постійної дислокації, а також забо)
роняє експлуатацію транспортного засобу до
усунення несправностей, виявлених у проце)
сі його огляду. 

Транспортний засіб може бути затрима)
ний до вирішення справи про адміністратив)
не правопорушення, але на строк не більше
трьох днів з моменту такого затримання. Піс)
ля його закінчення особа має право зверну)
тися за отриманням тимчасово затриманого
транспортного засобу. Таке звернення особи

є обов’язковим для його виконання незалеж)
но від стадії вирішення справи про адміні)
стративне правопорушення. Отже, сутність
тимчасового затримання транспортного засо)
бу полягає у короткостроковому обмеженні
права власника або іншої особи володіти, ко)
ристуватися та розпоряджатися транспорт)
ним засобом до усунення причин, що стали
підставою затримання, шляхом його блоку)
вання за допомогою технічних пристроїв або
доставлення на спеціальний майданчик чи
стоянку, якщо транспортний засіб створює
значні перешкоди дорожньому руху, а його
власник при затриманні відсутній. У біль)
шості випадків таке затримання, на відміну
від вилучення, суттєво не впливає на адмі)
ністративну відповідальність. Стосовно цьо)
го адміністративно)процесуального заходу
слід зазначити, що законодавець передбачив
його застосування при вчиненні різних за
кваліфікуючими ознаками проступків. Якщо
у порушеннях, передбачених частинами 1, 2,
3 і 5 ст. 121, статтями 1211, 126, 1321, части)
нами 1 та 4 ст. 130 КУпАП, транспортний
засіб на кваліфікацію правопорушення та на
відповідальність за його вчинення не впли)
ває, то в ч. 6 ст. 121, частинах 2 і 3 ст. 130, час)
тинах 2 і 3 ст. 2061 КУпАП транспортний
засіб вже виступає знаряддям вчинення про)
ступку та за результатами розгляду справи мо)
же бути конфіскований або оплатно вилуче)
ний. Не зрозуміло, навіщо у ст. 2652 КУпАП
передбачено тимчасове затримання транс)
портного засобу до розгляду справи, якщо
жодною санкцією статей першої групи не виз)
начено ніякого заходу відповідальності, що
застосовувався б до транспортного засобу. 
З іншого боку, застосуванням суддею санкцій
другої групи транспортний засіб може бути
конфіскований або оплатно вилучений як
предмет або знаряддя правопорушення, що
відповідно до ст. 265 КУпАП підлягають не
затриманню, а вилученню. Якщо строк за)
тримання становить не більше трьох діб, то
вилучений предмет зберігається до розгляду
справи, під час якого вирішується його доля.
Якщо за вчинення проступку, передбаченого
ч. 3 ст. 130 КУпАП, де оплатне вилучення
транспортного засобу є обов’язковим, засто)
сувати тимчасове затримання, то під час ви)
несення постанови про накладення такого
стягнення транспортного засобу у порушни)
ка вже може не бути, оскільки у нього буде
достатньо часу його позбутися (продати, пе)
реоформити на дружину, інших родичів то)
що). Така ситуація є цілком реальною, ос)
кільки стягнення за адміністративні право)
порушення, що підвідомчі суду (судді), може
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бути накладене не пізніше ніж через три мі)
сяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні – не пізніше
ніж через три місяці з дня його виявлення, а
справи, що стосуються таких проступків,
розглядаються суддею у п’ятнадцятиденний
строк із дня одержання ним протоколу про
адміністративне правопорушення й інших
матеріалів справи. 

Краща ситуація в деліктному законо)
давстві склалася щодо проступку, передбаче)
ного ст. 2061 КУпАП, справи по яким роз)
глядаються протягом доби. Таким чином, ви)
значення ролі транспортного засобу у складі
вчиненого адміністративного проступку має
важливе юридичне значення для його по)
дальшої долі. Зважаючи на викладене, вба)
чається доцільним за правопорушення, пе)
редбачені ч. 6 ст. 121, частинами 2 та 3 ст. 130
та частинами 2 та 3 ст. 2061 КУпАП, як захід
адміністративно)процесуального примусу за)
стосовувати не тимчасове затримання транс)
портного засобу, а його вилучення. У зв’язку
з цим для таких категорій справ передбачити
строк їх розгляду не більше однієї доби. 

Слід також розрізняти вилучення речей і
документів та відсторонення від керування
транспортним засобом. Так, ст. 266 КУпАП пе)
редбачено, що особи, які керують транспорт)
ними засобами, річковими або маломірними
суднами і щодо яких є підстави вважати, що
вони перебувають у стані алкогольного, нарко)
тичного чи іншого сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу
та швидкість реакції, підлягають відсторо)
ненню від керування цими транспортними
засобами, річковими або маломірними суд)
нами й огляду на стан алкогольного, нарко)
тичного чи іншого сп’яніння або щодо пере)
бування під впливом лікарських препаратів,
що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Якщо в результаті огляду факт сп’яніння не
підтверджується, то транспортний засіб по)
вертається водієві. Тобто відсторонення від
керування транспортним засобом обмежує
право особи ним користуватись, у той час як
вилучення також обмежує правочин во)
лодіння. Крім того, відсторонення від керу)

вання транспортним засобом застосовується
лише до фізичної особи та не пов’язане з до)
тавленням на спеціальний майданчик чи сто)
янку до вирішення справи про адміністра)
тивне правопорушення. І, як правильно за)
значає Р. Айгістов, у результаті цієї дії не
формуються докази [2, с. 94].

Вилучення речей і документів також від)
різняється від заборони експлуатації транс)
портних засобів, взяття проб і зразків та ін)
ших процесуальних дій, але в межах однієї
статті висвітлити ці відмінності неможливо. 

Висновки

Аналіз процесуальної регламентації ви)
лучення й інших заходів обмеження майно)
вих прав в адміністративному процесі свід)
чить, що вилучення має свої специфічні оз)
наки та призначення (нормативна регламента)
ція, безпосередність впливу, ініціатива пуб)
лічної адміністрації тощо). Незважаючи на
це, у законодавстві на завжди правильно ви)
значаються підстави й об’єкти його застосу)
вання, що призводить до порушень права фі)
зичних та юридичних на власність. Врахову)
ючи викладене, доцільно, по)перше, встано)
вити судовий контроль за здійсненням вилу)
чення речей і документів в адміністративно)
примусовій діяльності публічної адміністра)
ції; по)друге, внести зміни до КУпАП, замі)
нивши тимчасове затримання транспортного
засобу за вчинення особами правопорушень,
передбачених ч. 6 ст. 121, частинами 2 та 3 
ст. 130 і частинами 2 та 3 ст. 2061 КУпАП, їх
вилученням. У зв’язку з цим для даних кате)
горій справ слід передбачити строк їх розгля)
ду не більше однієї доби. 
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Сучасний стан соціально)культурної сфе)
ри в Україні характеризується склад)
ними процесами, де поєднуються іс)

торично успадкована форма бюджетного фі)
нансування і пошук нових недержавних ва)
желів підтримки та самоорганізації тих чи
інших соціальних проектів. Недостатній обсяг
кошторисно)бюджетного фінансування соці)
ально)культурної сфери відповідно спонукає
до перенесення наголосу на розвиток позабю)
джетних форм її фінансового забезпечення.

На сьогодні необхідно подолати не лише
фінансову кризу, а й духовну та політичну,
зумовлені державними зловживаннями, сус)
пільною апатією, зневірою у власні сили, мас)
штабною дезорганізацією населення. Про су)
часну цивілізовану державу судять за її со)
ціальною політикою, спрямованою на підви)
щення рівня життя громадян, насамперед
тих, хто за віком чи станом здоров’я не може
своєю працею забезпечувати нормальне іс)
нування. Турбуватися про них має суспільст)
во в особі держави, яка виділяє кошти на
соціальні потреби, а також організовує че)
рез недержавні інститути додаткові фор)
ми фінансового забезпечення. Однією із та)
ких форм суспільних відносин у межах гро)
мадянського суспільства є благодійність.

Формування громадянського суспільства
в Україні супроводжується підвищенням
суспільно)громадської активності. Держава,
яка намагається вирішувати соціальні пробле)
ми, особливо в умовах фінансової кризи, пос)
тала перед необхідністю залучення недержав)
них утворень, зокрема благодійних об’єднань,
окремих благодійників до їх вирішення.

Роль благодійництва та благодійної діяль)
ності надзвичайно важлива у розв’язанні тих
завдань, що постали перед Україною на су)
часному етапі її розвитку, коли переживає

складний період як виробнича, так і соціаль)
но)культурна сфера. У зв’язку з цим актуаль)
ність статті зумовлюється вимогами прак)
тичного сьогодення.

Проблеми фінансового забезпечення со)
ціально)культурної сфери знайшли своє відо)
браження у наукових працях багатьох вітчиз)
няних і зарубіжних учених)юристів, фінан)
систів. Зокрема, цій проблематиці присвяти)
ли свої праці Л. Воронова, А. Нечай, А. Мо)
наєнко, О. Солдатенко, С. Стеценко, Н. Яким)
чук та ін. В їх дослідженнях широко аналізу)
ються проблеми фінансового забезпечення
окремих галузей соціальної сфери. Однак та)
ке джерело, як благодійні надходження зали)
шається мало вивченими. 

Метою цієї статті є дослідження ролі бла)
годійних організацій як суб’єктів фінансо)
вого права у вирішенні соціальних проблем
суспільства та благодійних надходжень як
одного із джерел фінансового забезпечення
соціально)культурної сфери в Україні. 

Виконання державних зобов’язань у га)
лузі освіти, охорони здоров’я, соціального за)
хисту населення, навіть в обмеженому обсязі,
без залучення позабюджетних джерел фінан)
сування неможливе. Сьогодні особлива ува)
га має приділятися створенню багатоканаль)
ної системи фінансового забезпечення, за)
провадженню нестандартних шляхів надхо)
дження позабюджетних коштів до соціаль)
но)культурної сфери. 

Необхідною умовою ефективного функ)
ціонування установ соціально)культурної сфе)
ри будь)якої організаційно)правової форми є
фінансове забезпечення, яке узагальнюється у
сумі коштів, що спрямовуються для ведення
відповідної діяльності з метою досягнення
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поставлених цілей і завдань, та здійснюється у
різних формах, поєднання яких залежить від
мети діяльності, нормативно)правових обме)
жень, фінансових можливостей.

В. Опарін вирізняє такі форми фінансо)
вого забезпечення, як зовнішнє фінансування,
самофінансування, кредитування. Зовнішнє
фінансування полягає у виділенні коштів пев)
ним суб’єктам на безповоротній і безоплат)
ній основі. Вчений наголошує, що це можуть
бути також кошти громадських організацій 
даної країни та з)за кордону, гранти міжна)
родних організацій тощо [1, с. 59]. До зовніш)
нього фінансування можна також віднести
благодійні надходження, які мають особли)
ві умови формування та використання. Слід
зазначити, що благодійна, гуманітарна, спон)
сорська допомога, гранти міжнародних ор)
ганізацій починають займати значне місце у
фінансовому забезпеченні соціально)культур)
ної сфери. Зазначені надходження відповід)
но до нормативно)правових актів належать
до власних надходжень, які за формою залу)
чення коштів є безповоротною фінансовою
допомогою та виступають одним із джерел
безповоротного фінансування. 

Хоча згідно з нормативно)правовими до)
кументами ці кошти й отримали статус «влас)
них надходжень», проте бюджетні установи
не можуть розпоряджатися ними на свій роз)
суд, адже порядок їх надходження та вико)
ристання відповідно до цільового призначен)
ня жорстко контролюється Міністерством
фінансів України, Державним казначейством
України, іншими уповноваженими органами
влади і не відрізняється від порядку надхо)
дження та використання бюджетних асигну)
вань із загального фонду бюджету. 

Діяльність бюджетних установ соціаль)
но)культурної сфери України щодо власних
надходжень регулюється великою кількістю
нормативно)правових актів, основними серед
яких є:

Бюджетний кодекс України;
постанова Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку груп власних
надходжень бюджетних установ, вимог щодо
їх утворення і напрямів використання» від
17.05.2002 р. № 659. 

Кошти, отримані від сплати зборів за
реєстрацію громадських, у тому числі благо)
дійних, організацій і структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зару)
біжних держав в Україні, а також за видачу
дублікатів свідоцтва зараховуються до держав)
ного бюджету. Отже, участь держави у фі)
нансовій діяльності не обмежується виключ)
но управлінням за рухом власних (держав)
них) коштів. Публічно)правовий вплив на
регулювання фінансової системи передбачає
участь держави та гарантування нею сталих

фінансових потоків для забезпечення відпо)
відних функцій управління і розвитку. Саме
з цих позицій фінансова діяльність держави
поєднує в собі як управління рухом власних
(державних) коштів, так і певний вплив на
обіг коштів окремих економічних одиниць. 

У теорії фінансового права до питання
про наявність фінансів невиробничої сфери,
їх ролі зверталася Д. Бекерська, яка зазнача)
ла, що фінанси галузей, установ, організацій
невиробничої сфери володіють певною са)
мостійністю, специфічністю щодо форму)
вання та використання ресурсів, тому повин)
ні бути виділені в окрему самостійну групу і
включені як складова частина у фінансову
систему [2, c. 13]. 

Відомий український учений О. Василик,
який розглядає фінансову систему як «су)
купність окремих ланок, що мають особли)
вості в створенні та використанні фондів фі)
нансових ресурсів, які зосереджені в розпо)
рядженні держави, нефінансового сектора еко)
номіки, певних фінансових інститутів, домо)
господарств для фінансового забезпечення
економічних і соціальних потреб суспільст)
ва в цілому, окремих його верств населення,
господарських структур, окремих громадян»
також виділяє у фінансовій системі окремі
ланки, серед яких мають місце фінанси гро)
мадських (отже, і благодійних) організацій
[3, c. 57]. 

Корифей вітчизняної науки в галузі фі)
нансового права, академік Л. Воронова зазна)
чає, що сукупність різних сфер фінансових
відносин, у процесі яких утворюються та ви)
користовуються різні грошові фонди, є фінан)
совою системою України. Кожна ланка сис)
теми фінансів має специфічні форми та ме)
тоди формування і використання фінансо)
вих ресурсів, які утворюють фонди коштів.
Л. Воронова вважає, що фінансову систему
України можна поділити на дві підсистеми,
враховуючи значення фондів як для функ)
ціонування держави, так і для недержавних
господарюючих суб’єктів, а також за метода)
ми управління цими фондами [4; 5]. 

Перша підсистема – публічні державні та
місцеві фінанси. До цієї підсистеми входять
централізовані та децентралізовані фонди:

•• централізовані державні та місцеві фон)
ди – державний і місцеві бюджети;

•• централізовані державні цільові поза)
бюджетні фонди (зараз існують: Пенсійний
фонд, Фонд загальнообов’язкового держав)
ного соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонд соціального
страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві, Фонд гарантуван)
ня вкладів фізичних осіб);

•• державний і муніципальний кредит;
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•• державне обов’язкове особисте та май)
нове страхування;

•• фонди державних кредитних установ
(які існують в Україні);

•• децентралізовані та місцеві фонди, ство)
рювані державними та місцевими підприєм)
ствами, яким було передано державне майно
і майно місцевих органів самоврядування.

Друга підсистема – фінанси господарю�
ючих суб’єктів:

•• фонди підприємств, що займаються ко)
мерційною діяльністю;

•• фонди фінансових посередників (банків,
страхових організацій, недержавних пенсій)
них фондів);

•• фонди некомерційних (неприбуткових)
організацій;

фінанси приватних господарств. 
Ми поділяємо точку зору М. Гончарової,

яка стверджує, що основна мета функціону)
вання фінансового господарства країни має
бути перш за все життя людини, її фінансова
спроможність, активна роль «агента попи)
ту» в економіці споживання [6, c. 67]. Такої
думки дотримуються й американські вчені 
З. Боді та Р. Мертон, які вказують, що фінан)
сова теорія заснована на доктрині, згідно з
якою основною функцією фінансової систе)
ми є задоволення потреб людей, у тому числі
основних потреб в їжі, одязі та житлі. Будь)які
суб’єкти економічної діяльності (як підпри)
ємства, фірми, так і органи влади всіх рівнів)
існують для того, щоб сприяти виконанню
цієї основної функції [7, c. 121]. 

В українському суспільстві на сучасному
етапі все більше усвідомлюється необхідність
глибокого та всебічного вивчення фінансів
благодійних організацій як джерела залучен)
ня ресурсів для розвитку соціально)культур)
ної сфери – як важливої складової відтво)
рення людського капіталу.

Благодійні організації є однією із най)
менш досліджених економічних одиниць.
Частково це пояснюється тим, що економічні
відносини на цьому рівні тісно пов’язані з
соціальними відносинами, суттєво залежать
від психологічних, історичних, політичних та
інших факторів, що визначають економічну
діяльність людей. Але сьогодні вони є актив)
ним учасником фінансових правовідносин
на рівні з підприємствами (фірмами) та дер)
жавою. 

Потреба установ соціально)культурної
сфери у залученні коштів, не заборонених
чинним законодавством джерел, у тому чис)
лі благодійних коштів, пов’язана із непов)
ним бюджетним фінансуванням. Сьогодні на)
рівні з бюджетними у загальній сумі фінан)
сування значна питома вага припадає на над)
ходження та видатки, які зараховуються до
спеціального фонду бюджету. За рахунок

власних надходжень бюджетні установи соці)
ально)культурної сфери мають реальні мож)
ливості поліпшити матеріально)технічний
стан, придбати обладнання та необхідні ма)
теріали, підвищити рівень надання послуг,
ефективність виконання своїх функціональ)
них завдань.

Відповідно до характеру надходжень влас)
ні кошти можна умовно поділити на постійні
та непостійні. Слід зазначити, що суттєвих
структурних змін між цими видами надхо)
джень не спостерігається. Основною части)
ною надходжень непостійного характеру є
благодійні та спонсорські внески, що нада)
ються фізичними й юридичними особами. За
даними наукових досліджень щодо власних
надходжень бюджетних установ, домінуюче
положення займають доходи непостійного
характеру.

У фінансово)господарській діяльності су)
б’єкти ринку практично не використовують
лише одну правову форму фінансового за)
безпечення; у більшості випадків має місце
оптимальне поєднання різних форм. Деякі
науковці розглядають фінансове забезпечен)
ня лише як складову макроекономічного ме)
ханізму та не звертають уваги на той факт,
що воно присутнє у господарській діяльності
всіх суб’єктів економічних правовідносин.

Наведені аргументи на користь виділен)
ня у складі фінансової системи держави фі)
нансів благодійних організацій є доволі пе)
реконливими та дають можливість обґрунту)
вати необхідність включення у сферу фінан)
сових відносин благодійних організацій як
важливих суб’єктів економічної діяльності,
отже, і як суб’єктів фінансового права. 

На нашу думку, фінанси благодійних ор)
ганізацій – це суспільні відносини, пов’язані
із формуванням, розподілом та використан)
ням благодійних коштів, а також контролем
за їх рухом із метою ефективної реалізації ста)
тутних завдань і досягнення соціального
ефекту. Кошти благодійних організацій, як і
усі кошти децентралізованих фондів, пов’я)
зані з основним централізованим фондом
держави – бюджетом. 

Благодійні організації як суб’єкти фінан)
сового права можуть реалізовувати себе в та)
ких фінансових правовідносинах: 

з отримання бюджетних коштів; 
формування спеціального фонду бюджету;
із сплати податків та отримання податко)

вих пільг тощо. 
Згідно із Законом України «Про благодій)

ництво і благодійні організації» від 16.09.1997 р.
№ 531/97)ВР фінансова діяльність благодій)
ної організації здійснюється відповідно до
вимог законодавства України (ст. 21), конт)
роль за діяльністю благодійних організацій,
в тому числі порядок використання ними май)
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на та коштів, призначених для благодійної
допомоги, здійснюється органами виконав)
чої влади відповідно до їх компетенції. Конт)
ролюючі органи виконавчої влади у межах
своїх повноважень мають право вимагати від
благодійників та органів управління бла)
годійної організації надання їм необхідних
документів та отримувати необхідні пояс)
нення (ст. 22), форми, порядок складання та
подання фінансової звітності про викорис)
тання коштів та майна благодійними орга)
нізаціями встановлюються центральним по)
датковим органом з урахуванням особли)
востей благодійної діяльності (ст. 24).

Слід зазначити, що певні норми, які сто)
суються благодійних організацій, можуть
міститися не тільки у законах, указах і поста)
новах, тобто нормативних актах, що видає
держава, а й у нормах, які створюють громад)
ські організації. Ці норми можуть міститися
у статутах і положеннях. Держава, затвер)
джуючи статут, погоджується з правилами,
прийнятими організацією. 

Як визначає Л. Воронова, суб’єкт фінан)
сового права – це особа, учасник фінансових
відносин, яка за своїми особливостями фак)
тично може бути носієм суб’єктивних прав і
обов’язків [4, c. 43]. 

Суб’єктами фінансового права виступа)
ють держава, адміністративно)територіальні
утворення; юридичні особи – підприємства й
організації всіх форм власності, установи, гро)
мадські організації, тобто колективні суб’єк)
ти та громадяни як індивідуальні суб’єкти.
О. Музика)Стефанчук під колективними
суб’єктами розуміє організовані, відокрем)
лені, самоврядні групи людей, наділені пра)
вами вступати у відносини з іншими суб’єк)
тами персоніфіковано, як єдине ціле. Виходя)
чи з цього можна зробити висновок, що бла)
годійні організації є колективними суб’єкта)
ми фінансового права [8, c. 45]. 

Об’єктами фінансових правовідносин є
реальні соціальні блага, з приводу яких між
суб’єктами виникають, змінюються чи при)
пиняються суб’єктивні права й юридичні обо)
в’язки. Такими соціальними благами висту)
пають також фонди коштів, що формуються,
розподіляються та використовуються вна)
слідок реалізації суб’єктивних прав і юри)
дичних обов’язків. 

Як зазначає О. Дмитрик, поза правовід)
носинами фінансова діяльність нездійсненна,
оскільки лише при закріплених і взаємоза)

лежних юридичних правах і обов’язках су)
б’єктів, реалізацію яких забезпечено можли)
вістю державного примусу, можуть бути
створені відповідні фонди фінансових ре)
сурсів, а також здійсненні розподіл і належне
використання фінансових ресурсів відповідно
до поставленої мети, планів і програм [5, с. 25].

Фінансовим правовідносинам (як і будь)
яким правовідносинам) притаманні загаль)
ні ознаки: вони виникають на основі норм
фінансового права, що закріплюють модель
поведінки для сторін правовідносин, яка зго)
дом буде реалізована в фінансових право)
відносинах; характеризуються наявністю у
сторін суб’єктивних юридичних прав і обо)
в’язків. Фінансово)правова норма точно ок)
реслює коло суб’єктивних юридичних прав 
і обов’язків, якими наділені суб’єкти право)
відносин. Разом із тим їх вимоги визнача)
ють позитивну поведінку суб’єктів, якої вони
можуть і повинні дотримуватися, реалізуючи
свої права й обов’язки, а також суспільний
зв’язок конкретних осіб, тобто коло учасни)
ків фінансових правовідносин завжди визна)
чено конкретно. Ця ознака дозволяє чітко ок)
реслити межу між фінансово)правовою нор)
мою, в якій зазначені всі особи, здатні бути
учасниками фінансових правовідносин, і
фінансовим правовідношенням, у якому бе)
руть участь конкретні суб’єкти; здійснення су)
б’єктивних прав і юридичних обов’язків за)
безпечено можливістю державного примусу.
Це положення зумовлено, насамперед, дер)
жавними інтересами й інтересами громадян)
ського суспільства, що реалізуються у фінан)
сових правовідносинах. 
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Провідною категорією уповноважених
органів у сфері справляння податків
на сьогодні є так звані контролюючі

органи. Це поняття визначається як чинним
податковим законодавством, так і останнім
проектом Податкового кодексу України від
15.06.2010 р. за № 6509. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
порядок погашення зобов’язань платників по)
датків перед бюджетами та державними цільо)
вими фондами» контролюючим органом визна)
чається державний орган, який у межах своєї
компетенції, визначеної законодавством, здійс)
нює контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування податків і зборів (обо)
в’язкових платежів) і погашенням податкових
зобов’язань чи податкового боргу. Відповідно до
проекту Податкового кодексу України № 6509
контролюючими визнаються органи державної
податкової та державної митної служби.

Однак, як свідчить аналіз чинного та пер)
спективного податкового законодавства, функ)
ціональний зміст діяльності контролюючих ор)
ганів виходить за межі власне податкового
контролю як такого. Ця обставина, що на сьо)
годні не має достатнього ні теоретичного, ні за)
конодавчого відображення, очевидно, має спо)
нукати до пошуку та визначення більш широ)
ких адекватних понять. Тому актуальність теми
статті зумовлюється необхідністю більш повно)
го розкриття правової природи діяльності упов)
новажених суб’єктів у сфері справляння по)
датків, поглиблення рівня теоретичного пізнан)
ня діяльності у податковій сфері та вдоскона)
лення відповідного законодавчого регулювання. 

Метою цієї статті є визначення й обґрунту)
вання універсального узагальнюючого по)
няття, що розкриває діяльність уповноваже)
них органів у сфері справляння податків, яке
б цілісно відображало її правову природу.

Слід зазначити, що серед наукових робіт є
чимало тих, які певним чином досліджують

діяльність у сфері справляння податків [1–3],
однак більшість із них стосується податкових
органів і охоплює переважно лише примусовий
аспект їх діяльності. Значно менше уваги
приділяється дослідженню правової природи
всього спектра діяльності уповноважених ор)
ганів у сфері справляння податків, передусім
непримусової або позитивної, організаційної її
частини. Лише в окремих роботах тією чи ін)
шою мірою досліджується поняття адміністру)
вання податків [4–6].

Поняття «адміністрування податків», на на)
шу думку, найбільше підходить на роль понят)
тя, яке достатньо повно відображає правову
природу діяльності уповноважених органів у
сфері справляння податків, охоплюючи всі ас)
пекти цієї діяльності, а не обмежуючись суто
контрольною й юрисдикційною сторонами. Од)
нак, маючи певне поширення та застосування,
на сьогодні це поняття не має ні законодавчого,
ні достатньо усталеного наукового визначення.
Не розкривається поняття «адміністрування
податків» і в офіційних проектах податкових
кодексів України (як у проекті за № 6509, так і
в проекті від 21.07.2009 р. за № 2215). Зазначені
проекти обмежуються визначенням поняття
податкового контролю. Однак очевидно, що ді)
яльність уповноважених органів у сфері справ)
ляння податків хоч і будується значною мірою
на здійсненні податкового контролю, але ним
не обмежується, а охоплює й інші аспекти.
Йдеться про організаційну, методичну, роз’яс)
нювальну роботу. Контролюючі органи прий)
мають рішення щодо відстрочення та розстро)
чення виконання податкових зобов’язань, спи)
сання податкової заборгованості тощо.

В основу визначення поняття «адміністру)
вання податків» слід принципово покласти
поєднання примусового та непримусового (по)
зитивного) аспектів, тобто весь спектр адміні)
стративної діяльності уповноважених органів у
сфері справляння податків доцільно розгляда)
ти під кутом зору умовного поділу на позитив)
ну діяльність (позитивне адміністрування) й
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адміністративно)примусову, правоохоронну
діяльність (примусове або правоохоронне ад)
міністрування). Відповідно і методи діяльності
уповноважених органів у сфері справляння по)
датків можна розглядати як позитивні й ад)
міністративно)примусові, правоохоронні.

Позитивна діяльність уповноважених ор�
ганів у сфері справляння податків спрямована
на створення певних умов для виконання по)
даткових зобов’язань платниками, виконання
обов’язків суб’єктами податкових правовідно)
син і включає функції організаційно)виконав)
чого характеру, зокрема податкові, роз’яснення,
формо) і нормотворчість, відстрочення та роз)
строчення їх сплати тощо. Зміст позитивної час)
тини податкового адміністрування досить пов)
но розкриває Регламент адміністрування по)
датків, зборів (обов’язкових платежів), затвер)
джений наказом Державної податкової адмі)
ністрації України від 09.02.2006 р. № 62.

Адміністративно�примусова діяльність упов�
новажених органів у сфері справляння податків
є втручанням у сферу правових інтересів су)
б’єктів податкових правовідносин з метою спо)
нукання їх до виконання вимог податкових норм,
охорони податкових відносин.

Виходячи із загальної класифікації [7, с. 419],
примусові заходи у сфері справляння податків
можна поділити на три види (групи): 

•• попередження або адміністративно)запо)
біжні, у тому числі податкові перевірки як ос)
новна форма податкового контролю;

•• адміністративне припинення порушень
податкового законодавства;

•• юридична відповідальність за податкові
правопорушення. 

Відмінності у змісті та призначенні між ними
зумовлюються моментом їх застосування від)
носно вчинення правопорушення. Заходи попе)
редження спрямовані на запобігання можли)
вим майбутнім неправомірним діянням, тобто
мають переважно профілактичну спрямова)
ність і застосовуються на етапі, коли правопо)
рушення ще немає. Вони передбачають, зокре)
ма, планові та позапланові податкові перевірки
як основну форму податкового контролю, ви)
моги щодо проведення інвентаризацій тощо. 
У цьому розумінні податковий контроль як за)
побіжний захід дає відповідь на питання про
відповідність чи невідповідність поведінки 
правозобов’язаних суб’єктів податкових право)
відносин приписам податкових норм. 

Заходи адміністративного припинення спря)
мовані на примусове припинення наявних діянь,
що мають ознаки правопорушення [7, с. 425–
426], припинення податкових правопорушень,
що розпочалися або готуються, поновлення по)
рушених ними юридичних відносин у сфері
справляння податків, попередження шкідливих
наслідків діянь, забезпечення умов для притяг)
нення винних до відповідальності [8, с. 94].
Прикладом таких заходів можна назвати подат)
кову заставу, адміністративний арешт активів,
вимогу усунення виявлених порушень податко)

вого законодавства, вилучення копій доку)
ментів, які свідчать про податкові правопору)
шення, тощо. 

Заходи відповідальності або стягнення є
формами адміністративної й інших видів юри)
дичної відповідальності за порушення податко)
вого законодавства. Вони є покаранням за пра)
вопорушення, що мали місце у минулому, тобто
звернені до минулого та спрямовані на право)
вий, майновий, економічний стан особи. Засто)
сування адміністративних стягнень неможливе
без юридичної оцінки діяння, встановлення ви)
ни, наявності інших елементів складу правопо)
рушення [8, с. 94]. Заходи адміністративної від)
повідальності за податкові проступки передбачені
відповідними статтями Кодексу України про
адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.
Податкові органи уповноважені застосовувати
також заходи фінансової відповідальності за по)
рушення податкового законодавства, до числа
яких відносять штрафні санкції та пеню; при
цьому справедливо наголошується на подвій)
ній природі останньої, тобто як санкції та спо)
собу забезпечення виконання податкового зо)
бов’язання [9, с. 213–214].

Відмінності у правовій природі трьох ос)
новних різновидів адміністративно)примусових
заходів у сфері справляння податків треба чітко
розуміти і враховувати при оцінці та побудові
законодавчого регулювання. Серед примусових
заходів специфічну роль відіграє податковий
контроль. Правовий податковий контроль є
всеосяжним, бо охоплює весь податковий цикл,
процес, всі його стадії, складові, оскільки вони є
нормативно врегульованими. Спеціальне ро)
зуміння податкового контролю як спрямовано)
го на визначення відповідності поведінки су)
б’єктів приписам податкових норм означає, що
він відстежує поведінку у межах як регулятив)
них (позитивних), так і правоохоронних подат)
кових правовідносин. Адже правові приписи
супроводжують суб’єкта і на тому етапі, коли
він, вийшовши за рамки правомірності, змуше)
ний під дією правоохоронних норм повертатися
до правомірного стану. 

Як випливає із наведеного визначення
контролюючого органу, податковий контроль
здійснюється не лише за своєчасністю, досто)
вірністю, повнотою нарахування податків і
зборів (обов’язкових платежів) і погашенням 
податкових зобов’язань, а й за погашенням по)
даткового боргу. 

Разом із тим податковий контроль слід
відрізняти від заходів забезпечення погашення
податкового боргу, у тому числі примусового
стягнення. Теоретична основа їх співвідношен)
ня полягає в тому, що саме юрисдикційний вис)
новок контролю про відхилення від право)
мірної поведінки є підставою застосування вка)
заних примусових заходів. Ці законодавчі по)
няття не просто не тотожні, а й змістовно не пе)
ретинаються. Саме на окремість функцій конт)
ролю і стягнення вказує Закон України «Про
порядок погашення зобов’язань платників по)
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датків перед бюджетами та державними цільо)
вими фондами», відділяючи органи контролю)
ючі від органів стягнення та визначаючи ос)
танні відповідно до п. 1.16 як уповноважені
здійснювати заходи із забезпечення погашення
податкового боргу. При цьому відповідно до 
п. 1.6 цього Закону, примусове стягнення визна)
чається як звернення стягнення на активи плат)
ника податків у рахунок погашення його подат)
кового боргу без попереднього узгодження його
суми з таким платником податків. 

Статус контролюючого органу не дає права
на застосування заходів забезпечення погашен)
ня податкового боргу. Лише у випадку податко)
вих органів ці функції поєднуються в одному
суб’єкті. Застосовувати податкову заставу, ад)
міністративний арешт активів, податкову пору)
ку щодо будь)яких обов’язкових платежів ма)
ють право лише податкові органи. У той самий
час їх контрольна функція стосується лише
«своїх», а не «чужих» підконтрольних платежів.
Плутанина між податковим контролем і захода)
ми забезпечення погашення податкового боргу
зумовлює неправомірний висновок про співвід)
ношення поняття контролюючого органу як
ширшого щодо органу стягнення та, відповідно,
до необґрунтованої, на нашу думку, пропозиції
щодо законодавчого скасування останнього по)
няття [10, с. 56].

Ми вважаємо, що сутність поняття «подат)
ковий контроль», слід визначити таким чином:
«податковий контроль – це діяльність у формі
наданих законом повноважень, спрямована на
визначення відповідності поведінки зобов’язаних
суб’єктів податкових правовідносин приписам
податкових норм». Саме відповідний результат
податкового контролю може стати підставою
для застосування інших примусових заходів, у
тому числі заходів припинення й юридичної
відповідальності. Основною формою податко)
вого контролю є податкові перевірки.

Адміністрування податків, очевидно, можна
розглядати як цілісний правовий і законодав)
чий інститут податкового права. При цьому ді)
яльність щодо адміністрування податків має,
очевидно, процесуальний аспект, характер, то)
му до її аналізу слід підходити з урахуванням
процесуальних методологічних положень адмі)
ністративно)правової науки. Особливість адмі)
ністративно)правового підходу полягає у засто)
суванні, одночасно з класичним (вузьким) і ши)
рокого розуміння адміністративного процесу.
Виходячи із загального визначення [7, с. 491–
493], у широкому контексті адміністрування по)
датків можна розглядати як адміністративний
процес у сфері справляння податків, тобто як
встановлений законом порядок розгляду та
вирішення індивідуально)конкретних (адміні)
стративних) справ, що виникають у сфері справ)
ляння податків, спеціально уповноваженими 
на те органами (податковими адміністратора)
ми). У вузькому (класичному) розумінні ад)
міністративний процес у сфері справляння по)
датків – це порядок розгляду справ про адміні)

стративні правопорушення у податковій сфері і
застосування до правопорушників адміністра)
тивних стягнень. 

Структуру адміністративного процесу у
сфері справляння податків, становить сукуп)
ність взаємозв’язаних адміністративних про)
ваджень, які можна розглядати як такі, що ма)
ють юрисдикційний і неюрисдикційний харак)
тер [7, с. 492]. Адміністративно)юрисдикційні
провадження у сфері справляння податків по)
в’язані, перш за все, із розглядом справ про 
адміністративні правопорушення податкового
законодавства, скарг платників податків, а та)
кож дисциплінарних справ щодо державних
службовців сфери адміністрування податків.
Проміжне місце між адміністративними юрис)
дикційними та неюрисдикційними проваджен)
нями у сфері справляння податків займають
провадження із застосування заходів адмініст)
ративного примусу у сфері справляння подат)
ків, які можуть мати характер, зокрема, адміні)
стративного попередження й адміністратив)
ного припинення. Це, наприклад, такі заходи, як
застосування податкової застави, адміністра)
тивного арешту.

Так звані неюрисдикційні провадження
спрямовані на вирішення справ щодо відносин
позитивного характеру, тобто не пов’язані з ви)
рішенням правових спорів. Прикладами таких
адміністративних неюрисдикційних провад)
жень, що мають місце у сфері справляння по)
датків, можна назвати, зокрема, провадження 
з підготовки й ухвалення підзаконних норма)
тивно)правових актів, індивідуальних право)
вих актів, з розгляду пропозицій і заяв громадян,
реалізації контрольно)наглядових повнова)
жень, реєстраційні, дозвільні тощо. Як різно)
вид адміністративного неюрисдикційного про)
вадження в літературі виділяється проваджен)
ня у податкових справах [7, с. 504]. 

Конкретне уявлення щодо змісту податко)
вого адміністрування та його адміністративно)
процесуального характеру дає Регламент адмі)
ністрування податків, зборів (обов’язкових пла)
тежів). Положення, що регламентують вико)
нання обов’язків і застосування прав як плат)
никами податків, так і органами державної по)
даткової служби, у цьому документі структу)
роване за такими процесами адміністрування
податків: реєстрація й облік платників подат)
ків; обробка податкових декларацій; облік пла)
тежів (податкових зобов’язань); обслуговування
платників податків; податковий контроль; апе)
ляції платників податків; погашення податко)
вого боргу. 

Аналіз Регламенту свідчить, що в його зміс)
ті, крім наведених, можна виділити й ряд інших
процесів і процедур, що стосуються, зокрема,
оформлення спеціальних режимів оподатку)
вання (єдиний податок, фіксований податок,
податок на промисел, фіксований сільськогос)
подарський податок, торговий патент), застосу)
вання реєстраторів торгових операцій, визна)
чення податкових зобов’язань, повернення плат)



Ф І Н А Н С О В Е П РА В Огрудень  2010

никам помилково та/або надміру сплачених по)
датків тощо. Отже, є підстави вести мову про
процесуальний характер податкового адміні)
стрування, за яким окреслюється цілісний пра)
вовий податково)процесуальний інститут як
реальне процесуальне явище податкового пра)
ва, що вимагає наукового розроблення та зако)
нодавчої реалізації, передусім, при кодифікації
податкового законодавства. Певні пропозиції у
цьому напрямі, зокрема щодо податкових про)
ваджень, вже існують [11].

Висновки

Природа діяльності уповноважених органів
у сфері справляння податків має адміністратив)
но)правовий характер. Цілісну змістовну сут)
ність цієї діяльності доцільно відображати по)
няттям «адміністрування податків». При цьому
адміністративну діяльність уповноважених ор)
ганів у сфері справляння податків у цілому до)
речно розглядати під кутом зору  непримусової
або позитивної її частини, що включає заходи
організаційно)виконавчого характеру, та приму)
сової. Примусову складову доцільно дифе)
ренціювати за категоріями попереджувальних,
припиняючих заходів і заходів юридичної від)
повідальності. Поняття «адміністрування по)
датків» (податкового адміністрування), як і від)
повідних органів (податкових адміністраторів)
слід визначити  законодавчо, передусім у проек)
ті податкового кодексу України.

Сутність поняття «адміністрування подат)
ків» пропонуємо визначити таким чином: «ад)
міністрування податків – це діяльність у сфері
справляння податків, яка спрямована на забез)
печення виконання податкових зобов’язань, ви)
ражається у формі реалізації наданих законом
спеціальних повноважень у даній сфері та
змістовно охоплює організаційні, контрольні й
правоохоронні функції у сфері справляння по)
датків». Відповідно можна визначити й органи
адміністрування податків: «органи адміністру)

вання податків (податкові адміністратори) – це
спеціально уповноважені податковим законом
органи, які в межах своєї компетенції здійсню)
ють організаційні, контрольні та правоохоронні
функції у сфері справляння податків з метою
адміністративного забезпечення виконання по)
даткових зобов’язань платниками податків і
зборів (обов’язкових платежів)».
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In the article is probed legal nature of activity of the authorized organs in the field of levy of taxes.
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В статье исследуется правовая природа деятельности уполномоченных органов в сфере взима�
ния налогов, делается попытка дать широкое определение отмеченной деятельности через понятие
налогового администрирования. 
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Освіта є ключовою сферою становлен)
ня демократичного та соціально орі)
єнтованого суспільства. Процеси ін)

теграції України до європейських стандартів
і принципів зумовлюють інтенсивні зміни,
зокрема реформу освітньої сфери. Саме від
швидкості та глибини реформ залежатиме
успішне становлення в Україні основних по)
ложень Болонського процесу. 

Болонський процес є рухом до структур)
ного реформування національних систем ви)
щої освіти країн Європи, зміни освітніх про)
грам і необхідних інституційних перетворень
у вищих навчальних закладах [1, с. 21]. На)
самперед, це реформа становлення нового
типу вищої освіти в епоху глобалізації, євро)
пеїзації та «суспільства Знань» [2, с. 8]. Тому
інтеграція української освіти у сучасний єв)
ропейський освітній простір неможлива без її
модернізації та системного реформування, зо)
крема, правових і фінансових засад розвитку,
створення якісно нової системи вищої освіти.

Комюніке Конференції Міністрів євро)
пейських країн «Болонський процес 2020 –
Європейський простір вищої освіти у новому
десятиріччі» (Льовен і Лувен)ла)Ньов, 2009 р.)
визначає такі пріоритети вищої освіти до
2020 р.: соціальний вимір (рівний доступ і
закінчення навчання); навчання впродовж
життя; працевлаштування; студенто)центро)
ване навчання та навчальна місія вищої
освіти; освіта, наука й інновація; міжнародна
відкритість; мобільність; збір даних; багато)
вимірні інструменти прозорості; фінансуван)
ня. Будапештсько)Віденською Декларацією
про створення Європейського простору ви)
щої освіти від 12.03.2010 р. задекларовано
створення Європейського простору вищої
освіти, який на рівні з Болонським процесом
є безпрецедентними прикладами регіональ)
ної, транскордонної співпраці у сфері вищої
освіти. 

Створення Європейського простору ви)
щої освіти та реалізація стратегічних прин)

ципів Болонського процесу до 2020 р. вказу)
ють на необхідність приведення вітчизняних
нормативних актів у відповідність із новими
пріоритетами розвитку європейської вищої
освіти, що ставить освіту в особливі умови
щодо її модернізації.

Дослідження основних засад Болонсько)
го процесу здійснювали такі вітчизняні та за)
рубіжні вчені, як І. Бабин, В. Байденко, Я. Бо)
любаш, В. Грубінко, В. Журавський, В. Кре)
мень, С. Ніколаєнко, М. Степко, В. Шинка)
рук та ін. Дослідники розглядають, насампе)
ред, історичні передумови формування Бо)
лонського процесу та проблеми реформуван)
ня системи вищої освіти. Разом із тим фінансо)
во)правовим аспектам освіти в Європейському
просторі вищої освіти не приділена увага.

Мета цієї статті – розкрити стан і запропо)
нувати шляхи вирішення основних фінан)
сово)правових проблем освіти у контексті
Болонського процесу.

Відповідно до Закону України «Про ви)
щу освіту» вiд 17.01.2002 р. інтеграцію систе)
ми вищої освіти України у світову систему
вищої освіти та збереження і розвиток досяг)
нень і традицій української вищої школи ви)
значено одним із принципів державної полі)
тики у цій сфері. Разом з тим пріоритетами
державної політики необхідно визначити ав)
тономію вищих навчальних закладів, навчан)
ня впродовж життя, мобільність студентів,
викладачів і науковців.

Система вищої освіти України є особли)
вою для її інтеграції в європейську систему
освіти і, незважаючи на певні спроби розпо)
чати реформи, більшість процесів, що відбу)
валися до сьогодні в освіті, не змогли істотно
наблизити її до Болонської моделі, а деколи
навіть віддаляли від неї [3, с. 66]. Основними
освітніми реформами у контексті Болонсь)
кого процесу можна вважати запровадження
з 2009–2010 навчального року у вищих нав)
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чальних закладах Європейської кредитно)
трансферної системи (ЕСТS) та «Додатка до
диплома європейського зразка» (Diploma Sup)
plement). З моменту входження до Болонсь)
кого процесу багато реформ проходять лише
в педагогічному контексті, не мають систем)
ного характеру, не врегульовані нормативно)
правовими актами України. У зв’язку з цим
необхідно переглянути підходи, у тому чис)
лі щодо фінансування освіти як важливо)
го фактора реалізації поставлених завдань 
в умовах Болонського процесу. Тому комп)
лексного вдосконалення потребує вітчизня)
не освітнє законодавство, насамперед За)
кон України «Про вищу освіту».

Розглянемо сучасний стан та можливі шля)
хи розв’язання основних проблем фінансо)
во)правового характеру освіти при реалізації
таких положень Болонського процесу, як на)
дання університетської автономії, сприяння
мобільності, розвиток навчання впродовж
життя, підвищення привабливості, соціаль)
ний вимір і диверсифікація фінансування у
Європейському просторі вищої освіти.

Велика хартія університетів (Magna Charta
Universitatum, Болонья, 1988 р.) фундамен)
тальним принципом функціонування універ)
ситету закріплює його автономію. Автономія
надається університету для свободи реаліза)
ції власних повноважень у сфері освіти та на)
укових досліджень, організаційної та фінан)
сової діяльності. Забезпечення реалізації сво)
боди досліджень і освіти може бути здійснене у
тому числі шляхом надання необхідних коштів.
Самостійність у реалізації власних функцій і
повноважень, передусім у сфері володіння та
розпорядження коштами, має стати ключовим
принципом діяльності вищих навчальних за)
кладів України, оскільки лише за таких умов
заклад освіти зможе відповідати найвищим
стандартам у ринкових умовах, змінювати
власну діяльність відповідно до нових потреб
усього суспільства та кожного громадянина.

ЮНЕСКО визнає автономію одним із клю)
чових елементів реформи вищої освіти [4, 
с. 47–48]. У порівнянні з провідними країнами
світу, автономія вищих навчальних закладів
в Україні була незначним явищем у їх діяль)
ності. Обмежена самостійність виявлялась не
лише у навчальному та науковому процесах,
а й щодо фінансової автономії. За радянсь)
кого періоду плановий характер підготовки
фахівців і державне замовлення зумовлюва)
ли підпорядкування діяльності вищих нав)
чальних закладів інтересам держави та пла)
нової економіки. Держава справляла вагомий
вплив на заклади освіти, тим самим обмежу)
вала їх автономію.

Здобуття незалежності, становлення
ринкової економіки суттєво змінили підходи
до залучення та розпорядження коштами,
розширили джерела фінансування освіти.
Нове бачення розвитку автономії відбулося
для українських вузів з моменту приєднання
України до Болонського процесу, що гаран)
тує університетську автономію в межах
Європейського простору вищої освіти.

Однак високий ступінь адміністративної
та фінансової залежності державних вищих
навчальних закладів не створюють можли)
вості реалізації положень Болонського про)
цесу щодо університетської автономії. На)
самперед, має місце недосконалість законо)
давства України у сфері вищої освіти. Так, не
повною мірою гарантується автономія та са)
мостійність у вирішенні ключових фінансо)
вих проблем державним вищим навчальним
закладам. Фінансова автономія повинна вста)
новлювати фінансово)правовий механізм са)
мостійності розпорядження власними фінан)
совими ресурсами з реалізацією громадського
фінансового контролю за їх використанням.

Крім того, необхідно забезпечити фінан)
сову самостійність шляхом надання держав)
ним вищим навчальним закладам права
відкривати рахунки в банках і зберігати кош)
ти на депозитних рахунках, а також можли)
вість брати кредити в банках. Приватні вищі
навчальні заклади наділені більшою фінан)
совою автономією та відповідно не мають та)
ких обмежень. Тому необхідно внести зміни
до законодавства про вищу освіту з метою за)
провадження однакових фінансових умов
для вищих навчальних закладів (незалежно
від форми власності).

Особливої цінності для вищих навчаль)
них закладів України набувають власні на)
укові, технічні й інші розробки. Тому вузи по)
винні самостійно використовувати особисті
немайнові та майнові права на створені в ме)
жах такого закладу об’єкти інтелектуальної
власності, зокрема необхідне законодавче
закріплення можливостей для продажу па)
тентів і ліцензій на дані об’єкти.

Повноправне членство у Болонській
співдружності потребує від кожної країни)
учасниці, зокрема України, реалізації важли)
вих завдань, у тому числі визнання ролі уні)
верситетів як ключових інституцій суспіль)
ства, які повинні присвятити власну діяль)
ність дослідженню та поширенню сучасних
об’єктивних знань [5, с. 73]. Тому запрова)
дження статусу самоврядного (автономного)
дослідницького національного університету 
є важливим нововведенням у контексті надан)
ня реальної автономії університетам. Такий
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статус деякі університети отримали на під)
ставі підзаконних актів. Так, постановою Ка)
бінету Міністрів України «Деякі питання на)
дання вищим навчальним закладам статусу
самоврядного (автономного) дослідницького
національного університету» вiд 03.02.2010 р.
№ 76 закріплено статус самоврядного (авто)
номного) дослідницького національного уні)
верситету окремим вищим навчальним за)
кладам, які провадять діяльність відповідно
до власного статуту. Таким університетам з
2011 р. надається право отримувати фінан)
сові ресурси з бюджету для власного ефек)
тивного розвитку та функціонування, само)
стійно встановлювати обсяги студентів від)
повідно до штатних посад науково)педаго)
гічних працівників (не менше п’ять до одно)
го). Крім того, пропонується закріпити у
нормативно)правових актах права універси)
тетів щодо прийняття остаточного рішення
про присвоєння вчених звань і присудження
наукових ступенів із видачею атестатів і дип)
ломів державного зразка. 

Однак не зрозуміла правова сутність са)
моврядного (автономного) дослідницького
національного університету, його місце та роль,
яку він повинен відігравати в національній
системі вищої освіти. Тому потребує подаль)
шого розкриття правовий статус самовряд)
ного (автономного) дослідницького національ)
ного університету в освітніх законах України.

Автономія вищих навчальних закладів
тісно пов’язана з мобільністю як одним із ос)
новних положень Болонського процесу, що
надає можливості для особистісного вдоско)
налення, розвитку міжнародної співпраці між
фізичними особами й установами, підвищен)
ня якості вищої освіти, наукової діяльності.

У Великій хартії університетів (Magna
Charta Universitatum) зазначається про необ)
хідність підтримки університетами мобіль)
ності викладачів і студентів шляхом реаліза)
ції загальної політики еквівалентності у сфе)
рі статусів, ступенів, іспитів (при збереженні
національних дипломів) і надання фінансо)
вої підтримки мобільності.

Комюніке Конференції Міністрів євро)
пейських країн «На шляху до Європейського
простору вищої освіти: відповіді на виклики
глобалізації» (Лондон, 2007 р.) серед най)
більших перешкод на шляху до забезпечення
мобільності виокремлює питання імміграції,
визнання, недостатнього фінансового заохо)
чення та негнучкий механізм виплат допомоги.
Насамперед, необхідно спростити процедури
отримання віз, дозволів на проживання та на)
лежну роботу, збільшити кількість спільних і
запровадити гнучкі навчальні програми, під)

вищити відповідальність вищих навчальних
закладів за забезпечення мобільності викла)
дачів і студентів.

Отже, мобільність є основним інструмен)
том для усунення перешкод до ефективного
здійснення вільного пересування у європей)
ському просторі вищої освіти, що неможливо
без вирішення фінансових питань. Фінансо)
ва підтримка мобільності здійснюється шля)
хом надання стипендій, грантів, позик, а та)
кож участі у різноманітних програмах Євро)
пейського Союзу.

Програми освітньої співпраці Європейсь)
кого Союзу спрямовані на виконання таких
завдань: створення кращих умов обміну до)
свідом і реалізації міжнародних проектів че)
рез співпрацю між навчальними закладами
країн)членів, зокрема щодо обміну студентів
і викладачів; побудова форм партнерства між
осередками вищої освіти, співпраці універси)
тетів з підприємствами, створення спільних
освітніх проектів [6, с. 16].

Особливий «сусідський» статус надає
для України нові можливості для інтеграції у
європейський освітній і науковий простір, до)
ступу до інструментів та програм Європейсь)
кого Союзу, зокрема у сфері освіти [7, с. 35].
Україна бере участь у таких програмах спів)
праці Європейського Союзу з країнами тре)
тього світу, як Тempus IV (2007–2013 рр.) та
Erasmus)Mundus ІІ (2009–2013 рр.).

Наближення України до світових стан)
дартів освіти відбуватиметься тоді, коли все
більша кількість наших студентів, аспірантів
і молодих учених буде брати участь у про)
грамі мобільності, пізнаючи Болонську сис)
тему зсередини [8, с. 51]. Участь у програмах
мобільності, зокрема європейських, усуне ор)
ганізаційні та фінансові перепони у вільному
пересуванні студентів, викладачів і науков)
ців. Крім того, необхідно створити національ)
ні центри інформації про мобільність і ви)
знання з метою їх взаємодії з відповідною
європейською мережею.

У Комюніке конференції «Болонський
процес 2020 – Європейський простір вищої
освіти у новому десятиріччі» наголошується,
що мобільність повинна стати ознакою Євро)
пейського простору вищої освіти. До 2020 р.
ставиться мета підвищення мобільності, за)
безпечення її високої якості, урізноманітнен)
ня її видів і обсягу, з тим, щоб у 2020 р. період
навчання або стажування за кордоном отри)
мали щонайменше 20 % осіб, які закінчува)
тимуть навчання в країнах Європейського про)
стору вищої освіти. 

Неврегульованість вітчизняним законо)
давством питань мобільності призводить до
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того, що вищі навчальні заклади України прак)
тично не реалізують Болонські домовленості
про мобільність. Заклади освіти проводять
малоактивну діяльність щодо прийому іно)
земних студентів, викладачів і науковців, а
також не сприяють реалізації засад мобіль)
ності для наших співвітчизників. Запрова)
дження у нормативно)правових актах про
вищу освіту засад мобільності стане підста)
вою для підвищення якості освіти. Вважаємо
за необхідне для ефективної реалізації зов)
нішньої мобільності закріпити правові поло)
ження участі студентів, викладачів і вчених 
в освітніх програмах Європейського Союзу.
Перш за все, це сприятиме обміну досвідом
педагогів і наукових працівників, міжкуль)
турному діалогу на студентському рівні, буде
якісним критерієм їх професійного зростання.

Навчання впродовж життя (Lifelong Lear�
ning) є важливим елементом Європейського
простору вищої освіти, що передбачає ство)
рення можливостей для підготовки освіче)
них громадян, які матимуть можливості для
реалізації власних умінь. В Європі як сус)
пільстві й економіці знань навчання впродовж
життя повинно спрямовуватися на вирішен)
ня проблем конкурентоспроможності, вико)
ристання новітніх технологій, соціальної єд)
ності та створення для кожного рівних мож)
ливостей і якості життя.

Відповідно до Комюніке конференції
«Болонський процес 2020 – Європейський
простір вищої освіти у новому десятиріччі»
навчання впродовж життя передбачає мож)
ливість отримання кваліфікації, розширення
кола знань і вмінь, здобуття нових навичок і
компетенцій, особистісного зростання, а та)
кож набуття кваліфікації через гнучкі траєк)
торії навчання, у тому числі отримання ос)
віти заочно та навчання на виробництві.

Концепція навчання впродовж життя ба)
зується на надійних партнерських відноси)
нах між державними органами, вищими нав)
чальними закладами, студентами, роботодав)
цями та працівниками. Слід зазначити, що
навчання впродовж життя має бути підкріп)
лене належним фінансуванням.

Доступність європейської вищої освіти
для кожного здійснюється шляхом підви�
щення її привабливості. Міжнародна при)
вабливість виявляється у сприянні здобуттю
якісної вищої освіти й її навчальній цінності.
Таке сприяння повинно охоплювати соціаль)
ні й економічні аспекти, а також створення сти)
пендіальних програм для студентів із країн тре)
тього світу. Загальноєвропейський простір
вищої освіти виступає партнером систем ви)
щої освіти інших регіонів світу, сприяє зба)

лансованому студентському й академічному
обміну, співробітництву між інститутами ви)
щої освіти.

Соціальний вимір є необхідною умовою
підвищення привабливості та конкуренто)
спроможності Європейського простору ви)
щої освіти. Важливість доступності й якості
вищої освіти повинна виявлятись у сприянні
соціальній єдності та мінімізації нерівності,
підвищенні рівня знань і компетентності сус)
пільства. Для досягнення доступної й якісної
вищої освіти необхідно усунути всі перешко)
ди для навчання, пов’язані з соціальним та
економічним становищем студента. Насам)
перед, необхідно забезпечити гідні умови
проживання та навчання для студентів, щоб
вони могли успішно завершити курс підго)
товки у вищому навчальному закладі.

Соціальний вимір повинен передбачати фі)
нансову підтримку студентів, передусім із чис)
ла соціально незахищених та осіб з особливи)
ми потребами. Однією з перешкод у рівному
доступі та завершенні навчання для таких осіб
є відсутність законодавчого закріплення поло)
жень про портативні позики та гранти [9].

Про дотримання належного фінансуван�
ня вищих навчальних закладів зазначалось у
багатьох документах Болонського процесу.
Як особливий пріоритет фінансування вищої
освіти закріплено у Комюніке конференції
«Болонський процес 2020 – Європейський
простір вищої освіти у новому десятиріччі».
Так, державне фінансування має залишатися
основним пріоритетом у гарантуванні рівно)
го доступу та подальшого сталого розвитку
автономних вищих навчальних закладів. Од)
нак необхідно приділяти більшу увагу зна)
ходженню нових та диверсифікованих дже)
рел і методів фінансування. Тому для дос)
татнього й успішного самостійного функціо)
нування державних вищих навчальних за)
кладів необхідним є розширення джерел фі)
нансування освіти в умовах нових пріорите)
тів розвитку Болонського процесу шляхом
залучення позабюджетних коштів. Отже, но)
вим напрямом забезпечення ефективності
Європейського простору вищої освіти повин)
на стати стабільна фінансова автономія з ба)
гатоканальним фінансуванням державних
вищих навчальних закладів на основі прі)
оритетного отримання фінансових ресурсів
із централізованих фондів держави, а також
додаткових коштів із позабюджетних джерел.

Висновки

У контексті розвитку основних положень
Болонського процесу до 2020 р. потребує
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комплексного вдосконалення законодавство
у сфері вищої освіти шляхом: 

врегулювання фінансово)правових ме)
ханізмів щодо розпорядження власними
коштами державних вищих навчальних зак)
ладів із запровадженням інституту громадсь)
кого контролю за рухом фінансових ресурсів; 

надання права вищим навчальним закла)
дам на відкриття рахунків, у тому числі депо)
зитних, користування банківськими креди)
тами;

використання особистих немайнових і
майнових прав на створені в межах вищого
навчального закладу об’єкти інтелектуальної
власності, зокрема щодо можливості прода)
жу патентів і ліцензій на такі об’єкти;

розкриття правового статусу самовряд)
ного (автономного) дослідницького національ)
ного університету;

регламентації академічної мобільності
студентів, викладачів і вчених, у тому числі
щодо їх участі у європейських освітніх про)
грамах;

врегулювання основних засад навчання
впродовж життя;

закріплення соціального виміру освіти
для фінансової підтримки соціально незахи)
щених та осіб з особливими потребами.

Висловлені пропозиції не вирішать усіх
фінансово)правових проблем вищої освіти,

проте повинні наблизити українську освіт)
ню систему до основних вимог Болонського
процесу.
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Одним із основних завдань трудового права
на сучасному етапі розвитку суспільства є
створення необхідних правових умов для

досягнення оптимальної узгодженості інтересів
сторін соціального партнерства. У зв’язку з цим
важливе теоретичне та практичне значення для
фактичного захисту трудових прав і законних інте)
ресів працівників набуває реалізація функцій
профспілок у механізмі соціального партнерства. 

Профспілки є найбільш стійкою організованою
формою правових і соціально)економічних зв’язків
найманих працівників, яка базується на принципах
єдності, солідарності, справедливості, спрямована
на виконання функцій представництва інтересів
працівників і забезпечення їх соціальним захистом.

Практика свідчить про проблемні аспекти діяль)
ності профспілок у механізмі соціального партнер)
ства, зумовлені високою активністю профспілок на
національному рівні та низькою активністю на рівні
окремого підприємства; пасивністю профспілок до
захисту трудових прав працівників у зв’язку з
нечіткістю окремих норм законодавства, різним їх
тлумаченням; множинністю профспілкових органі)
зацій на одному підприємстві та наявністю конф)
ліктів між ними. У зв’язку з цим дослідження функ)
цій профспілок у механізмі соціального партнерства
є не лише актуальним, а й перспективним, дає мож)
ливість обґрунтувати пропозиції для підвищення
рівня захисту прав працівників.

Проблеми діяльності професійних спілок як
представників і захисників інтересів найманих
працівників та суб’єктів трудового права у різних
ракурсах досліджували О. Бондаренко, Г. Гончаро)
ва, В. Догадов, Р. Лівшиць, А. Мацюк, Г. Моска)
ленко, В. Прокопенко, О. Процевський, З. Симо)
рот, В. Смолярчук, І. Снігірьова, Н. Циганчук, Ф. Це)
сарський, І. Чумаченко та ін. Разом із тим наукові
дослідження зазначених учених не вичерпали всіх
проблем правового регулювання діяльності про)
фесійних спілок, у тому числі питання ролі проф)
спілок у механізмі соціального партнерства.

Метою цієї статті є комплексне дослідження
значення професійних спілок у механізмі соці)
ального партнерства.

Працівники виступають у механізмі соціаль)
ного партнерства через своїх представників, яки)
ми, згідно із Кодексом законів про працю (далі –
КЗпП) України, законами України «Про колек)
тивні договори і угоди», «Про організації робото)
давців», є професійні спілки чи інші уповноважені
трудовим колективом органи.

Серед представників найманих працівників
особливе історичне й юридичне місце посідають
профспілки, участь яких у регулюванні трудових
відносин називають характерною ознакою методу
трудового права [1, c. 86]. 

Правове становище професійних спілок в Ук)
раїні врегульоване Законом України «Про про)
фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від
15.09.1999 р. (далі – Закон), відповідно до якого
професійна спілка – це добровільна неприбуткова
громадська організація, що об’єднує громадян,
пов’язаних спільними інтересами за родом їх про)
фесійної (трудової) діяльності (навчання). Право)
суб’єктності профспілки набувають за фактом ле)
галізації, яка, відповідно до ст. 16 цього Закону,
здійснюється шляхом повідомлення на відповід)
ність заявленому статусу. З моменту затверджен)
ня їх статуту профспілки набувають права юри)
дичної особи. 

Особливість правового становища проф)
спілок, на думку П. Пилипенка, зумовлена метою
їх створення та діяльності [2, c. 81 – 83], якою є
представництво і захист трудових, соціально)еко)
номічних прав та інтересів. Основне в Законі –
закріплення за професійними спілками представ)
ницьких і захисних повноважень. Закон визначає
сферу прав та інтересів, у якій профспілки воло)
діють представницькими повноваженнями, та ко)
ло осіб, в інтересах яких вони діють. З питань ін)
дивідуальних прав та інтересів профспілки предс)
тавляють і захищають членів своєї організації, а у
сфері колективних інтересів працівників проф)
спілки здійснюють представництво і захист інте)
ресів працівників, незалежно від членства у проф)
спілках. 

У законодавстві немає диференціації прав
профспілок залежно від виконуваної функції. Так,
право на ведення колективних переговорів та ук)
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ладення колективних договорів і угод, передбаче)
не ст. 20 Закону, можна віднести до представниць)
кої функції, а право на участь у колективних тру)
дових спорах може використовуватись як у рамках
виконання захисної функції, так і з метою забезпе)
чення виконання представницької функції. Крім
того, гарантії прав профспілок, закріплені розді)
лом ІV Закону, передбачені для забезпечення як
представницької функції, так і захисної.

У літературі з трудового права висловлювали)
ся різні думки щодо співвідношення ролі представ)
ницької та захисної функцій. Так, В. Догадов називав
представництво одним із принципів профспілкового
руху [3, c. 29]. І. Снігірьова визначала представницт)
во як врегульовану правом діяльність органів
об’єднання громадян у сфері виробництва, праці,
побуту та культури, спрямовану на забезпечення
реалізації прав і найбільш повне задоволення ін)
тересів працівників [4, c. 62]. В. Смолярчук пред)
ставництво тлумачив не як окрему функцію проф)
спілок, яка існує нарівні із захисною, а як функцію,
що виражає сутність і призначення профспілки [5,
c. 57]. Ф. Цесарський вважає, що основною функ)
цією профспілок є захисна, а представницька
функція є допоміжною у захисті прав найманих
працівників, вона створює належні передумови
для реалізації захисної функції [6, c. 6]. Така по)
зиція певною мірою є зрозумілою. Якщо згадати,
що інтереси роботодавця та працівника не збіга)
ються, більше того – часто є діаметрально проти)
лежними, стає зрозумілим, що працівник як сторо)
на трудового правовідношення потребує захисту.
Такими організаціями, покликаними захищати
інтереси працівників, у силу історичних обставин,
є профспілки.

Разом із тим важко погодитися з применшен)
ням ролі представницької функції профспілок.
Представництво та захист – це дві різні, проте
рівноцінні функції, тісно пов’язані між собою. На
нашу думку, представницька функція – це діяль)
ність професійних спілок, спрямована на забезпе)
чення інтересів працівників шляхом участі в со)
ціально)трудових відносинах та, як результат, на)
буття ними відповідних прав і обов’язків. Захисна
функція профспілок – діяльність, спрямована на по)
передження порушення прав та інтересів пра)
цівників, а також на відновлення їх порушених прав.
Представництво здійснюється для захисту прав та
інтересів працівників, а захист без представництва
існувати не може, оскільки останнє забезпечує
зв’язок профспілки з працівником. Як справедливо
зазначає Р. Лівшиць, саме представництво проф)
спілок від імені працівників є основою їх трудової
правосуб’єктності [7, c. 44]. Забезпечення належно)
го механізму соціального партнерства можливе у
випадку гармонійного поєднання в діяльності проф)
спілок цих двох функцій.

Найважливішим напрямом діяльності проф)
спілок є участь у веденні колективних переговорів
і укладенні колективних договорів та угод. Як за)
значає О. Процевський: «Колективний договір є
визнаною в законодавчому порядку формою уз)
годження інтересів сторін трудового договору, са)
ме співвідношенням змісту колективного і трудо)
вого договору визначається право профспілково)
го органу на участь в регулюванні трудових від)
носин» [8, c. 13–20]. Відповідно до ст. 20 Закону
профспілки, їх об’єднання ведуть колективні пере)

говори, здійснюють укладення колективних дого)
ворів, генеральної, галузевих, регіональних, міжга)
лузевих угод від імені працівників. Залежно від
рівня соціального партнерства профспілки, орга)
нізації профспілок можуть мати статус первинних,
місцевих, обласних регіональних, республікансь)
ких, всеукраїнських. 

Стаття 12 КЗпП України називає стороною
колективного договору первинну профспілкову
організацію, а ст. 3 Закону України «Про колек)
тивні договори і угоди» дещо розширює вказану
норму, визначаючи, що стороною колективного до)
говору є одна або кілька профспілок. Це означає,
що у випадку, якщо на підприємстві діє кілька
профспілок, то стороною колективного договору
визнаються всі ці профспілки. Отже, за наявності
на підприємстві кількох профспілок вони мають
сформувати на засадах пропорційного представ)
ництва спільний представницький орган для ве)
дення колективних переговорів і укладення колек)
тивного договору. Ця норма забезпечує принцип
рівності профспілок у здійсненні представництва,
захисту прав та інтересів членів профспілки, а та)
кож відповідає рішенню Конституційного Суду
України від 29.10.1998 р., який щодо офіційного
тлумачення поняття «професійна спілка, що діє на
підприємстві, установі, організації» вирішив, що
професійні спілки, які діють на підприємстві, мають
рівні права та є рівними перед законом.

У процесі колективних переговорів і укладен)
ня колективного договору спільний представниць)
кий орган приймає рішення відповідно до кількості
голосів, яка належить представникам кожної
профспілки. Кожна профспілкова організація має
визначитися щодо своїх зобов’язань за колектив)
ним договором і відповідальності за їх невиконан)
ня. Профспілка, що відмовилася від участі в предс)
тавницькому органі, позбавляється права предс)
тавляти інтереси найманих працівників при підпи)
санні колективного договору, проте зберігає за со)
бою право участі в інших формах соціального парт)
нерства, що підтверджується рішенням Консти)
туційного Суду України від 29.10.1998 р., у якому
визначено, що поняттям «професійна спілка, що
діє на підприємстві» охоплюється будь)яка проф)
спілка, незалежно від того, чи є така профспілка
стороною колективного договору чи угоди.

Крім того, КЗпП України, на відміну від Зако)
ну України «Про колективні договори і угоди»,
визнає за профспілками пріоритетне право на ве)
дення колективних переговорів і укладення колек)
тивного договору та допускає можливість висту)
пати стороною колективного договору іншим
представникам трудового колективу лише у ви)
падку, якщо на підприємстві відсутня профспілка.
Таке положення відповідає положенням Кон)
венції Міжнародної організації праці (далі –
МОП) № 135 «Про захист прав представників пра)
цівників на підприємстві та можливостей, які їм на)
даються» 1971 р., відповідно до якої в національно)
му законодавстві можуть встановлюватися вик)
лючні повноваження профспілок [9, c. 59–70]. Ра)
зом із тим ст. 3 Закону закріплює, що стороною ко)
лективного договору є одна або кілька профспілок
чи інші уповноважені на представництво трудовим
колективом органи, а у разі відсутності таких ор)
ганів – представники трудящих, обрані й уповно)
важені трудовим колективом. З тексту цієї статті
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можна зробити висновок, що зазначений Закон до)
пускає ведення колективних переговорів і укладен)
ня колективного договору як тими, так і іншими
суб’єктами одночасно. При застосуванні норм, що
аналізуються, слід виходити з того, що КЗпП Ук)
раїни встановлює загальне правило, а Закон –
спеціальне, тому необхідно керуватися нормами ос)
таннього. Таким чином, інші уповноважені трудо)
вим колективом органи мають рівні можливості
нарівні з профспілкою щодо права представляти
інтереси найманих працівників при веденні колек)
тивних переговорів по укладенню колективного до)
говору.

На регіональному та галузевому рівнях участь
у веденні колективних переговорів та укладенні
колективних угод здійснюють профспілки чи їх
об’єднання з відповідним статусом, а у разі їх
відсутності – представницькі організації трудя)
щих, які мають відповідні повноваження. При ук)
ладенні генеральної угоди за профспілками за)
кріплене виключне право на представництво інте)
ресів працівників. 

Визнання профспілки стороною колективно)
договірного акта, а не просто представником сторо)
ни, більшою мірою відповідає суті соціально)парт)
нерських відносин. У результаті колективних пе)
реговорів укладаються колективні договори й уго)
ди, які мають статус джерел трудового права та
містять конкретні зобов’язання сторін. Відповідно,
сторонами таких договорів та угод можуть бути
конкретні суб’єкти, тобто профспілки. Інтереси
працівників при цьому в жодному разі не порушу)
ються, адже профспілка, виступаючи стороною ко)
лективно)договірного процесу, здійснює свої пов)
новаження саме в інтересах працівників. Га)
рантіями забезпечення інтересів останніх є статус
профспілки як добровільної неприбуткової гро)
мадської організації, що об’єднує працівників з ме)
тою представництва і захисту їх прав та інтересів. 

Іншим напрямом реалізації представницької
та захисної функції профспілок у механізмі соці)
ального партнерства є участь у спільних консуль)
таціях із роботодавцями, органами державної вла)
ди й органами місцевого самоврядування з питань
умов праці та соціального захисту населення. На
рівні окремого підприємства спільні консультації
між профспілками та роботодавцями провадяться
шляхом як прямої взаємодії суб’єктів соціального
партнерства, так і створення спеціальних органів
соціального партнерства. Умови та порядок прове)
дення консультацій повинні визначатися сторона)
ми соціального партнерства самостійно. На галузе)
вому, регіональному та генеральному рівнях трис)
торонні консультації провадяться у Національній
раді соціального партнерства й її органах на
місцях.

Напрямами реалізації професійними спілками
представницької та захисної функції соціального
партнерства також є: 

•• участь профспілок у системі загальнообо)
в’язкового державного соціального страхування.
Профспілки, їх об’єднання беруть участь на паритет)
них засадах нарівні з державою та роботодавцями в
управлінні державним соціальним страхуванням як
представники застрахованих осіб; 

•• участь профспілок в управлінні підприєм)
ствами. Профспілки представляють права й інте)
реси працівників у відносинах з роботодавцем в

управлінні підприємствами, установами, ор)
ганізаціями;

•• здійснення контролю за виконанням колек)
тивних договорів і угод. Контроль за виконанням
колективних договорів і угод вправі здійснювати
профспілкові органи або інші уповноважені згідно
із статутом представники профспілки;

•• участь у досудовому врегулюванні колек)
тивних трудових спорів. У даному випадку вказа)
ні повноваження профспілок детально визначені 
в Законі України «Про порядок вирішення ко)
лективних трудових спорів (конфліктів)» від
03.03.1998 р., який наділяє профспілки такими
правами при вирішенні колективних трудових
спорів: правом формувати, затверджувати та висува)
ти вимоги; правом ініціювати створення примирної
комісії та визначитися щодо своїх представників у
ній; правом ініціювати створення трудового арбітра)
жу та разом із роботодавцем погодити кількісний і
персональний склад трудового арбітражу; правом
звернутися до НСПП у сприянні вирішенню колек)
тивного трудового спору. 

Реалізація зазначених напрямів діяльності
профспілок у механізмі соціального партнерства
неможлива без системи відповідних гарантій для
них [10, c. 103–106]. Аналіз чинного законодавства
дозволяє класифікувати гарантії прав профспілок
у механізмі соціального партнерства у наступні
групи:

гарантії діяльності профспілок при веденні ко�
лективних переговорів та укладенні колективних
договорів і угод:

•• представники профспілок, які беруть участь
у переговорах, звільняються від роботи на період
колективних переговорів і підготовки проекту із
збереженням заробітної плати та включенням цьо)
го часу до трудового стажу;

•• витрати, пов’язані з участю у переговорах і
підготовкою проекту колективного договору, уго)
ди, компенсуються в порядку, передбаченому за)
коном, колективним договором чи угодою;

•• роботодавець зобов’язаний надати для про)
ведення зборів працівників приміщення з не)
обхідним обладнанням та відповідними побутови)
ми умовами;

•• для ведення колективних переговорів проф)
спілки мають право отримувати необхідну інфор)
мацію від осіб, які представляють роботодавця;

•• роботодавець зобов’язаний ознайомити пра)
цівників із колективним договором;

гарантії профспілок щодо права на інформа�
цію:

•• роботодавці, їх об’єднання зобов’язані в тиж)
невий строк надавати у відповідь  на запити проф)
спілок інформацію, яка є в їх розпорядженні, з пи)
тань умов праці й оплати праці працівників, а та)
кож соціально)економічного розвитку підприєм)
ства;

•• право розповсюджувати інформацію на
підприємстві серед працівників шляхом роздачі
інформаційних бюлетеней, брошур, публікацій за
умови не порушувати правила роботи підприєм)
ства та чистоти на ньому;

гарантії прав профспілок при здійсненні конт�
ролю за виконанням колективних договорів і угод,
які включають:

•• право профспілок безперешкодно відвідува)
ти й оглядати місця роботи на підприємстві;
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•• право отримувати інформацію від робото)
давця для здійснення контролю за виконанням ко)
лективних договорів і угод;

•• право перевіряти розрахунки з оплати праці та
державного соціального страхування, використан)
ня коштів для соціальних і культурних заходів та
житлового будівництва;

гарантії працівникам підприємств, установ
або організацій, обраних до профспілкових органів.
Ці гарантії закріплені в Конвенції МОП № 135
«Про захист прав представників працівників на
підприємстві та можливостей, які їм надаються»
1971 р., де передбачено, що представники пра)
цівників на підприємстві користуються ефектив)
ним захистом проти будь)якої дії, яка може завдати
їм шкоди, включаючи звільнення, що ґрунтується
на їх статусі чи на їх діяльності як представників
працівників, або на їх участі в профспілковій
діяльності тією мірою, якою вони діють відповідно
до чинного законодавства чи колективних дого)
ворів або інших спільно погоджених умов [11, 
c. 490]. Положення Конвенції детально конкрети)
зуються в ст. 41 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності».

Виступаючи як представник працівників,
профспілки беруть участь у механізмі соціального
партнерства та набувають у зв’язку з реалізацією
своїх повноважень власні права й обов’язки. Ос)
танні є частиною правового статусу профспілки. 
У Законі України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» передбачені обов’язки
профспілок та їх об’єднань щодо представництва
та захисту трудових і соціально)економічних прав
та інтересів своїх членів, дотримання законодав)
ства, а також обов’язок виконувати колективні до)
говори й угоди, укладені ними, та взяті на себе зо)
бов’язання. Інші обов’язки профспілок можуть бу)
ти закріплені в статуті та передбачені відповідни)
ми колективними договорами й угодами.

Заслуговують на увагу питання відповідаль)
ності профспілок як суб’єктів соціального партне)
рства. Свого часу В. Догадов наголошував на не)
обхідності законодавчого визначення відповідаль)
ності профспілок та їх посадових осіб [12, c. 130].
Чинний Закон України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» не містить норм, які
встановлюють юридичну відповідальність проф)
спілок. Однак Закон України «Про колективні 
договори і угоди» від 01.06.1993 р. передбачає
відповідальність посадових осіб, які представля)
ють профспілки, за ухилення від участі в колек)
тивних переговорах; за порушення і невиконан)
ня колективних договорів та угод; за ненадання
інформації, необхідної для колективних перего)
ворів і здійснення контролю. Отже, на законодав)
чому рівні передбачена відповідальність проф)
спілок як суб’єктів соціального партнерства.

Викладене дозволяє зробити висновок, що
представництво інтересів найманих працівників у
механізмі соціального партнерства здійснюють
профспілки. 

Професійні спілки, виступаючи як представ)
ники найманих працівників у соціальному парт)
нерстві, беруть участь у таких напрямах діяль)
ності: веденні колективних переговорів і укладенні
колективних договорів та угод; спільних кон)
сультаціях з роботодавцями, органами держав)
ної влади й органами місцевого самоврядуван)
ня з питань умов праці та соціального захисту
населення; управлінні державним соціальним
страхуванням як представники застрахованих
осіб; управлінні підприємствами; здійсненні
контролю за виконанням колективних дого)
ворів і угод; досудовому врегулюванні колек)
тивних трудових спорів. 
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Будь)який розвиток неможливий без
осмисленої реалізації впорядкованого
комплексу дій. Суспільний розвиток

важко уявити окремо від цілеспрямованої
людської діяльності. Його двигуном є праця –
найважливіша умова і, водночас, гарантія
гармонійного існування людини, держави та
суспільства. Забезпечення гідних умов праці
має базуватися на врахуванні основополож)
них принципів трудового права, серед яких
основним є принцип гуманізму. Нехтування
керівними правовими приписами, їх непра)
вильне застосування, а також домінування
виробничих факторів над соціальними, як
правило, породжують конфлікти та загост)
рення суспільних інтересів, призводять до
грубих порушень трудових прав громадян,
невиправданого зниження правової захище)
ності, загального рівня правової культури в
суспільстві. 

Метою цієї статті є дослідження принципу
гуманізму як першочергового пріоритету у
створенні належних умов праці. 

Основоположним принципом трудового
права, який відображає його сутність, є гу)
манізм. Гуманізм – це чуйне ставлення до
людини, пройняте турботою про її благо, по)
вагою до її гідності. Принцип гуманізму в
юридичній науці тривалий час є об’єктом
досліджень і спрямовує норми всіх галузей
права на захист прав і свобод людини, яка
згідно з Конституцією України визнана най)
вищою соціальною цінністю (ст. 21). Прин)
цип «усі люди є вільні та рівні у своїй гід)
ності та правах» знаходить своє відображен)
ня у трудовому праві через закріплення та)
ких ідей, як ставлення до людини як до осо)
бистості, а не засобу виробництва; неприпус)

тимість зневаги до людської гідності; заборо)
на будь)якої дискримінації особи; гарантова)
на можливість розвитку особистості людини
у трудових відносинах; комфортність трудо)
вої діяльності; державний захист (заступниц)
тво) тих, хто не може на рівних конкурувати
на ринку праці (інваліди, працівники з сімей)
ними обов’язками, молоді фахівці та ін.).

Гідне ставлення до працівника – це одно)
часно і вияв принципу гуманізму, і одна з
першочергових умов для комфортного здійс)
нення особою трудової діяльності. Про своє)
рідну еволюцію у виявленні принципу гума)
нізму свідчить неоднаковий характер ставлен)
ня до працівника у різні часи: так, якісні зміни
від термінів «робоча сила», «робочий клас»,
які набули поширення в 30)ті роки XX ст. [1,
с. 3], до «працівника» – людини – «найвищої
соціальної цінності» свідчать про суттєву пе)
реорієнтацію у напрямі наукових поглядів про
людину та працю. Слушною видається думка
про те, що, якщо використовуються такі тер)
міни, як «робоча сила», «трудові ресурси», то
суть у них одна – зневага до людини [2, с. 66]. 

О. Процевський висловив думку про те,
що витоки гуманізму криються у ставленні
до людини – носія здатності до праці, тобто
цінним для роботодавця є не функція, яку
виконує працівник, а працівник [3, с. 4]. Од)
нак ця ключова соціальна ідея реалізована
лише на рівні встановлення норм трудового
права, а не їх реалізації в суспільному житті. 

Слід зазначити, що регулювання належ)
них умов праці базується на факті визнання
державою обов’язку забезпечити захист пра)
цівника як сторони фактично більш незахи)
щеної в трудових правовідносинах з метою
збереження його життя, здоров’я та високо)
го рівня працездатності протягом тривалого
часу, а також виявлення поваги до його гід)
ності.
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Стаття 7 Міжнародного пакту про еконо)
мічні, соціальні і культурні права, прийнято)
го Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 р.
встановлює обов’язок держав щодо визнання
права кожного на справедливі та сприятливі
умови праці, у тому числі умови роботи, що
відповідають вимогам безпеки та гігієни. Єв)
ропейська соціальна хартія також закріпила
право на безпечні та здорові умови праці у ст. 3
[4]. Важлива норма закріплена в ч. 4 ст. 43
Конституції України: кожен має право на на)
лежні, безпечні та здорові умови праці. Кодек)
сом законів про працю України (далі – КЗпП),
зокрема ст. 153, на власника або уповноваже)
ний ним орган покладається обов’язок ство)
рювати безпечні та нешкідливі умови праці
на підприємствах, в установах, організаціях.
Умови праці на робочому місці, безпека тех)
нологічних процесів, машин, механізмів, ус)
таткування й інших засобів виробництва,
стан засобів колективного й індивідуального
захисту, що використовуються працівником,
а також санітарно)побутові умови повинні
відповідати вимогам нормативних актів про
охорону праці. 

Разом із тим не слід ототожнювати на)
лежні умови праці лише з безпечністю ви�
робничого середовища. Міжнародний пакт
про економічні, соціальні і культурні права в
умови праці включає винагороду за роботу,
можливість просування по службі, відпочи)
нок, раціональне обмеження робочого часу,
оплачувану періодичну відпустку тощо. У ба)
гатьох розвинутих країнах світу цей пере)
лік значно ширший. Так, законодавство Євро)
пейського Союзу поняття необхідних умов
праці розширює питаннями регулювання
праці молоді [5]; законодавство Болгарії пе)
редбачає обов’язок роботодавця забезпечити
нормальні умови праці (параграф 127), а са)
ме – створити місця роботи, які б відпові)
дали її характеру, забезпечити захист гідності 
працівника [6]; законодавство Великої Бри)
танії встановлює обов’язок роботодавця ство)
рити здоровий психологічний клімат у ко)
лективі, допомагати у подоланні депресій [7]. 

Велика увага приділяється запроваджен)
ню безпечних умов праці: роботодавець зо)
бов’язаний ліквідувати або звести до мініму)
му дію всіх виробничих факторів, що станов)
лять небезпеку життю та здоров’ю працівни)
ка й обов’язково надати інформацію остан)
ньому про ступінь їх шкідливості. У разі, як)
що працівник має небезпідставні підозри що)
до небезпечності умов праці, він має право 
у будь)який час зупинити трудову діяльність
і покинути робочу зону (без застосування 
до працівника жодних заходів відповідаль)
ності), проінформувавши про це виконавчу
службу щодо забезпечення здорових і без)
печних умов праці (Health and Safety Execu)
tive /HSE/), представники якої закріплені за
кожним підприємством, установою чи орга)
нізацією [8].

Трудовий кодекс Ірану до питань, що
першочергово впливають на умови праці,
відносить: винагороду за здійснену роботу,
тривалість робочого дня, вихідні дні та відпус)
тки, умови праці жінок та молоді. Справжній
вияв турботи та поваги простежується у 
ст. 73 кодифікованого акта: у разі весілля ро)
бітника або смерті одного з подружжя пра)
цівникові надається триденна оплачувана
відпустка [9]. Окремий розділ присвячений
безпеці та трудовій гігієні. Розділ 8 містить
заходи щодо поліпшення соціального добро)
буту працівників, ст. 150 закріплює обов’я)
зок роботодавця облаштовувати належні міс)
ця для здійснення щоденних молитов. Інши)
ми словами, ефективне соціальне забезпе)
чення не розглядається окремо від стану мо)
рально)психологічного й емоційного здо)
ров’я працівника. 

Гуманістичні положення трьох основних
актів трудового законодавства Сполучених
Штатів Америки закріплюють такі ключові
соціальні ідеї, що є основою забезпечення на)
лежних умов праці: повага до працівника та
безумовне дотримання його прав, які поляга)
ють у забезпеченні безпечних умов виробни)
чого середовища (Закон про безпечність та 
гігієну праці) [10]; рівність, яка забороняє
вияви дискримінації за будь)якою ознакою
(Закон про рівні умови оплати праці) [11];
справедливість, яка передбачає заступниц)
тво таких найбільш незахищених верств на)
селення, як діти, жінки, іноземці та працівни)
ки, які обіймають тимчасові посади (Закон
про справедливі умови праці) [12].

Регулювання трудових відносин на ло)
кальному рівні – ще один вияв реалізації
принципу гуманізму, який надає можливість
більш ефективно захищати права праців)
ників через встановлення найбільш сприят)
ливих для них умов праці. Для прикладу
можна навести участь трудових колективів
Сполучених Штатів Америки у встановленні
та подальшому регулюванні розміру мінімаль)
ної заробітної плати шляхом закріплення по)
ложень у нормах колективного договору;
прийняття ряду місцевих законів, що вста)
новлюють більш високий, ніж зазначений 
у загальнодержавному Акті, розмір мінімаль)
ної заробітної плати. У свою чергу, Феде)
ральний уряд США разом із урядами окре)
мих штатів зобов’язують роботодавця спла)
чувати працівникові мінімальну заробітну
плату збільшеного розміру, якщо така вста)
новлена, реалізуючи таким чином повною
мірою принцип гуманізму та право праців)
ників на участь в управлінні справами тру)
дового колективу. Зазначене свідчить, що
принцип гуманізму еволюціонує в нормах
права разом із удосконаленням та ускладнен)
ням трудових відносин. Це невідворотний
процес, який забезпечує відповідність право)
відносин умовам прискореного суспільного
розвитку.
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Еволюція та реалізація принципу гума)
нізму в норми трудового права дозволяє вста)
новлювати гарантії, що захищають людину
від проявів жорсткої конкуренції на ринку
праці, свавілля з боку роботодавця чи окре)
мих працівників, забезпечують повагу до
гідності особи у трудових відносинах. По)
дібне можна спостерігати й у нормах чинно)
го трудового законодавства України: турбота
суспільства про жінок, передусім вагітних і
тих, які мають дітей, неповнолітніх, інвалі)
дів, осіб із зниженою працездатністю. Так, не
можна переводити працівників на роботу,
якщо вона протипоказана за станом здоров’я
(статті 32, 33 КЗпП); встановлюється забо)
рона на залучення до роботи в нічний час
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років, осіб, молодших вісімнадцяти
років (ст. 55 КЗпП) тощо. Стаття 172 КЗпП
України визначає основні засади застосуван)
ня праці інвалідів. Для молодих працівників
трудове законодавство України передбачає
важливі норми щодо поєднання роботи та
навчання (глава XIV КЗпП). Конкуренція на
ринку праці не є підставою для залишення
молодих працівників сам на сам з проблема)
ми професійного характеру на виробництві.
Більше того, слід зазначити, що гуманізм
норм трудового права виявляється навіть у
нормах про юридичну відповідальність пра)
цівників. Так, згідно з ч. 2 ст. 137 КЗпП Ук)
раїни суд може зменшити розмір покриття
шкоди, заподіяної працівником, залежно від
його майнового стану. Викладене дозволяє
зробити висновок, що беззаперечним фактом
вияву принципу гуманізму є створення гід)
них умов праці, проте вони не вичерпуються
поняттям «охорона праці» [3, с. 116]. Ево)
люція принципу гуманізму спостерігається
постійно, адже економічний, політичний і
соціальний розвиток не стоїть на місці; єди)
ною константою є суть гуманізму. Ми під)
тримуємо думку Б. Карузо, висловлену на 
6)й міжнародній конференції з трудового
права з приводу проблем національної й ін)

дивідуальної ідентифікації [13], що суть гу�
манізму за будь�яких часів однакова – це по�
вага до людської гідності. 
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The ambiguity of scientific approaches towards the definition and provision of due working condi�
tions in different world countries have been analyzed in the article as well as the impact of realization
of the principle of humanism into labour law the norms, affirmance of human social value in his sense
of justice, respect demonstration i legislation, observance of his rights, civil liberties and interests have
been demonstrated.

В статье проанализирована проблема неоднозначности научных подходов к определению и 
обспечению надлежащих условий труда в разных странах мира, а также показано, как реали�
зация принципа гуманизма в нормы трудового права влияет на эффективность этой отрасли, ут�
верждения в правосознании человека его социальной ценности, проявления в законодательстве 
уважения к нему, соблюдения прав, свобод и  интересов.
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Узагальній теорії права та галузевих юри)
дичних науках виділяють такий різно)
вид санкцій, як кумулятивні (від лат.

cumulatus – збільшений, посилений) [1, с. 47–
56]. Передусім зазначається, що кумулятивні
санкції містять у собі дві або кілька санкцій різ)
ного роду, при цьому допускається їх об'єднан)
ня у процесі застосування за одне правопору)
шення [2, с. 168].

Серед галузевих наук учення про кумуля)
тивні санкції найбільш розроблено у науці
кримінального права [3, с. 242–244; 4; 5, с. 148–
153; 6, с. 271–276], де під ними розуміють
санкції, що передбачають можливість одночас)
ного застосування двох покарань – основного
та додаткового. Кумуляція санкцій була також
предметом дослідження вчених у галузі трудо)
вого права [7, с. 33, 44, 55–56; 8, с. 8, 13, 16; 9, 
с. 132–145].

Метою цієї статті є дослідження явища куму)
ляції санкцій у трудовому праві з тим, щоб
з'ясувати сутність кумулятивних санкцій
трудового права та їх місце в системі санкцій
трудового права.

У найзагальнішому вигляді кумулятивна
санкція визначається як складна санкція, що
містить у собі кілька простих; кумулятивні
санкції – це ті, що можуть застосовуватись у су)
купності [7, с. 33; 10, с. 189]. Такий підхід до ку)
муляції санкцій можна назвати формальним,
оскільки згідно з ним кумуляція санкцій перед)
бачає наявність двох формально визначених,
виокремлених санкцій, які мають властивість
поєднуватись у застосуванні за одне правопо)
рушення.

Ми вважаємо, що, крім формального підхо)
ду, можливий і змістовний підхід до явища ку)
муляції. Щоб з’ясувати зміст цього підходу, не)
обхідно звернутися до поділу санкцій, у тому
числі санкцій трудового права, за ознакою спо)
собу, яким санкція забезпечує охорону право)
порядку, дотримання юридичних обов’язків, на
правовідновлювальні (компенсаційні) та ка)
ральні (штрафні) [10, с. 106].

До правовідновлювальних санкцій належать
ті, реалізація яких у випадку порушення право)
порядку безпосередньо спрямована на приму)
сове виконання обов’язку, відновлення пору)
шених прав, на усунення шкоди, спричиненої
правопорушенням суспільним відносинам.

До каральних (штрафних) санкцій нале)
жать ті, що охороняють правопорядок лише
шляхом загальної й індивідуальної превенції.
Безпосереднього відновлення правопорядку
застосуванням каральних санкцій, як правило,
не здійснюється [10, с. 106–107]. Призначення
цих санкцій полягає в завданні правопорушни)
ку певної правової втрати, що виражається в
певних правообмеженнях, спеціальних обов'яз)
ках [11, с. 27].

Наведена класифікація не позбавлена пев)
ної умовності. Як зазначає С. Бодункова, будь)
яка правовідновлювальна санкція містить еле)
мент покарання, а штрафна санкція може бути
спрямована на відновлення порушених прав [8,
с. 7–8]. Урахування цього факту призвело до
виокремлення третього різновиду санкцій – ку)
мулятивних, тобто таких, що мають комбінова)
ний (відновлювально)каральний) характер [9,
с. 139–140; 12, с. 33–34]. Отже, змістовний під)
хід до явища кумуляції санкцій полягає у то)
му, що кумулятивною є санкція, яка з формаль)
ної точки зору є єдиним заходом відповідаль)
ності, однак виконує як правовідновлювальну
(компенсаційну), так і штрафну (каральну)
функції.

Розглянемо формальну кумуляцію санкцій
трудового права. Система санкцій трудового
права характеризується гнучкістю, завдяки
якій можливе поєднання її елементів як усе)
редині, так і поза нею (внутрішня та зовнішня
кумуляція) [8, с. 13]. Зовнішня кумуляція – це
поєднання санкцій трудового права із спрямо)
ваними на охорону трудових відносин санк)
ціями інших галузей. Так, одне і те саме про)
типравне діяння може тягти за собою застосу)
вання санкцій як трудового права, так і адмі)
ністративного (статті 41, 411, 412, 413 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП)), кримінального права (стат)
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ті 170, 172, 173, 174, 175 Кримінального кодексу
(далі – КК) України). Це не означає, що
адміністративні та кримінальні санкції стають
трудовими. Йдеться про їх поєднання як еле)
ментів наслідку протиправних дій у сфері тру)
дових відносин. Тому можна вести мову про та)
ку характерну властивість санкцій трудового
права, як їх здатність до зовнішньої кумуляції.

Трудове право характеризується наявністю
двох видів галузевої юридичної відповідаль)
ності – дисциплінарної та матеріальної, у ме)
жах яких можлива внутрішня формальна куму)
ляція санкцій.

Кодекс законів про працю (далі – КЗпП)
України забороняє формальну кумуляцію дис)
циплінарних санкцій (ч. 1 ст. 147). Разом із тим
можливе поєднання дисциплінарних стягнень і
так званих заходів дисциплінарного впливу (ч. 2
ст. 14 Закону України «Про державну службу»
вiд 16.12.1993 р.), які можуть застосовуватися
до державних службовців нарівні із дисциплі)
нарними стягненнями, передбаченими чинним
законодавством про працю України. Такими за)
ходами є попередження про неповну службову
відповідність; затримка до одного року у прис)
воєнні чергового рангу або у призначенні на ви)
щу посаду. Таким чином, законодавець розрізняє
дисциплінарні стягнення та заходи дисциплі)
нарного впливу, допускаючи їх кумуляцію. Од)
нак у цьому починанні він не виявляє послідов)
ності. Так, затримання на період до одного року
присвоєння чергового спеціального звання виз)
нається дисциплінарним стягненням Дис)
циплінарним статутом Митної служби України
(п. 3 ст. 23). Отже, наявна ситуація, коли одно)
му і тому ж дисциплінарному заходу у різних
законодавчих актах надається різне юридичне
значення, на них поширюється різний право)
вий режим. Очевидно, що якщо спеціальним за)
конодавством заходи дисциплінарного впливу
визнаються дисциплінарними стягненнями, їх
кумуляція з іншими дисциплінарними стягнен)
нями неможлива.

Що стосується формальної кумуляції
санкцій матеріальної відповідальності в трудо)
вому праві, то слід зазначити, що вона є досить
обмеженою, оскільки по суті єдиним заходом
матеріальної відповідальності є відшкодування
шкоди. Втім, і тут можна помітити деякі ознаки
кумуляції. Так, у випадках відповідальності ро)
ботодавця за затримку у виплаті заробітної пла)
ти до нього застосовуються дві матеріальні
санкції: виплата невиплаченої заробітної плати;
компенсація працівникові втрати частини за)
робітної плати у зв'язку з порушенням стро)
ків її виплати відповідно до індексу зростання
цін на споживчі товари і тарифів на послуги 
(ст. 34 Закону України «Про оплату праці» вiд
24.03.1995 р.).

Ми вважаємо за доцільне розширити куму)
ляцію матеріальних санкцій, що застосовують)
ся до роботодавця за порушення, пов'язані із
виплатою заробітної плати. Трудове право має
яскраво виражений соціальний характер. Серед

основних напрямів його впливу на суспільно)
трудові відносини першу позицію займає за)
хисна функція, спрямована на охорону інте)
ресів найманих працівників у трудових відно)
синах [13, с. 8, 14]. Трудове право має забезпе)
чити захист прав працівника на рівні, що не
поступається цивільно)правовому захисту у ви)
падку невиконання грошових зобов'язань (див.
ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу (далі – ЦК) Ук)
раїни). Тому слід доповнити Закон України
«Про оплату праці» та КЗпП України положен)
нями про виплату роботодавцем 3 % річних від
простроченої суми заробітної плати за весь час
прострочення. Аналогічний захід відповідаль)
ності (а також відшкодування інфляційних
втрат) слід передбачити для випадків виплати
середнього заробітку за час вимушеного прогу)
лу (ст. 235 КЗпП).

Формальна кумуляція матеріальних санк)
цій присутня також у випадках, коли одночасно
з відшкодуванням матеріальної відшкодовуєть)
ся моральна шкода. Хоча ці санкції мають бага)
то спільного, вони все ж є самостійними санк)
ціями [14, с. 48–49]. Відшкодування моральної
шкоди хоч і має в основному компенсаційний
характер, не є тотожною санкції відшкодування
шкоди, оскільки має і штрафний характер [15,
с. 34], який виявляється в тому, що при визна)
ченні розміру відшкодування неможливо до)
сягти абсолютної еквівалентності шкоди та від)
шкодування.

Наявна також формальна кумуляція дис)
циплінарних і матеріальних санкцій. Дис)
циплінарне стягнення не виключає покладання
на правопорушника матеріальної відповідаль)
ності [16, с. 196]. До працівника, який заподіяв
своїми винними протиправними діями шкоду,
крім обов'язку її відшкодування, може бути зас)
тосований також один із заходів дисциплінар)
ного впливу [17, с. 259–260]. Ми погоджуємося
з І. Самощенком і М. Фарукшиним у тому, що
кумуляція різних санкцій повинна застосовува)
тися завжди, коли порушення трудової дисци)
пліни заподіює і матеріальну шкоду [16, с. 197].
Таким чином, можна впевнено вести мову про
кумуляцію дисциплінарних і матеріальних санк)
цій трудового права. 

Змістовна кумуляція санкцій трудового
права полягає у суміщенні формально однією
санкцією ознак і властивостей правовідновлю)
вальної та штрафної санкції. Кумулятивними у
цьому розумінні є більшість матеріальних
санкцій трудового права. Питання щодо наяв)
ності такої кумулятивності у дисциплінарних
санкціях є доволі неоднозначним і залежить від
того, чи визнаються за дисциплінарними санк)
ціями компенсаційні (правовідновлювальні)
властивості. Так, Р. Хачатуров і Д. Липинський
[18, с. 780–782] вважають, що дисциплінарні
санкції виконують правовідновлювальну функ)
цію, оскільки відновлюють правопорядок у фор)
мі внутрішнього трудового розпорядку, який
був порушений дисциплінарним проступком.
Але, на нашу думку, в даному випадку має міс)
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це превентивна, а не правовідновлювальна функ)
ція. Ми підтримуємо позицію авторів, які не
визнають правовідновлювального характеру
дисциплінарних стягнень, а вважають їх суто
штрафними, каральними санкціями [16, с. 197;
19, с. 147].

Змістовна кумуляція притаманна матеріаль)
ним санкціям трудового права. С. Бодункова
зазначає, що будь)яка правовідновлювальна
санкція містить елемент примусу, отже, їй влас)
тивий і характер покарання (кари) [8, с. 7–8].

Висловлюється і протилежна думка, згідно
з якою матеріальна відповідальність сторін тру)
дового договору має компенсаційний характер і
жодна з них не несе штрафної матеріальної від)
повідальності [20, с. 52]. Однак із цим навряд
чи можна погодитись, якщо проаналізувати по)
ложення чинного трудового законодавства. Так,
притягнення працівника, який заподіяв шкоду
майну підприємства, установи, організації до
підвищеної матеріальної відповідальності, з од)
ного боку, є різновидом правовідновлювальної
санкції, а з іншого – підвищений розмір відпо)
відальності є втіленням карального характеру
санкції. Виплата роботодавцем працівникові
середнього заробітку за час вимушеного прогу)
лу або різниці в заробітку за час виконання
нижчеоплачуваної роботи, поновлення на попе)
редній роботі працівника, звільненого без за)
конної підстави або незаконно переведеного на
іншу роботу, передбачена ст. 235 КЗпП, з точки
зору працівника є правовідновлювальною санк)
цією, застосовуваною відносно роботодавця,
однак для останнього покладення обов’язку оп)
латити вимушений прогул виступає як караль)
на санкція, оскільки у період такого вимушено)
го прогулу роботодавець не отримував належ)
ного задоволення з боку працівника – не вико)
ристовував його працю.

Як санкцію штрафного характеру слід роз)
глядати і міру матеріальної відповідальності
роботодавця за затримку розрахунку при звіль)
ненні, передбачену ст. 117 КЗпП України.
Штрафний характер цієї санкції пояснюється
тим, що, як зазначає Г. Богомаз [21, с. 116], у ви)
падку затримки розрахунку при звільненні у
працівника не виникає вимушеного прогулу,
оскільки він отримав трудову книжку та може в
будь)який час працевлаштуватися.

У більшості наявних у трудовому законо)
давстві санкцій із змістовною кумуляцією така
кумуляція є ніби побічним ефектом втілення у
санкції правовідновлювальної функції. Штраф)
ний відтінок виникає сам собою, без явної волі за)
конодавця надати санкції штрафного характеру.

Отже, можна поділити змістовну куму)
ляцію санкцій за ознакою спрямованості волі
законодавця на її існування на: 

•• випадкову, що виникає поза волею зако)
нодавця та спрямована на надання санкції лише
правовідновлювального характеру; 

•• спеціальну, що виникає за волею законо)
давця та спрямована на надання санкції як пра)
вовідновлювального, так і штрафного характе)

ру (наприклад, підвищені матеріальні санкції,
передбачені Законом України «Про визначення
розміру збитків, завданих підприємству, уста)
нові, організації розкраданням, знищенням (псу)
ванням), недостачею або втратою дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння та валютних
цінностей» вiд 06.06.1995 р.).

На нашу думку, необхідність підвищення
ефективності системи санкцій трудового права,
реалізації соціальної функції трудового права,
спрямованої передусім на захист працівника, ста)
вить питання про кардинальний перегляд існу)
ючої практики встановлення кумулятивних
санкцій трудового права. По�перше, слід відмо)
витися від необґрунтованого надання заходам
матеріальної відповідальності працівників від)
верто штрафного характеру, як це має місце у
зазначеному вище Законі. По�друге, слід роз)
ширити перелік матеріальних санкцій, що засто)
совуються до роботодавця, та ширше викорис)
товувати їх змістовну кумуляцію.

Ситуація щодо дотримання конституцій)
них гарантій трудових прав громадян, пере)
дусім у частині забезпечення гідної праці, зали)
шається однією з найактуальніших проблем в
Україні. Держава, виконуючи статті 3, 24, 43 та
інші положення Конституції України, зобо)
в’язана вживати рішучих заходів щодо недопу)
щення порушень трудових прав. В умовах рин)
кової економіки найефективнішими заходами
видаються ті, що пов’язані із невигідними май)
новими наслідками для правопорушника.

Вважаємо можливим запровадження додат)
кових штрафних санкцій у вигляді прогресив)
ного штрафу на користь працівника. Розмір та)
кого штрафу має визначатися з урахуванням
тривалості прострочення виплати заробітної
плати (наприклад, за прострочення до 1 місяця –
1)кратний розмір середнього заробітку, до 4
місяців – 2)кратний, до 6 місяців – 4)кратний і
так далі). Разом із тим органу, який розглядає
трудовий спір, необхідно надати право зменшу)
вати розмір такого штрафу, виходячи із ма)
теріального становища роботодавця, причин та
умов затримки виплати заробітної плати, або
підвищувати його розмір, виходячи із матеріаль)
ного становища працівника, негативних на)
слідків, спричинених працівникові затримкою
виплати заробітної плати, причин та умов такої
затримки. Таку вдосконалену модель відпові)
дальності слід поширити і на випадки необґрун)
тованої відмови від прийняття на роботу (ч. 1
ст. 22 КЗпП). При цьому має сенс уповноважи)
ти орган, який розглядає трудовий спір, засто)
совувати до розміру прогресивного штрафу
певний коефіцієнт (подвійний, потрійний то)
що) у випадку, коли мало місце будь)яке пряме
або непряме обмеження прав чи встановлення
прямих або непрямих переваг при укладенні
трудового договору в порушення ч. 2 ст. 22 КЗпП.

Слід також передбачити штрафні санкції на
користь працівника за звільнення без законної
підстави або переведення на нижчеоплачувану
роботу, неправильне формулювання причин звіль)
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нення, що перешкоджало працевлаштуванню
працівника, затримку видачі трудової книжки,
затримку виконання рішення про поновлення
на роботі. При цьому у випадку дискриміна)
ційного характеру таких дій (ч. 2 ст. 22 КЗпП)
слід застосовувати підвищений коефіцієнт при
визначенні розмірів таких санкцій.

Звільнення без законної підстави, як прави)
ло, є актом усвідомленого ворожого ставлення
до працівника з боку роботодавця, який, у свою
чергу, негативно сприймає спроби працівника
поновити справедливість. У зв’язку з цим ми вва)
жаємо за потрібне надати працівникові право у
разі звільнення його без законної підстави вима)
гати надання органом, який розглядає трудовий
спір, юридичної оцінки дій роботодавця із пок)
ладенням на нього матеріальної відповідальності
у вигляді виплати працівникові середнього за)
робітку за період з моменту звільнення до мо)
менту винесення рішення органом, який розгля)
дає трудовий спір, але без поновлення працівни)
ка на роботі, із виплатою вихідної допомоги.

Висновки

Кумуляцію санкцій трудового права слід роз)
глядати з двох підходів: формального та зміс)
товного. Формальна кумуляція у трудовому праві
має такі різновиди: зовнішня та внутрішня. Зміс�
товна кумуляція притаманна лише матеріальним
санкціям трудового права. Практично будь)яка
матеріальна санкція трудового права характери)
зується поєднанням компенсаційних і штрафних
ознак. Змістовну кумуляцію санкцій за ознакою
спрямованості волі законодавця на її існування
можна поділити на випадкову та спеціальну.

Враховуючи сучасний стан справ у сфері дот)
римання трудових прав людини в Україні, вва)
жаємо за необхідне ширше запроваджувати спе)
ціальні змістовні кумулятивні матеріальні санкції
по відношенню до роботодавця, обтяжуючи їх
штрафним елементом з урахуванням тяжкості
порушення трудових прав працівника. Такий
штрафний елемент в умовах ринкових відносин
здатен виконувати щодо роботодавця функцію
загальної та спеціальної превенції, а щодо праців)
ника – додаткову компенсаційну функцію, пок)
риваючи шкоду, розміри якої працівник з тих чи
інших причин не може довести за правилами
цивільного судочинства. З іншого боку, штраф)
ний характер санкцій матеріальної відповідаль)
ності працівників слід мінімізувати1.
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Cumulation of sanctions of lаbor law is analyzed, and its types are singled out and characterized in this article.
Cumulative sanctions’ fиnctioning according to the valid Ukrainian labor law is reviewed. Some improvements of the
Ukrainian labor law sanctions’  system are proposed taking into account the cumulation of sanctions phenomenon.

В статье анализируется явление кумуляции санкций трудового права, выделяются и характеризу�
ются ее виды. Рассмотрено функционирование кумулятивных санкций согласно действующему трудово�
му законодательству Украины, изложены предложения по усовершенствованию системы санкций трудо�
вого права Украины с учетом явления кумуляции санкций.
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Дослідження змісту й особливостей со)
ціального захисту інвалідів є вкрай не)
обхідним в умовах сьогодення, оскільки,

як красномовно свідчать факти, в Україні пи)
тання осіб з обмеженими фізичними можливос)
тями стосуються 2,64 млн (або 5,7 %) її грома)
дян, які в установленому порядку визнані ін)
валідами, тобто людьми, які потребують допо)
моги та не лише підтримки держави в грошо)
вому еквіваленті, а й особливого планування
житла, облаштування під’їздів, громадського
транспорту, забезпечення технічними й іншими
засобами реабілітації, виробами медичного при)
значення, сприяння у здобутті освіти, професій)
них знань, працевлаштування, медичних і куль)
турних послуг [1, с. 4].

Детермінантами інвалідності в нашій дер)
жаві виступає низка чинників, серед яких: дефі)
цит бюджетних асигнувань на лікувально)про)
філактичні заходи; брак медичних кадрів і не)
достатня кількість сучасного лікувального об)
ладнання; забруднення навколишнього середо)
вища, екологічні катастрофи; інтенсивний роз)
виток техніки, транспортних технологій та урба)
ністичних процесів; непослідовна та низько ре)
зультативна охорона та безпека праці. Проте
цей перелік не є вичерпним.

Зазначене свідчить про масштабність і акту)
альність проблем інвалідності, визначає необхід)
ність вжиття на державному рівні комплексу за)
ходів щодо розвитку системи соціального захисту
інвалідів, яка забезпечувала б їх повну інтеграцію
в суспільство [1, с. 11]. 

Метою цієї статті є з’ясування змісту понят)
тя «соціальний захист інвалідів» та характе)
ристика його основних ознак, розмежування
термінів «соціальний захист» та «соціальне
забезпечення», визначення принципів, на ос)
нові яких державою в особі її органів і гро)
мадськими утвореннями здійснюються захо)
ди у відповідному напрямі.

В Україні термін «соціальний захист» почав
широко вживатись із здобуттям незалежності,

замінивши поняття «соціальне забезпечення»,
яке характеризувало специфічну організаційно)
правову форму соціального захисту, що здійсню)
вався безпосередньо державою та був спрямова)
ний на матеріальний захист населення від хво)
роб, інвалідності, старості, втрати годувальника,
безробіття тощо.

Сьогодні поняття «соціальне забезпечення»
є елементом «соціального захисту» нарівні з та)
кими соціальними правами, як право громадян,
які потребують соціального захисту, на отри)
мання житла, на достатній життєвий рівень, пра)
во на охорону здоров’я, право на безпечне жит)
тя та здорове довкілля, право на освіту тощо.
Таким чином, під соціальним захистом ро)
зуміють систему заходів і відповідних інсти)
тутів, призначених для забезпечення нормаль)
ного існування людини, підвищення рівня задо)
волення її соціальних потреб, якості життя та
перспектив [2, с. 42]. 

Визначаючи зміст соціального захисту, можна
спиратися на положення Конституції України,
норми законодавства, міжнародно)правові акти,
довідкову й енциклопедичну, наукову та публі)
цистичну літературу, іноземні джерела, світовий 
і державний досвід соціального розвитку [2, с. 41].

Право громадян нашої держави на соціаль)
ний захист закріплене ст. 46 Конституції Ук)
раїни. А оскільки найбільш соціально незахи)
щеною категорією громадян України є інвалі)
ди, їх соціальний захист посідає чільне місце в
системі загального соціального захисту.

Сфера соціального захисту в Україні дуже
насичена, вона охоплює мільйони осіб, які от)
римують пенсії, державні соціальні допомоги,
соціальні послуги та соціальні пільги. До числа
таких людей належать діти)сироти та діти, по)
збавлені батьківського піклування, ветерани вій)
ни, інваліди, особи, які постраждали від Чорно)
бильської катастрофи, та ін. Оскільки найбільш
соціально незахищеною категорією громадян
України є інваліди, а інвалідність заважає їх 
повноцінній і дієвій участі у житті суспільства на)
рівні з іншими, їх соціальний захист посідає
важливе місце в соціальній сфері. 
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За час кардинальних економічних змін, що
відбуваються в Україні, традиційна державна
політика з розв’язання проблем інвалідності та
інвалідів лише шляхом грошових виплат і пев)
них послуг (без спрямованості на пристосуван)
ня життєвого середовища до особливостей і
потреб осіб з інвалідністю, що мала місце в ми)
нулому) значною мірою втратила свою резуль)
тативність. У зв’язку з цим особлива увага в на)
шій державі приділяється створенню правових,
економічних, політичних, побутових і соціаль)
но)психологічних умов для задоволення потреб
інвалідів. 

Основою нормативно)правового забезпе)
чення соціального захисту інвалідів є Консти)
туція України, закони України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
«Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про дер)
жавну соціальну допомогу інвалідам з дитин)
ства та дітям)інвалідам», «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постра)
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» тощо. Дати прийняття цих нор)
мативно)правових актів красномовно свідчать,
що соціальний захист інвалідів є явищем но)
вим і перебуває у процесі свого становлення та
розвитку.

Соціальному захисту інвалідів притаманні
такі ознаки: 

•• має справу з установленою законодавст)
вом категорією громадян – інвалідами, які вна)
слідок об’єктивних причин не мають достатніх
засобів для існування. Інвалідом, відповідно до
ст. 2 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», є особа із стій)
ким розладом функцій організму, зумовленим
захворюванням, наслідком травм або з уродже)
ними дефектами, що призводить до обмеження
життєдіяльності, до необхідності в соціальній
допомозі та захисті. Слід зазначити, що термін
«інвалід» є взаємозалежним із поняттям «інва)
лідність», яку законодавець визначає як міру
втрати здоров’я й обмеження життєдіяльності,
що перешкоджає або позбавляє конкретну осо)
бу здатності чи можливості здійснювати діяль)
ність у спосіб і в межах, що вважаються для осо)
би нормальними залежно від вікових, статевих,
соціальних і культурних факторів. Передумо)
вою для встановлення інвалідності є наявність
в особи певних відхилень у фізичному чи розу)
мовому розвитку. Такі відхилення носять різ)
ний характер залежно від ураження того чи ін)
шого органу чи системи органів, тобто від нозо)
логії захворювання. Залежно від нозології за)
хворювання можна класифікувати осіб з інва)
лідністю таким чином: інваліди з ураженням
опорно)рухового апарату та центральної і пери)
ферійної нервової системи; інваліди з психіч)
ними захворюваннями та розумовою відсталіс)
тю; інваліди з ураженням органів слуху; інва)
ліди з ураженням органів зору; інваліди з ура)
женням внутрішніх органів; інваліди з онколо)

гічними захворюваннями. Крім того, залежно
від ступеня розладу функцій організму й обме)
ження життєдіяльності особі віком від 18 років,
визнаній інвалідом, встановлюється перша,
друга чи третя група інвалідності; 

•• носить соціальний характер, тобто має від)
ношення до життя людей з інвалідністю й їх від)
носин у суспільстві. Соціальний захист інвалі)
дів спрямований на забезпечення людям з особ)
ливими потребами можливостей для участі в
економічній, політичній і соціальній сферах жит)
тя суспільства, створення необхідних умов, які
дають їм можливість вести повноцінний спосіб
життя згідно з індивідуальними здібностями й
інтересами;

•• гарантом соціального захисту інвалідів є 
держава, а основними органами, що забезпечу)
ють реалізацію політики у цій сфері, є Міністер)
ство праці та соціальної політики України, Міні)
стерство охорони здоров’я України та органи міс)
цевого самоврядування. На державу покладені
обов’язки щодо ухвалення законодавчих та
адміністративних заходів для реалізації прав лю)
дей з інвалідністю, захисту та сприяння реалізації
прав останніх у всіх стратегіях і програмах, забезпе)
чення поваги до інвалідів з боку державного сек)
тора, проведення та сприяння проведенню до)
слідницької роботи та конструкторської розроб)
ки товарів, послуг, технологій, доступних для ко)
ристування людьми з інвалідністю, проведення
консультацій і залучення інвалідів до процесу
прийняття рішень, розроблення та впроваджен)
ня законодавства та стратегій, що їх стосуються,
тощо. Разом із тим вирішення завдань щодо со)
ціального захисту інвалідів в Україні є прерога)
тивою діяльності, у тому числі, громадських ін)
ституцій, зокрема громадських організацій, які
опікуються проблемами інвалідів. У зв’язку з
цим, а також тим, що громадські організації ін)
валідів володіють адекватною інформацією що)
до соціального стану та потреб інвалідів, важли)
ве значення має соціальне партнерство між дер)
жавою та цими організаціями з метою реалізації
спільних із державою програм у сфері соціально)
го захисту громадян з інвалідністю;

•• заходи, які сприяють забезпеченню потреб
інвалідів, носять економічний, соціальний і пра)
вовий характер. У зв’язку з цим існує необхід)
ність об’єднання всіх можливих і необхідних
заходів (вдосконалення законодавчої бази, за)
безпечення матеріальних і духовних потреб осіб
з інвалідністю тощо) з метою забезпечення ін)
валідам умов для подолання, заміщення, ком)
пенсації обмеження життєдіяльності. 

Отже, соціальний захист інвалідів є систе�
мою здійснюваних державою організаційних,
юридичних, економічних, фінансових, соціальних
заходів, спрямованих на задоволення потреб заз�
наченої категорії осіб у відновленні та підтримці
здоров’я, матеріальному забезпеченні, саморе�
алізації, безперешкодному доступі до об’єктів
соціальної інфраструктури тощо. 

Заходи щодо соціального захисту інвалідів
вживаються з тією метою, щоб особи з інвалід)
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ністю мали можливість реалізувати весь комп)
лекс гарантованих їм загальних і додаткових
прав, вести повноцінний спосіб життя згідно з
індивідуальними здібностями й інтересами.
Крім того, ці заходи повинні бути спрямовані
на формування доступного для інвалідів сере)
довища, підвищення рівня й якості їх життя, у
тому числі у сфері освіти, зайнятості, охорони
здоров’я, культурного життя тощо. Іншими сло)
вами, у зміст соціального захисту інвалідів за)
кладено прагнення людської спільноти забезпе)
чити підтримку фізичного існування людсько)
го суспільства, захист інвалідів. Таке прагнення
реалізовувалось як поза державним регулюван)
ням, так і за його допомогою.

В основу соціального захисту інвалідів за)
кладені такі принципи: забезпечення інвалідам
гарантії всього комплексу прав, які існують для
всіх членів суспільства; заборона дискримінації
по відношенню до цієї категорії громадян; на�
дання їм права жити в соціумі, де вони народи)
лися; забезпечення рівних можливостей та яко)
мога ширше залучення інвалідів до життя сус)
пільства; створення умов для їх інтеграції у сус)
пільні відносини; формування доступності со�
ціальної, інформаційної та виробничої інфраст�
руктур; підвищення рівня та якості життя лю�
дей з обмеженими можливостями, у тому числі
у сфері освіти, зайнятості, доходів, охорони 
здоров’я, суспільного життя тощо.

Виходячи з потреб інвалідів у забезпеченні
нормальних умов для повноцінної життєдіяль)
ності, сформувалася система соціального захис)
ту інвалідів, яка охоплює: матеріальне забез)
печення інвалідів; соціальну та професійну ре)
абілітацію інвалідів, що є основою формування
й укріплення психофізіологічного, професій)
ного, соціального потенціалу особистості, роз)
витку технологій соціальної роботи; поліпшення
житлових умов; працевлаштування інвалідів;
забезпечення інвалідів технічними засобами
реабілітації та спецавтотранспортом; безпере)
шкодний доступ інвалідів до об’єктів соціально)
го призначення, який дозволить зменшити або
ліквідувати левову частку просторових обме)
жень для них; санаторно)курортне лікування
інвалідів і надання їм соціальних послуг; ме)
дичне забезпечення інвалідів; забезпечення
права інвалідів на освіту. 

Оскільки система соціального захисту інва)
лідів в Україні перебуває в стадії становлення

та розвитку, триває активний пошук її опти)
мальної структури, найважливіших напрямів
діяльності й основних функцій органів праці та
соціального захисту на різних рівнях управ)
лінської діяльності. 

Висновки

Українське суспільство розуміє проблеми,
із якими доводиться стикатись у повсякденно)
му житті інвалідам, намагається їх вирішити, у
тому числі шляхом соціального захисту цієї ка)
тегорії громадян. Поліпшення соціального за)
хисту інвалідів є стратегічним курсом держав)
ної політики України, про що свідчить щорічне
збільшення в Державному бюджеті України ви)
датків, спрямованих на виконання програм і 
заходів щодо соціального захисту інвалідів [1, 
с. 13]. Проте, враховуючи масштабність й акту)
альність проблем, зумовлених інвалідністю, не)
обхідним є обов’язкове та неухильне врахуван)
ня в усіх сферах життєдіяльності потреб людей
з особливими потребами, вжиття на державно)
му рівні комплексу заходів щодо розвитку сис)
теми соціального захисту інвалідів, яка забезпе)
чувала б їх повну інтеграцію в суспільство. 

Слід пам’ятати, що запорукою ефективності
соціального захисту інвалідів є тісна співпраця
державних органів влади й органів місцевого
самоврядування, які формують і реалізують дер)
жавну політику у відповідному напрямі, громад)
ських організацій інвалідів, що виступають єди)
ною соціальною структурою, в якій інваліди є
членами не опосередковано, як в інших структу)
рах суспільства, а безпосередньо, завдяки чому
вони мають можливість отримувати адекватну
інформацію щодо соціального стану і потреб
інвалідів, вкрай необхідну для розроблення
пропозицій щодо вдосконалення нормативно)
правових актів і державних програм підтримки
та реабілітації відповідної категорії громадян.

Література

1. Про становище інвалідів в Україні. – К., 2008. –
200 с.

2. Москаленко В. В. Сутність соціального за)
хисту та його місце в політиці соціальної держави //
Наукові записки Національного університету
«Києво)Могилянська Академія»: Сер. Політичні
науки. – К., 2003. – № 21. – С. 41–45.

In this article definition is formulated and features and maintenance of social defence of invalids,
sent to satisfaction of necessities of the noted category of persons in renewal and support of health,
material providing, self�realization, unimpeded access to the objects of social infrastructure and others
like that are exposed. 

В статье сформулирована дефиниция и раскрыты особенности социальной защиты инва�
лидов, направленной на удовлетворение потребностей этой категории лиц в возобновлении и
поддержке здоровья, материальном обеспечении, самореализации, беспрепятственном доступе
к объектам социальной инфраструктуры и т. п. 



А Г РА Р Н Е П РА В О

118

грудень  2010

Понятійно)категорійний апарат науки
аграрного права останнім часом попов)
нився новими поняттями, серед яких

не останнє місце за частотою застосування
посідає категорія «сталий розвиток сільських
територій». Зазначена лексична конструкція
застосовується у низці різноієрархічних нор)
мативно)правових актів аграрного законо)
давства, а також набула поширення у пра)
цях науковців [1–5]. Проте, незважаючи на
досить активне розроблення цього питання,
досі не визначено місце відносин сталого
розвитку села у структурі аграрного права,
не здійснено їх відмежування від спорідне)
них понять, зокрема відносин із соціального
розвитку села. 

На сучасному етапі є два підходи до спів)
відношення між зовні схожими поняттями 
«сталий розвиток сільських територій» і «со)
ціальний розвиток села»: 

•• відносини з соціального розвитку села
входять до ширшого кола суспільних відно)
син із сталого розвитку сільських територій
[6, с. 94], [1, с. 40], співвідносячись, при цьо)
му, як часткове і загальне [1, с. 40; 3, с. 26; 
6, с. 94]; 

•• відносини із стійкого розвитку сіль)
ських територій є складовою відносин із соці)
ального розвитку села [7, с. 183]. На думку
М. Козиря, ці відносини утворюють правовий
інститут соціального розвитку села, до якого
входять і відносини із сталого розвитку сіль)
ських територій [4, с. 39–40]. 

Перший погляд, прихильниками якого є
російський учений О. Чичкін і відомий віт)
чизняний юрист)аграрник В. Уркевич, є на)
слідком недостатньої розробленості у докт)
рині аграрного права, як і інших галузевих
наук, змісту досліджуваних понять. Так, у 
сучасній економічній доктрині домінує уста)
лений погляд на сільські території як вза)
ємопов’язану єдність трьох сфер: соціальної,
виробничої й екологічної. На думку О. Чич)
кіна, в цілому система сталого розвитку
сільських територій охоплює різні сфери

життєдіяльності села: виробничу; соціальну;
розвитку сільського самоуправління; охоро)
ни навколишнього середовища у сільському
господарстві. Незважаючи на те, що всі вони
взаємопов’язані між собою, все ж соціальна
сфера сталого розвитку сільських територій
має самостійний характер. Перш за все,
сталість розвитку сільських територій забез)
печується за рахунок: підвищення доходів
сільського населення; зайнятості працездатно)
го сільського населення; розвитку соціальної
інфраструктури; вдосконалення територіаль)
ної організації сільських територій і системи
сільського розселення, інших соціальних за)
собів [6, с. 94; 8, с. 38]. Викладене свідчить, що
категорія «соціальний розвиток села» є скла)
довою категорії «сталий розвиток сільських те)
риторій». Проте таке співвідношення є надто
спрощеним і врешті)решт хибним.

Посилює складність питання та заплутує
його те, що серед основних принципів право)
вого регулювання соціального розвитку села
О. Чичкін наводить принцип сталого розвит)
ку сільських територій і сільського населен)
ня. Він виходить з того, що рівень та якість
життя сільського населення багато в чому
визначається облаштованістю території про)
живання населення. Тому, на його думку, за)
конодавство РФ про соціальний розвиток се)
ла передбачає розвиток соціальної й інже)
нерної інфраструктури на селі [6, с. 104]. Ви)
ходить, що будучи складовою сталого роз)
витку сільських територій, соціальний роз)
виток села базується на принципі сталого
розвитку сільських територій. Але ж загаль)
не поняття не може виступати одночасно
принципом для своєї складової. Цей висно)
вок можна проілюструвати прикладом: це
все одно, що для соціального розвитку села
як інституту аграрного права встановити
принцип «аграрного права». Безумовно, це
науковий нонсенс, який лише додатково
підкреслює складність досліджуваного пи)
тання. Тому в цілому такий підхід виглядає
дещо спрощеним. 
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Недостатній рівень дослідження та склад)
ність вирішення проблеми, що розглядаєть)
ся, призвели свого часу до прямо протилеж)
ного висновку: відносини із стійкого розвит)
ку сільських територій цілком логічно впи)
суються у ширший перелік відносин із со)
ціального розвитку села [7, с. 183]. Наслід)
ком тривалого опрацювання проблематики
стало уточнення, навіть часткова зміна пер)
вісної позиції. 

Метою цієї статті є визначення місця
відносин, які охоплюються категорією
«сталий розвиток села», у структурі аграр)
ного права, а також їх співвідношення з
відносинами соціального розвитку села. 

Для розмежування понять «соціальний
розвиток села» і «розвиток сільських тери)
торій» слід з’ясувати зміст досліджуваних
відносин. Склад відносин із соціального роз)
витку села доцільно згрупувати за такими ро)
довими ознаками: соціально)трудові; охоро)
на здоров’я сільських мешканців; розвиток
фізичної культури та спорту в сільській міс)
цевості; розвиток культури; соціальне забез)
печення працівників сільського населення;
соціальне обслуговування та соціальний за)
хист; надання освітніх послуг; побутове об)
слуговування та розвиток сільських терито)
рій [7, с. 184]. Таким чином, соціальний розви)
ток села об’єднує відносини із все зростаю)
чого рівня належного забезпечення матеріаль)
них і духовних потреб особистісного розвитку
кожного селянина або їх переважної біль)
шості, які разом складають сільське населен)
ня. Сталий розвиток сільських територій пе)
редбачає постійне підвищення якості саме
матеріальних умов існування селян у навко)
лишньому середовищі. Адже територія – це
природне та штучне навколишнє середови)
ще, в якому мешкають люди. Вплив штучних
факторів на якість життя селян значно гло)
бальніший за природні фактори. Належні та
гідні умови проживання селян займають ли)
ше частку в повному обсязі матеріальних со)
ціальних потреб, щоденне задоволення яких
не лише властиве людській природі, а й не)
обхідне кожній людині для відновлення по)
стійних витрат фізичної та розумової енергії. 

А. Бобилєв у змісті «соціального роз)
витку села» виділяє два напрями соціальної
діяльності:  соціальний розвиток сільського
населення; стійкий розвиток сільських тери)
торій [9, с. 74]. У останньому реченні й міс)
титься неточність, яка дає можливість неод)
нозначного тлумачення співвідношення між
соціальним розвитком села та сталим роз)
витком сільських територій, аж до роз)
гляду останнього як складової першого з 
наведених понять. Це відбувається внаслідок

недостатньої точності формулювання, адже,
крім розвитку сільського населення, соціаль)
ний розвиток села передбачає саме соціаль�
ний розвиток сільських територій, а не
«стійкий» (сталий) за висловлюванням А. Бо)
билєва. І це сталося після того, як раніше 
цей же автор вирішив, що основна відмін)
ність «соціального розвитку села» від «ста)
лого розвитку сільських територій» полягає
в об’єкті розвитку, тобто в тому, що ми роз)
виваємо. Якщо у першому випадку ми розви)
ваємо відносини із соціального розвитку се)
ла, тобто суспільні відносини з гідного рівня
життя та трудової діяльності, то в іншому –
«стабільний соціально)економічний розви)
ток сільських співтовариств», тобто сільсь)
ких територій, за образним виразом – розви)
ток «сільських резервацій» [10, с. 6]. Іншими
словами, під стійким розвитком сільських те)
риторій А. Бобилєв розумів саме їх соціаль)
но)економічний розвиток. 

Слід зазначити, що розрізняються дослі)
джувані поняття й метою. Так, метою со)
ціального розвитку села є гідний, якісний, не
нижче стандартів розвинутих у цьому відно)
шенні країн світу рівень життя, трудової
діяльності, вільного культурного розвитку
сільського населення. У сталому ж розвитку
сільських територій до необхідності прогре)
сивних зрушень у якісному облаштуванні
гідних умов проживання селян додається ще
й завдання збереження природних ресурсів 
і нормального екологічного середовища для
майбутніх поколінь. Однак ця мета все ж 
є похідною, додатковою щодо первісної не)
обхідності забезпечення якісного рівня майбут)
нього існування громадян нашої країни. 

Висновки

Викладене свідчить, що соціальний роз)
виток села і сталий розвиток сільських тери)
торій об’єднують самостійні види суспільних
відносин, які суміщаються лише досить вузь)
ким сектором відносин соціального розвит)
ку територій, що забезпечують належні якіс)
ні умови проживання селян. Тому, на нашу
думку, у структурі аграрного права доцільно
виокремити два самостійних комплексних
інститути: правового забезпечення сталого
розвитку сільських територій і соціального
розвитку села. При цьому інститут сталого
розвитку сільських територій матиме дійсно
комплексний характер, адже базуватиметься
на складових, запозичених з інших інсти)
тутів аграрного права: виробничо)госпо)
дарських відносинах, запозичуваних з інсти)
туту правового регулювання виробничо)гос)
подарської діяльності сільськогосподарсь)
ких виробників; відносинах соціального роз)
витку територій (з інституту соціального
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розвитку села); екологічних відносинах з
інституту охорони навколишніх (у межах
певної сільської території) природних ресур)
сів. Разом із тим мова може йти про деяку
умовність і несамостійність цього аграрно)
правового інституту, яка формується його 
залежністю від інших наведених інститутів,
на відносинах яких і базується розвиток сіль)
ських територій. 

Справляє відповідний вплив і дуалістич)
ність досліджуваного інституту, в основі якої
лежить критерій обсягу сільської території,
що розглядається. У широкому розумінні
цей аграрно)правовий інститут є об’єднан)
ням правових норм, що врегульовують від)
носини сталого розвитку сільських територій
у цілому по країні без прив’язки до конкрет)
ної території. У вузькому розумінні об’єк)
том правового регулювання виступатимуть
відносини сталого розвитку конкретної те)
риторії чи регіону, наприклад поліської чи
лісостепової зони або певного сільського ра)
йону чи області. У цьому разі відбуватиметь)
ся ідентифікація з конкретною територією, 
її природними та штучними виробничими і
рекреаційними ресурсами. 

Таким чином, в інституційному аспекті
правова природа сталого розвитку сільських
територій розкривається через його розумін)
ня як комплексного інституту аграрного пра)
ва. Комплексний характер цього інституту
утворюють щонайменше три складові: 

•• наявність трьох блоків самостійних аг)
рарних відносин, здійснюваних на відповід)
них сільських територіях: виробничо)госпо)
дарських (економічних), соціального розвит)
ку (соціальних) і екології у сільськогоспо)
дарському виробництві (екологічних); 

•• комплекс норм, які містяться у норма)
тивно)правових актах різної галузевої на)
лежності: цивільного, господарського, місто)
будівного, адміністративного, аграрного, зе)
мельного, екологічного тощо; 

•• окремий масив аграрного законодавст)
ва, що виступає основою цього інституту й
охоплює своїм впливом економічну, соціаль)
ну, екологічну складові аграрних відносин
сталого розвитку сільських територій. Зазна)
чене законодавство формують Закон Ук)
раїни «Про основні засади державної аграр)
ної політики на період до 2015 року» від

18.10.2005 р., Концепція Комплексної програ)
ми розвитку українського села на 2006 –  2010 ро)
ки, схвалена розпорядженням Кабінету Мі)
ністрів України від 21.12.2005 р. № 536)р.,
Державна цільова програма розвитку ук)
раїнського села на період до 2015 року, затвер)
джена постановою Кабінету Міністрів Ук)
раїни від 19.09.2007 р. № 1158, Концепція Дер)
жавної цільової програми сталого розвитку
сільських територій на період до 2020 року,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 03.02.2010 р. № 121)р тощо.
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In the article it is investigated the legal nature and content of system creating category «sustainable
development of rural regions» and its correspondence with rural community social development.

В статье исследуются правовая природа и содержание системосозидающей категории «ус�
тойчивое развитие сельских территорий», ее соотношение с социальным развитием села. 
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Техніки виробництва є однією із онто)
логічних передумов існування сус)
пільства як такого, оскільки кожне сус)

пільство обирає властиві для нього техніки
виробництва. Дослідження таких технік з не)
обхідністю має вийти за межі економіко)гос)
подарницького контексту. Розуміння технік
виробництва у постмодерністському тракту)
ванні дозволяє по)іншому описати та з’ясу)
вати сутність багатьох правових явищ. Зо)
крема, це стосується проблеми римо)антич)
ного рабства. 

Проблемі рабства в Древньому Римі при)
свячена велика кількість монографічної, на)
укової та навчально)наукової літератури. Се)
ред дослідників феномена римського рабства
в історичному аспекті вирізняються праці
антикознавців І. Маяк, Л. Кофанова, С. Ут)
ченка, В. Ковальова; філософське осмислен)
ня питання рабства можна віднайти у філо)
софських концепціях Цицерона, Г. В. Ф. Ге)
геля; питання соціо)правової стратифікації
римського суспільства в цілому та проблеми
рабства висвітлюються в працях Р. Калюж)
ного, В. Макарчука, О. Підопригори, Є. Ха)
ритонова, Г. Гарридо, Ю. Барона та ін. 

Не заперечуючи всі наукові доробки з
проблеми, що розглядається, у філософсько)
правовому розрізі та з точки зору технік ви)
робництва феномен рабства майже не роз)
глядався. А тому спробуємо на прикладі па)
м’яток римської агрономічної науки розкри)
ти місце та роль рабських технік виробниц)
тва у римо)античному світі.

Для ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е. притаманним
був розвиток агрономічної науки, найви)
датнішими представниками якої були Катон,
Варрон, Колумелли; елементи агрономічних

знань є в поемах Вергілія, енциклопедії
Плінія Старшого. Особливо важливими є до)
робки трьох перших авторів, оскільки в них
містяться відомості не лише суто агро)
номічного характеру, а й інформація щодо
утримання рабів, їх розпорядку дня тощо. 

Для давньоримського суспільства, засно)
ваного на рабовласницькому способі вироб)
ництва, раб був основною одиницею всього ви)
робничого циклу: засобом і знаряддям праці,
а інколи і результатом виробництва. А тому
римляни прагнули використати рабів з най)
більшою користю для себе. За часів Катона бу)
ли урізані права рабів на відпочинок у свят)
кові дні, оскільки його основним девізом бу)
ла вимога: «Раб повинен працювати або спа)
ти» (Plut. Cat. mai. 29). Права рабів до цього
врегульовувалися сакральним правом, яке
було доповнене рядом поправок. Пізніше ні
держава, ні громадська думка, ні релігія не
бажала втручатись у відношення рабовлас)
ника та рабів. За Катоном, раб має працюва)
ти в полі весь світловий день, а в дощову по)
году працювати на віллі. Щодо трудової зай)
нятості раба у святкові дні, то ще у VІ–ІV ст.
до н. е., за часів патріархального рабства, бу)
ли визначені святкові дні, в які заборонялися
сільськогосподарські роботи (Col. ІІ, 21, 2),
що давало перепочинок рабові. Для патріар)
хального Риму такі «простої» робочої сили не
були відчутними, а в епоху класичного раб)
ства (ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.) це завдавало
відчутних збитків рабовласникові. Саме в
період розквіту рабовласництва в Римі з’яв)
ляються агрономічні трактати Катона, в яких
наведено перелік робіт, які можна робити в
святкові дні: вирізати чагарники і виривати
колючу траву, перекопувати город, прокла)
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дати дорогу, чистити канави, обкошувати лу)
ки, плести віники, прибирати тощо (Cot. 2,4).
До І ст. н. е. коло робіт, що виконувалися ра)
бами у свята, значно розширилося (у Колу)
мелли цьому питанню присвячена вся 21
глава ІІ книги). Більше того, ми спостері)
гаємо блюзнірство рабовласників відносно
релігійних настанов: понтифіки забороняли
під час свят перевозити та саджати дерева,
тому Колумелла рекомендує саджанці пере)
возити не худобою, а рабами, оскільки про
останніх понтифіки не згадували. Крім того,
для «легітимізації» виконання рабами сільсь)
когосподарських робіт рабовласник мав
здійснити жертвопринесення у вигляді цуце)
няти. Таким чином, раб остаточно перетво)
рювався на засіб виробництва, з яким влас)
ник міг робити що завгодно, керуючись лише
міркуваннями власної вигоди. Архаїчне пра)
во, легітимізуючи рабство, все ж вважало раба
таким, що перебуває in dominika potestate, так
само, як були patria potestate підвладні члени
сім’ї, але не речі власника, підтвердженням
чого є охорона нормами сакрального права
місця захоронення тіла раба. Якщо в архаїч)
ний період раб і господар співіснують, то в
класичний період вони є антиподами. Влас)
ник має право не відносно раба, а на раба, як
на тварину або будь)яку матеріальну річ. 

Однією із рис, що вирізняє раба на фоні
інших членів суспільства, які працюють, є
його усвідомлена незаінтересованість у ре)
зультатах власної праці. Тому для підвищен)
ня ефективності рабської праці римляни ви)
користовували дві тактики примусу: голий
фізичний примус; система стимулів, застосу)
вання яких могло бути мотивацією праці ра)
ба. Розглянемо це питання на прикладі жит)
тя сільських рабів, оскільки, на відміну від
міських рабів, їх існування було набагато
тяжчим.

Основна предметна форма рабовлас)
ницького виробництва в Римі, зважаючи на
те, що Рим був аграрною державою, – товар)
на рабовласницька вілла, яка мала свої юри)
дичні, економічні й організаційні основи. За
своєю формою вілла – це структуроване ут)
ворення, основними архітектонічними еле)
ментами якого були: villa (помістя) як ор)
ганізаційно)господарський центр, fundus або
praedium – земельна територія, на якій вело)
ся господарство (межі встановлювались або
кам’яною загорожею, або рядом дерев, або
прикордонними стовпчиками); instrumentum –
обладнання, яке мало тричленну структуру –
instrumentum mutum, instrumentum semivocale
(скот), і instrumentum vocale (раби). Єдність
цих трьох складових визначала юридичний

статус помістя і створювала господарський
комплекс. З економічної точки зору вілла
розглядалась як приватна власність воло)
дільця. Тим більше, що в середині І ст. до н. е.
римські юристи виробили точне поняття при)
ватної власності, хоча фактично повна влас)
ність на віллу, земельний наділ та інвентар
був закріплений ще з часів Законів ХІІ Таб)
лиць [1, с. 152–153]. Ми не будемо деталь)
но зупинятися на питаннях облаштування
римських вілл, оскільки, це, по)перше, не є
предметом нашого дослідження, по)друге, ці
питання достатньо розроблені на основі
оригінальних текстів Катона, Колумелли,
Варрона [2–6]. 

Техніки виробництва у Римі невіддільні
від голого або фізичного примусу, який був
неекономічним за своєю природою: раб пра)
цював лише до того часу, допоки зберігався
цей примус або відчутним була ймовірність
його застосування. Такий примус найчас)
тіше реалізувався через систему контролю та
нагляду. Давньоримські письменники дають
багато свідчень про організацію продуманої
системи примусу в товарних віллах. Най)
ефективнішою формою контролю роботи ра)
бів, на думку Колумелли, є присутність самого
рабовласника. Про це є свідчення і у Плінія
Молодшого (Plin. II, 1, 8; II, 1; 15,1; III, 19,1;
VII, 25,2 та ін.). Якщо Катон на початку ІІ ст.
до н. е. рекомендував власникам уважно вни)
кати в господарські справи й їх контролюва)
ти (Gat. 2,1 – 6), то в І ст. до н. е. – І ст. н. е.
власники жили в місті, але часто навідували)
ся в свої сільські вілли. Колумелла пропону)
вав відвідувати заміські володіння щодня,
після «занять на форумі» (Col. I,1,19); він
вважає, що господар повинен влаштовувати)
ся, залежно від статків, але як можна краще,
щоб охочіше приїздити в село і жити там з
більшим задоволенням (Col. I,4,8). На прик)
ладі життя Плінія Молодшого можна зроби)
ти висновок про те, що власники товарних
вілл в І ст. н. е. приділяли багато уваги сис)
темі нагляду та більше занурювалися в гос)
подарські проблеми, ніж за часів Катона.
Пліній Молодший мав у власності 8 помість,
які розташовувалися на значній відстані од)
не від одного (географія володінь Плінія бу)
ла представлена Лаціумом, Умбрією, Етру)
рією, Цизальпінською Галлією, Кампанією).
Але попри свою зайнятість на державній
службі, Пліній постійно слідкував за станом
справ у своїх володіннях – всю зиму він про)
водив у Лаврентійському, Тибуртинському,
Тускуланському помістях, а літом перебував
у Тусках. Пліній Молодший особисто спо)
стерігав за збором врожаю (за необхідності
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брав відпустку в імператора до 30 днів для
облаштування господарства). 

Така форма контролю вимагала виклю)
чення власника із суспільно)політичного,
військового та світського життя, що не було
бажаним. Тому римська повсякденність ви)
робила специфічні форми нагляду за рабами,
які реалізовували в періоди відсутності влас)
ника. Йдеться про організаційні засади існу)
вання так званої рабської адміністрації (кіль)
кісні показники якої були детально проана)
лізовані Р. Мартеном [7]), а також викорис)
тання таких організаційних прийомів, як
взаємне стеження, доноси, заохочення, особ)
ливі принципи формування рабської фамілії
(зокрема, не рекомендувалося мати велику
кількість рабів однієї національності) [1, с. 194].

Катон дає детальний опис структури та
функціонування такої рабської адміністра)
ції. Звичайно, кількісні показники цієї ад)
міністрації суттєво залежали від розмірів  гос)
подарства, але нас цікавлять не кількісні по)
казники, а основні структурні елементи ор)
ганізації нагляду. Сільськогосподарська віл)
ла за часів Варрона більша, ніж патонівська,
тому збільшення обсягів господарства, ви)
робництва, зміни у суспільно)економічному
житті Риму зумовили зміни й у «табелі про
ранги» контролюючо)примусової адміні)
страції у формі збільшення кількості контро)
люючих посад. Варрон згадує про рабських
начальників (qui praesunt), а також про певну
кількість префектів (praefecti) – особливу
категорію рабів, які заслуговували на певні
пільги від власника (право мати співмешка)
нок, виділення пекулію тощо (18, 5–6). По)
тім, за значимістю, згадуються начальники
меншого рангу, ніж префекти, – alii quae
praestabunt de operaris (Varr. I, 18, 6–7). Най)
частіше Варрон згадує вилика, ключницю та
старшого пастуха – magister pectoris (Varr. I,
2, 13–14; II, 1, 23; 3,8; 10,10), який виконував
функції вилика у скотарстві. Також один раз
Варрон згадує про спеціального сторожа,
який слідкував за приходом рабів та який
охороняв вілли (Varr. І, 13, 2). В одному із
фрагментів праці Варрона вказані три раб)
ські посади: вилик, ключник)економ і довіре)
ний вилика (Villicus, promus, et unum quem
vilicus legat (Varr. I, 16, 5), дві з яких були
невідомі Катону; їх появу можна пояснити
серйозними змінами в економіці Риму. 

Слід зазначити, що у розпорядженні раб)
ської адміністрації були всі відомі на той час
засоби голого або фізичного примусу, який
реалізовувався у постійній зайнятості рабів і
мав на меті поєднати раба)працівника із зна)
ряддями та засобами виробництва: справа в

тому, що, знаючи причину низької продук)
тивності рабської праці ще з часів Гомера, ра)
бовласники виробили ряд засобів для її подо)
лання, серед яких перше місце займала орга)
нізація розгалуженої системи нагляду, раб)
ської адміністрації, яка примушувала до пра)
ці за допомогою покарань. Помісна адміні)
страція складалася поступово (із розвитком
рабовласницьких відносин) і набула відомої
оформленості в середині І ст. до н. е. [1, 
с. 218].

До інших форм примусу рабів слід від)
нести всі форми стимулів, які використову)
валися власниками для підвищення ефек)
тивності праці невільника – економічні, ма)
теріальні, юридичні, сімейно)побутові тощо.
Всі вони в сукупності з фізичним примусом
створювали мега)дисциплінарний простір. 

До економічних засобів контролю та при)
мусу можна віднести організацію виробни)
чого процесу за принципом «конвеєрності»,
який передбачав регламентовані трудові опе)
рації, у виконання яких раб втягувався не)
залежно від його бажання. При цьому всі
працівники були органічною складовою пра)
цюючого колективу, члени якого мали свої
«спеціальності». Важливу роль в організації
«конвеєрного» процесу на віллі відігравали
норми виробки, які в сукупності утворювали
замкнений річний цикл [1, с. 306]: хліба, по)
сіяні таким способом на 25 югерах, після чо)
ти разової оранки вимагають від хлібороба
115 днів роботи; поле такого розміру, навіть
найбільш тверде, піднімуть за 50 днів, перед)
воюють за 25, троять і засівають за 40 днів.
Стручкові культури вимагають 60 днів, тоб)
то два місяці. Додамо ще 45 днів дощової по)
годи та свят, в які не орють, потім ще 30 днів
відпочинку по закінченні посіву. Виходить 
8 місяців і 10 днів. Залишається ще 3 місяці
та 25 днів, які витратимо на посів і обробку
ярових («тримісячних») хлібів, на перевезен)
ня сіна, кормів, гною й іншого, що необхідно
(Col. ІІ, 12, 8).

Наочним прикладом стимулювання гід)
них рабів були представники тієї самої раб)
ської адміністрації. Варрон вказував, що ста)
ранність начальників слід підігрівати наго)
родами; потурбуватися, щоб у них була пев)
на власність, дати їм для співмешкання ра)
бинь, від яких у них будуть діти. Від цього во)
ни стають вірнішими і більше прив’язуються
до помістя. Сім’ї епірських рабів користу)
ються такою доброю славою і так ціняться
завдяки цьому кровному зв’язку. Потрібно
прихилити до себе начальників наданням їх
певних почестей: з працівниками, які виділя)
ються із інших, слід радитися відносно того,
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які роботи треба виконувати; при такому по)
водженні вони починають думати, що хазяїн
їх не зневажає і якось з ними рахується. Ста)
раннішими до роботи вони стають, якщо ха)
зяїн щедріше одаряє їх їжею, не скупиться на
одяг, дозволяє відпочити, дає деякі пільги,
наприклад дозволяє пасти у помісті свій скот
тощо (Varr. І, 17, 5–7). 

Набагато гуманнішим, порівняно з реко)
мендаціями Варрона, є «алгоритм» поведінки
рабовласника з основною масою рабів, роз)
роблений Колумеллою: відносно інших рабів
слід дотримуватися тих правил, у яких я не
розкаююсь: із сільськими рабами, які добре
себе поводили, я частіше, ніж з міськими, го)
ворю по)дружньому; розуміючи, що цією ха)
зяйською ласкавістю полегшується їх постій)
на праця, я інколи навіть жартую з ними,
навіть більше – дозволяю їм самим жартува)
ти; я часто роблю вигляд, ніби раджуся з
більш досвідченими із них про нові роботи;
таким чином я дізнаюся про здібності кожно)
го і ступінь його розуміння; я бачу, що вони
охочіше беруться до справи, про яку, як вони
думають, з ними радилися й яка розпочата з
їх поради (Col. І, 8, 15). До суто економічно)
го стимулювання, яке набуло законодавчого
закріплення, рабської праці слід віднести і
пекулій. 

Таким чином, до непримусових засобів
дисциплінування рабів можна віднести по)
ліпшене харчування, можливість мати кра)
щий одяг, створювати сімейноподібний со)
юз, пекулій, більш м’яке ставлення власника,
включення у привілейовані категорії рабів,
посадка на землю або виділення пекулію.

Юридичним стимулом праці та поведін)
ки раба була можливість одержання свободи.
Зокрема, свобода уможливлювалася для ба)
гатодітних рабинь: плодовитим жінкам, яких

слід цінувати за певну кількість дітей, ми да)
ємо відпочинок, а інколи, якщо вони вихова)
ли багато дітей, то і свободу; та, у якої троє
синів, одержувала звільнення від робіт, а та,
у якої їх більше, – і свободу (Col. І, 8, 19).
Звичайно, такі теоретичні міркування антич)
них мислителів прямо не експлікувалися на
правову дійсність, вони носили радше реко)
мендаційний характер. Римське право скру)
пульозно прописало всі ймовірні випадки.
На законодавчому рівні були виписані ос)
новні процедуральні вимоги до акта відпуску
на волю раба – манумісії. 

Розгляд римо)античного рабства через
призму постмодерністського розуміння тех)
нік виробництва дозволяє нам окреслити ос)
новні інструментальні засоби організації та
функціонування такого способу виробниц)
тва, який вибудовується на фізичній залеж)
ності однієї людини від іншої.
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The article presents the philosophic and legal issues of the purely researched manufacturing tech�
nologies in ancient Rome. The basement of the study is the agronomical works by Cato, Columella and
by Varro. The precise attention was paid to instruments used in Rome for manufacturing. The Roman
law, the manufacturing techniques, slavery, conveyor type of labour, discipline.

В статье с философско�правовых позиций раскрываются малоисследованные вопросы тех�
ник производства в Древнем Риме. За основу исследования взяты агрономические работы Като�
на, Колумеллы и Варрона. Особое внимание уделяется распространенным в Риме инструмен�
тальным средствам осуществления техник производства.
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Правова система України сьогодні пе)
реживає складний період: відбуваєть)
ся створення абсолютно нової право)

вої системи суверенної незалежної демокра)
тичної держави. В ідеалі це повинно відбува)
тися, з одного боку, з урахуванням сучасних
світових глобалізаційних процесів, а з іншо)
го – з повагою до власних самобутніх особли)
востей і тенденцій розвитку. Разом із тим як
у нашій системі права, так і нашій пересічній
та професійній правосвідомості зберігається
значна кількість стереотипів, які залишили)
ся ще від радянської соціалістичної правової
системи, що зумовлює двоїсте ставлення до
різних правових інститутів. Одним із таких
проблемних правових явищ сьогодення є
існування правового звичаю та його роль і
місце в сучасній правовій системі України.

Дослідження правових звичаїв і зви)
чаєвого права в сучасній вітчизняній науці
переживає справжній ренесанс. Теоретичні й
історико)правові аспекти цього питання
розглядаються в численних дослідженнях
таких знаних науковців, як Н. Толкачова, 
В. Котюк, Н. Онищенко, О. Скакун, І. Усен)
ко. Разом із тим ця тема є настільки склад)
ною, що навіть роботи зазначених класиків
юридичної науки залишають поле для інших
досліджень.

Нормативісти традиційно відносять пра)
вовий звичай, як правило, до історичних
джерел)форм права, вважаючи, що його ос)
новний розвиток припав на додержавний
період. Це пояснюється позитивістським і
нормативістським тлумаченням поняття пра)
ва як сукупності правових норм, створених
державними органами та забезпечених ви)
ключним обов’язковим державним захистом.
Із цієї точки зору правовий звичай не може
бути сучасним регулятором правових відно)
син, адже створюється він не державними
органами, а суспільством, і забезпечується не
стільки державним, скільки суспільним за)

хистом. У радянський період саме норма)
тивістська теорія праворозуміння була пану)
ючою, отже, саме нормативістське тлумачен)
ня сутності, ролі та місця правового звичаю у
правовій системі було характерним для віт)
чизняної юридичної доктрини.

Відповідно ж до інших концепцій право)
розуміння (соціологічної, природно)право)
вої, ліберальної, історичної тощо) правовий
звичай сприймається як постійне діюче дже)
рело)форма права, але на деяких етапах роз)
витку суспільства його місце у правовій сис)
темі переважне, на деяких він відходить на
другий план, а на деяких практично повніс)
тю витісняється із сфери правозастосування. 

Якщо розглядати розвиток правового
звичаю відповідно до плюралізму концепцій
праворозуміння, то заслуговує на увагу без)
перечне зростання ролі цього джерела)фор)
ми права на вітчизняних теренах в останні
роки формування правової системи незалеж)
ної України. Зростання ролі правового зви)
чаю є невипадковим, а, на нашу думку, пов)
ністю обґрунтованим.

По�перше, якщо розглядати еволюцію
місця та ролі правового звичаю у правових
системах світу, не складно побачити певну
логічно)діалектичну закономірність спадів і
сплесків значення цього джерела)форми
права в регулюванні суспільних відносин, що
йдуть один за одним. Наприклад, у стародав)
ньому періоді правовими звичаями врегульо)
вувалася левова частка правовідносин; за
часів імперського Риму правовий звичай був
витіснений імператорськими конституціями
й едиктами; у ранньому середньовіччі знов
спостерігається панування цього джерела
права, а за часів феодального абсолютизму
можна побачити зменшення його у правоза)
стосовній діяльності і т. д. 

Якщо розглядати місце правового звичаю
в радянському праві, то його можна охарак)
теризувати як спад. Загальне поширення
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нормативізму та сприйняття права виключ)
но як державної волі пануючого класу не за)
лишали місця для застосування правового
звичаю, створення та поширення якого не
обов’язково пов’язано з волею законодавця.
За радянською доктриною правовому зви)
чаю виділялося лише коло правовідносин із
розподілу селянського двору та незначні інші
питання, хоча навіть і це застосування право)
вого звичаю розглядалося виключно як пере)
житок минулого та дещо тимчасове, власти)
ве перехідному періоду при формуванні но)
вої системи права [1, с. 78–82]. Отже, за при)
родними логічно)діалектичними законами
після занепаду починається період піднесен)
ня, що й відбувається на сучасному етапі.

По�друге, саме собою застосування пра)
вового звичаю, на нашу думку, є ознакою де)
мократизації суспільства. Відомо, що однією
з класичних ознак демократії є участь народу
в управлінні державою та суспільством. Зви)
чайно, представницькі органи законодавчої
влади, приймаючи нормативно)правові акти,
реалізують волю своїх виборців, однак ство)
рення норм правових звичаїв є безпосеред)
ньою народною правотворчістю, в якій держава
може взяти участь лише на останньому етапі –
при санкціонуванні правового звичаю.

Третім фактором є європейський вплив
на формування нашої правової системи. Хо)
ча ХІХ ст. стало для західної традиції права
пануванням кодифікаційних тенденцій, які
вплинули навіть на англо)американську пра)
вову сім’ю, однак заперечення ролі й існуван)
ня звичаю такою мірою, як це мало місце на
радянських теренах, в інших державах ніко)
ли не відбувалося. Англо)американська пра)
вова сім’я не відривала правовий звичай від
судової правотворчості – одного з основних
елементів правозастосування; скандинавська
вбачала в ньому основу самобутності право)
вої системи та відповідно запоруку держав)
ної суверенності, а класичні країни конти)
нентальної сім’ї вважали звичай логічним до)
повненням своєї законотворчості, зберігали
«дух народу» Савіньї та швидко реагували на
поточні суспільно)економічні потреби. ХХ ст.
ще більше пом’якшило ставлення до право)
вого звичаю у європейських юристів. Прак)
тично у кожному кодексі західноєвропейсь)
ких держав є посилання на можливість за)
стосування правового звичаю, перш за все у
сферах, що не врегульовані нормативно)пра)
вовими актами [2, с. 18].

Незважаючи на багатовекторність сучас)
ної української політики, не можна заперечи)
ти вплив європейської правової традиції на
формування правової системи сучасної Ук)
раїни. Отже, сучасне збільшення ролі право)
вого звичаю та відведення йому в новоство)
рених за останні роки кодексах ролі додатко)

вого джерела)форми права можна сприйма)
ти як вітчизняну правотворчу європеїзацію
та глобалізацію. 

Входячи до континентальної правової
сім’ї, Україна у своїй правовій системі має
всі її невід’ємні ознаки, у тому числі харак)
терне панування нормативно)правового акта
як основного джерела)форми права. Ми по)
діляємо думку Н. Толкачової, згідно з якою
навіть у майбутньому є невисока ймовірність
того, що правовий звичай отримає переваж)
не значення у регулюванні вітчизняних пра)
вових відносин [3, с. 68–69]. Разом із тим, на
нашу думку, не слід його нівелювати. 

У ХІХ–ХХ ст. у континентальній право)
вій сім’ї правовому звичаю відводилася роль
додаткового регулятора правовідносин у си)
туаціях, які закон як нормативно)правовий
акт залишає поза своєю увагою. Для цієї сім’ї
характерним є більше застосування правово)
го звичаю в галузях, що відносяться до при)
ватного права та менше – в галузях пуб)
лічного. Саме цей шлях, на нашу думку, є оп)
тимальним і для України. Галузі публічного
права традиційно зазнають значного держав)
ного впливу, адже основна мета правового
регулювання у цій сфері – узгодження інте)
ресів держави, всього суспільства і кожного
суб’єкта з максимальним дотриманням їх
інтересів, прав і свобод. Значний державний
нормотворчий вплив і переважання норма)
тивно)правових актів при регулюванні пра)
вовідносин публічного права є типовим по)
чинаючи ще з часів Стародавнього Риму, ко)
ли Ульпіан уперше запропонував розподіл
права на публічне та приватне. 

Отже, для галузей публічного права Ук)
раїни, на нашу думку, сфера застосування
правового звичаю завжди залишиться обме)
женою та відіграватиме роль оформлення об)
рядової чи релігійної традиції. Такою, напри)
клад, у конституційному праві виступає уро)
чиста присяга Президента України не тільки
на Конституції, а ще й на Пересопницькому
Євангелії. Останнім часом у Верховній Раді
сформувалося характерне для більшості
західноєвропейських країн звичаєве поняття
коаліції й опозиції, в які об’єднуються полі)
тичні партії відповідно до їх сприйняття за)
гальних напрямів і тенденцій розвитку нашої
держави. Практично усталеним на наших те)
ренах є правовий звичай щодо призначення
омбудсманом представника опозиції, що є 
типовим для західноєвропейських традицій
парламентаризму та, на нашу думку, свідчен)
ням європейських тенденцій розвитку ук)
раїнського права, демократизації суспільства,
реального забезпечення, гарантування та за)
хисту прав і свобод людини та громадянина.

У цілому конституційне право України є
галуззю, що формується, але досить бурхли)



Т Е О Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

127

№ 12

вими темпами; більшість її інститутів для
вітчизняної системи права є новими та не)
звичними. Відносно невеликий період існу)
вання галузі обґрунтовує незначну кількість
правових звичаїв серед її джерел)форм пра)
ва, адже відомо, що правовий звичай харак)
теризується тривалістю застосування.

Кримінальне право України з прийнят)
тям нового Кримінального кодексу також
постало перед перспективами застосування
правових звичаїв; у розділі ХХ «Злочини
проти миру, безпеки людства та міжнародно)
го правопорядку» якого йдеться про існуван)
ня такого інституту, як звичаї війни та перед)
бачається покарання за їх порушення у ви)
гляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 ро)
ків (ст. 438), а поняття «звичаї війни» тлума)
читься відповідно до Гаазьких конвенцій
1899 р. і 1907 р. та є спільним поняттям для
всіх європейських держав.

Що стосується міжнародного публічного
права, то Україна із проголошенням незалеж)
ності постійно визнає та застосовує на прак)
тиці міжнародні публічно)правові звичаї.
Прикладом такої діяльності може бути про)
ведення референдуму щодо проголошен)
ня незалежності, визнання дипломатичних 
ритуалів, процедура підписання договорів
тощо.

Процесуальні галузі в публічному праві є
одними з найнасиченіших правовими звича)
ями. Це зумовлюється тим, що як у Старо)
давні часи, так і в Середньовіччі судовий про)
цес відбувався з численними ритуалами,
символічними діями та традиціями, які по)
винні були надати йому чинності й освячен)
ня, підтвердити усвідомлення учасниками
процесу юридичного значення своїх дій, за)
лучити свідків тощо. Такий складний риту)
альний судовий процес забезпечував дійс)
ність клятв, фіксацію обставин справи, пока)
зання свідків, завершеність і публічність рі)
шення. Більшість правових звичаїв судового
процесу сягає своїм корінням саме в період
давнини та Середньовіччя. Європа була тоді
єдиним правовим полем, а судовий процес
практично в кожній європейській державі
частково або повністю відбувався за участі
представників Церкви й узгоджено з її ка)
нонами. Отже, правові звичаї судочинства
європейських держав мають спільні ознаки.
Типовими для всіх європейських держав, у
тому числі України, є правовий звичай учас)
ників процесу вставати, коли суд входить,
виходить та оголошує рішення, звернення до
суду «Ваша честь!», звичай у кримінальному
процесі спочатку висловлюватися обвинува)
ченню, а потім захисту, а в цивільному – спо)
чатку позивачу, а потім відповідачу, право)
вий звичай вдягання судом мантій, а в деяких
державах навіть перук, розташування суддів)

ського місця чітко посередині між сторона)
ми тощо.

Трудове право також визнає застосуван)
ня в регулюванні трудових правовідносин
правових звичаїв. О. Панасюк звертає увагу
на звичаєвий характер багатьох принципів
трудового права, локальних норм і правил
професійної етики [4, с. 62–63]. Ми пого)
джуємося з його тезами про значний вплив
звичаєвого права на формування трудового.
Більше того, на нашу думку, правові звичаї
вже існують і застосовуються у трудовому пра)
ві України, хоч у Кодексі про можливість їх
застосування не зазначається (це й не дивно,
адже чинний Кодекс законів про працю (далі –
КЗпП) України прийнятий ще за радянсь)
ких часів). Наприклад, строковий трудовий
договір звичаєво називається контрактом,
хоч у КЗпП це не визначається; для випробу)
вального терміну практично на всіх високо)
кваліфікованих посадах застосовується строк 
6 місяців; при перебуванні на випробувально)
му терміні особа отримує 60–70 % повної за)
робітної плати; при звільненні без вини пра)
цівника виплачується одноразово сума пов)
ної одномісячної заробітної плати. Цікавим
правовим звичаєм у трудовому праві Укра)
їни є виплата заробітку в два етапи – «аван)
су» та «зарплати». Цей звичай залишився в
нашій правовій системі ще з радянської доби
та не є характерним для трудового права ін)
ших європейських держав. Традиційно по)
дібний механізм виплати заробітку пошире)
ний здебільшого на державних підприємст)
вах, а приватні роботодавці від нього відмов)
ляються. Така ситуація не є дивною, адже са)
ме приватний підприємницький сектор є
більш рухливим і швидше пристосовується
до змінних умов та, в нашому випадку, до
європейських традицій. Старовинним право)
вим звичаєм є виплата премії або так званої
13)ї зарплати наприкінці року. Цей звичай
з’явився ще в Середньовіччя, коли феодал 
на найбільше християнське свято – Різдво
влаштовував мешканцям свого манору свя)
то, гуляння, робив подарунки та надавав
привілеї. 

Правові звичаї в останні роки збільшили
питому вагу серед правових норм галузей при)
ватного права. Сімейний кодекс (далі – СК)
України передбачає застосування звичаю
місцевості, національності чи віросповідання
батьків при обранні дитині імені; при цьому
дозволяється реєструвати дитину з подвій)
ним чи нехарактерним для української тра)
диції іменем (ст. 146). Стаття 11 СК України,
у свою чергу, передбачає можливість засто)
сування правового звичаю як джерела)фор)
ми права в сімейному праві України та вра)
ховувати звичаї при вирішенні спору, якщо
вони не суперечать закону та моральним за)
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садам суспільства. Складна ситуація спосте)
рігається з укладенням шлюбних контрак)
тів, адже, з одного боку, СК України дозво)
ляє укладати контракти, де б визначалися
майнові питання відносин подружжя, а з
іншого – у свідомості населення шлюбний
контракт ще має дещо негативне, антироман)
тичне забарвлення, отже, правовим звичаєм
залишається тенденція врегульовувати від)
носини щодо подружнього майна за допомо)
гою норм цивільного права.

Поширеними є правові звичаї в цивіль)
ному праві. Договірні відносини споконвічно
були сферою мінімального державного втру)
чання, зміст правовідносин вирішувався тут
саме за домовленостями сторін, та, як наслі)
док, зазнавав впливу звичаєвого права. Стат)
тя 7 Цивільного кодексу України визнає пра)
вовий звичай як джерело)форму цивільного
права. Надання трьохрічної гарантії при ку)
півлі механічних товарів, вимірювання га)
рантії для автомобілів не тільки у вигляді
терміну (3 роки), а й у кілометрах пробігу,
поняття «продаж оптом», застосування лі)
зингових продажів щодо транспортних засо)
бів, інші умови договорів існують саме у
формі правових звичаїв.

Міжнародне приватне право, незважа)
ючи на поширені зараз в ньому тенденції ко)
дифікації [5], також широко застосовує пра)
вові звичаї, прикладом чого можуть бути
традиційні форми та процедури укладення

міжнародних договорів, застосування правил
«Інкотермс», вимог до якості товарів тощо.

Висновки
Викладене свідчить, що в останні півтора

десятиліття формування нової української
державності та, відповідно, нової правової
системи (в її вузькому розумінні) на вітчиз)
няних правових теренах відбувається віднов)
лення ролі правового звичаю як джерела фор)
ми)права. Цей процес тією чи іншою мірою
охоплює практично всі галузі системи права
України та відповідає її євроінтеграційним
процесам. Ми вважаємо, що в найближчому
майбутньому застосування правового зви)
чаю збільшуватиметься та з часом усі вітчиз)
няні юристи (як практики, так і науковці)
погодяться з роллю правового звичаю як та)
кого, що доповнює нормативно)правовий акт,
вільно застосовується у судовому розгляді та
врегульовує відповідне коло правовідносин. 
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Професор Віктор Михайлович Гор)
шеньов (1924–1993 рр.) був одним із
видатних учених ХХ ст. у галузі теорії

держави і права. Сферою його наукових інте)
ресів були проблеми правового регулювання
соціалістичних суспільних відносин. Ще у
1956 р. він захистив кандидатську дисер)
тацію на тему: «Роль советского государства
в осуществлении хозяйственной политики»,
а в 1969 р. – докторську дисертацію на тему:
«Способы и организационные формы право)
вого регулирования в современный период
коммунистического строительства».

Як основоположник нового напряму в те)
орії юридичного процесу В. Горшеньов у
своїх працях приділяв особливу увагу понят)
тю «процесуальна форма» у його розширено)
му розумінні. Він вважав, що необхідно її по)
ширити на діяльність не лише правоохорон)
них органів, а й усіх інших державних ор)
ганів і суспільних організацій з метою зміц)
нення режиму законності та посилення юри)
дичних гарантій, прав і свобод особистості.

Мета цієї статті полягає у висвітленні на)
укових поглядів В. М. Горшеньова про юри)
дичну процесуальну форму та необхідність
її застосування в сучасних умовах.

Основні концептуальні положення щодо
юридичної процесуальної форми В. Горше)
ньов висвітлив у монографіях: «Юридическая
процессуальная форма: теория и практика»,
«Теория юридического процесса» [1; 2]. Саме
у монографії «Юридическая процессуальная
форма: теория и практика», яка вийшла у
1976 р. під загальною редакцією В. Горшеньо)
ва і П. Недбайла, проведене комплексне до)
слідження таких важливих ланок механізму
правового регулювання, як процесуальна
форма та норми, що її закріплюють. При цьо)
му враховувалося, що в системі права вза)
ємодіють два види нормативних приписів –
матеріальні та процесуальні правові норми.

В. Горшеньов зазначав, що сам «факт их су)
ществования отражает диалектическое соот)
ношение между содержанием и формой» [1,
с. 4]. На його думку, матеріальні норми при)
значені регулювати соціальні зв’язки з точки
зору їх змісту; процесуальні – забезпечувати
реалізацію матеріально)правового змісту у
відповідній, найбільш раціональній формі.
Звідси випливають такі висновки: наявність
і регулятивне виявлення процесуальних
норм зумовлено необхідністю реалізації ма)
теріальних норм; процесуальні норми забез)
печують оптимальні умови правового регу)
лювання; по суті, процесуальні норми несуть
на собі основне навантаження нормативного
способу зміцнення законності. 

У монографії «Юридическая процессу)
альная форма: теория и практика» зверталась
увага на існуючий у юридичній літературі
«процессуальный нигелизм», піддавалася
критиці точка зору С. Голунського, С. Абра)
мова, М. Гурвіча та ряду інших учених, які
зводили процесуальну форму виключно до
юрисдикційної діяльності органів держави.
Так, С. Голунський стверджував, що «если для
судов соблюдение процессуальных правил
является непременным условием их деятель)
ности, то для административных органов ка)
кие)либо процессуальные правила не имеют
столь существенного значения, ибо повсед)
невная их деятельность требует оперативно)
го руководства, которая конкретизируется 
в зависимости от обстановки» [3, с. 17–18]. 
З цього приводу С. Абрамов зазначав, що «про)
цессуальная форма – один из существенных
признаков, отличающих суд и судебную дея)
тельность от других органов государства их де)
ятельности» [4, с. 5]. У свою чергу, М. Гурвіч
вважав, що цивільно)процесуальне право є
«формой принудительного осуществления
гражданско)правовых обязанностей, формой
защиты субъективных прав, когда содержащиеся
в нормах права предписания не исполняются
обязанными лицами добровольно» [5, с. 19].

В. М. ГОРШЕНЬОВ  ПРО  ЮРИДИЧНУ 
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В. Горшеньов і П. Недбайло не поділяли
точку зору С. Алексеєва, який передбачав,
що «объединение юридических процедур де)
ятельности всех государственных органов
под рубрикой «процесс» обескровливает, вы)
холащивает это богатое и содержательное
понятие», що «не всякая урегулированная
правом процедура совершения юридических
действий может бать признана процессом в
том специальном юридическом смысле, ко)
торый исторически сложился и принят в 
законодательстве, на практике, в науке» [6, 
с. 122]. Цю точку зору вони вважали необ)
ґрунтованою, оскільки, на їх думку, поши)
рення якостей процесуальної форми слід
вбачати не в її вихолощенні, а у збагаченні за
рахунок ширшого поля охоплення. Іншими
словами, зберігаючи свої традиційні якості,
процесуальна форма збагачується та набуває
ще більшої соціальної цінності, оскільки ви)
користовується не лише в юрисдикційній, а
й інших галузях державно)правової реаль)
ності. Йдеться не про механічне поширення
властивостей процесуальної форми на діяль)
ність інших органів, а про відповідне присто)
сування її до потреб їх практики. В. Горшеньов
і П. Недбайло вважають, що у теоретичному
плані є можливість виробити єдине поняття
процесуальної форми на основі узагальнен)
ня процедурних правил, які визначатимуть
порядок діяльності державних органів і по)
садових осіб держави [1, с. 8–9]. При цьому
вони враховували, що стосовно до їх діяль)
ності поняття «процедура» та «процес» збі)
гаються [1, с. 9]. 

З цього приводу М. Строгович зазначав,
що «процессуальное право – это всегда пра)
во, устанавливающее определенную проце)
дуру… это право, определяющее процесс, 
т. е. движение, развитие деятельности орга)
нов и лиц» [7, с. 44–45].

Під процесуальною формою слід розуміти
сукупність однорідних процесуальних ви)
мог, які висуваються до дій учасників проце)
су та спрямовані на досягнення певного ма)
теріально)правового результату. Іншими сло)
вами, процесуальна форма – це особлива
юридична конструкція, що втілює принципи
найбільш доцільної процедури здійснення
визначених повноважень [1, с. 13]. При цьо)
му саме таке визначення однаковою мірою
придатне для характеристики процесуальної
діяльності не лише органів правосуддя, а й
усіх органів держави, до якої традиційно за)
стосовується категорія «процесуальна форма»
[1, с. 13].

Велике значення процесуальної форми
полягає також у тому, що процесуальна фор)
ма діяльності всіх органів держави розрахо)
вана на здійснення найбільш демократичних
принципів державного керівництва суспіль)

ством. Вона сприяє підвищенню ефектив)
ності управління, оскільки містить правила
реалізації органами держави та посадовими
особами наданих їм повноважень. Процесу)
альна форма сприяє також підвищенню від)
повідальності посадових осіб, оскільки забез)
печує громадський контроль за тим, щоб по)
садові особи здійснювали свої повноваження
відповідно до чинного законодавства. 

Слід зазначити, що думку В. Горшеньова
та П. Недбайла щодо великого значення за)
стосування процесуальної форми підтриму)
вали й інші вчені. Так, П. Рабінович зазначав,
що запровадження «процессуальной формы
дисциплинирует участников правопримени)
тельного процесса, а следовательно, обеспе)
чивает строжайшее соблюдение социалисти)
ческой законности во всех сферах и на всех
стадиях деятельности по применению норм
материального права» [8, с. 245–257]. 

У свою чергу, широке тлумачення проце)
суальної форми вказує на необхідність ви)
значення щодо неї найбільш загальних ви)
мог. Стосовно механізму правового регулюван)
ня в цілому такими вимогами є: обов’язковість
дотримання послідовності здійснення повно)
важень; певна професійна обізнаність у ви)
рішенні справ в організаційній діяльності
кожного органу держави. При цьому послі)
довність здійснення повноважень забезпе)
чується процесуальними стадіями і віддзер)
калює тимчасову характеристику організа)
ційної діяльності. Професійність розгляду спо)
рів втілюється у процесуальних впроваджен)
нях і відображає, у свою чергу, характеристи)
ку організаційної діяльності за предметною
ознакою. Процесуальні стадії та процесу)
альні провадження мають місце як у право)
творчості, так і правозастосуванні, але харак)
теризуються різним змістом [1, с. 17].

На думку В. Горшеньова і П. Недбайла:
«Научная разработка категорий «процессу)
альная стадия» и «процессуальное производ)
ство» полезно и в том смысле, что создается
благоприятная возможность их использова)
ния в качестве наиболее устойчивого крите)
рия, фактического основания для уточнения
предмета регулирования внутренних подраз)
делений процессуальных отраслей советско)
го права, и прежде всего, для уточнения ра)
мок соответствующих правовых институтов»
[1, с. 25].

В. Горшеньов також зазначав, що: «Пос)
кольку процессуальное право вызывается к
жизни необходимостью реализации норм ма)
териального права в определенной процессу)
альной форме, постольку можно сказать, что
процессуальное право производно от мате)
риального и связано с ним через такое про)
межуточное звено, как правоприменитель)
ная деятельность (правоприменительный
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процесс) уполномоченных на то субъектов»
[1, с. 27]. Слід враховувати, що ця діяльність,
власне, і зумовлює необхідність норм проце)
суального права, призначених регулювати спе)
цифічні, організаційні відносини, що склада)
ються у процесі здійснення цієї діяльності. 

Правозастосовна діяльність уповноваже)
них суб’єктів – це необхідна умова реалізації
норм матеріального права в усіх випадках,
коли їх втілення у життя потребує такої ді)
яльності. Без неї взагалі неможливо досягти
результатів, на які розрахована певна норма
права [9, с. 164–201].

Викладене свідчить, що до правозасто)
совної діяльності повинні пред’являтися ви)
моги високої організованості й упорядкова)
ності. Таким чином, предметом процесуаль)
ного права є організаційні відносини, що скла)
даються у процесі правотворчості та право)
застосування. 

Слід зазначити, що і в подальшому В. Гор)
шеньов продовжував свої дослідження щодо
процесуальної форми. Так, у монографії «Те)
ория юридического процесса», яка вийшла
під його загальною редакцією у 1983 р., основ)
на увага приділялася розкриттю змісту теорії
юридичного процесу як комплексної систе)
ми: генетичним і логічним витокам цієї те)
орії; конституційним принципам співвідно)
шення традиційних і нетрадиційних проце)
сів; природі, змісту та структурі процесуаль)
них проваджень, стадій і режимів; системі про)
цесуального права; змісту, структурі й особ)
ливостям норм процесуального права [2, 
с. 1–71].

При дослідженні процесуальної форми
як специфічної наукової конструкції основна

увага приділялася сутності юридичного про)
цесу. І залежно від того, який зміст вкладав)
ся у поняття «юридичний процес», визнача)
ються межі поширення поняття «процесу)
альна форма» стосовно різних галузей права.
Крім того, підкреслювалося, що широке трак)
тування процесуальної форми передбачає
синтез її поняття на основі аналізу аналогіч)
них явищ, насамперед тих, що характеризують
діяльність юрисдикційних органів з реалізації
норм матеріального права [2, с. 71–72].

Вчення про юридичну процесуальну фор)
му, започатковане В. М. Горшеньовим, і в су)
часних умовах може сприяти удосконален)
ню виробленої раніше схеми наукової систе)
ми процесуального права і відповідно вирі)
шенню проблем, які пов’язані з удосконален)
ням діючого процесуального законодавства. 

Література

1. Юридическая процессуальная форма: теория
и практика. – М., 1976. – 279 с.

2. Теория юридического процесса. – Х., 1983.
3. Голунский С. А. Основные понятия о суде и

правосудии // Труды Военно)юридической акаде)
мии. – 1943. – Вып. 3.

4. Абрамов С. Н. Гражданский процесс. – М., 1952.
5. Гурвич М. А. Советское гражданское процес)

суальное право. – М., 1964.
6. Алексеев С. С. Социальная ценность права в

советском обществе. – М., 1971.
7. Строгович М. С. Курс советского уголовного

процесса. – М., 1968. – Т. 1.
8. Рабинович П. М. Упрочение законности – за)

кономерность социализма. – Л., 1975.
9. Горшенев В. М. Способы и организационные

формы правового регулирования в социалисти)
ческом обществе. – М., 1972.

The articles provides an overview of definition, essence, value and applicability of the juridical pro�
cedural form as it was defined by one of the most prominent scientists of the 20th century in the field
of the Theory of State and Law – V. M. Gorshenev.

Статья посвящена анализу взглядов одного из видных ученых XX ст. в сфере теории госу�
дарства и права В. М. Горшенева о юридической процессуальной форме, ее понятии, сущно�
сти, сфере применения.



Т Е О Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

132

грудень  2010

Мотивація – специфічний вид внут)
рішньої регуляції життєдіяльності
людей. Вона складається з психоло)

гічних компонентів, що покладені в основу
детермінації поведінки та визнається у пси)
хології найважливішою рушійною силою по)
ведінки людини. 

Проблеми поведінки особи розглядають)
ся різними юридичними науками, проте саме
наука «Теорія держави і права» при дослі)
дженні теми правової поведінки особи має ви)
значити особливості різновидів правомірної
поведінки залежно від системи домінуючих
мотивів.

Метою цієї статті є характеристика маргі)
нальної поведінки як різновиду право)
мірної поведінки.

У процесі дослідження маргінальної по)
ведінки використовувалися роботи теоре)
тиків права, зокрема таких учених, як В. Ок)
самитний, Н. Матузов, Є. Нурпеісов, Р. Ру)
синов, Л. Фомічова та ін.

Правомірна поведінка у суспільному жит)
ті отримує вияв вельми різноманітно. Одні)
єю з підстав розподілу правомірної пове)
дінки на види є характер її мотивації, система
домінуючих мотивів, установок, ціннісних
орієнтацій. 

Н. Матузов, класифікуючи правомірну
поведінку за характером домінуючих моти)
вів, виділяє нігілістичний тип правомірної
поведінки. Зокрема, він вважає, що нігілізм
означає заперечення відносин до певних пра)
вил, норм, принципів, поглядів, законів, спо)
собу життя. Це одна з форм світогляду та
соціальної поведінки індивіда [1, с. 683].

Правомірна поведінка нігілістично на)
лаштованих людей має свої особливості
(скептицизм, сумніви, протест, екстремізм,
радикалізм). При цьому нігілісти, як прави)

ло, ніяких програм і шляхів їх втілення в
життя не висувають. Часто)густо вони вва)
жають, що діяти в межах закону – це ана)
хронізм, схильні до максималізму, мають за)
вищені вимоги. Саме їх поведінка балансує
на межі правомірної та неправомірної, отже,
є маргінальною.

Як правило, відповідно до домінуючих
мотивів виділяють соціально)активну, звич)
ну, конформістську та маргінальну по)
ведінку.

Соціально�активна поведінка має най)
більшу цінність оскільки вона базується не
лише на формуванні переконаності в необ)
хідності дотримання правових вимог, а й на
визнанні високої соціальної значущості пра)
ва. Суб’єкт такої поведінки солідаризується 
з положеннями закону щодо оцінки ціннос)
тей, що регулюються правом, бажає реалізо)
вувати його положення у повсякденному
житті, обстоювати та захищати їх законними
засобами, які має у своєму розпорядженні.
Така переконаність сприяє формуванню ви)
сокого рівня правової культури, спонукає осо)
бу до активних правомірних дій.

З урахуванням покладених в основу
домінуючих правових мотивів цей різновид
правомірної поведінки Є. Нурпеісов поділяє
на три підвиди [2, с. 14]:

•• правомірна поведінка, зумовлена пози)
тивним ставленням до норм права з позицій
альтруїстичних потреб за умови досягнення
закріплених правом соціально)значущих
цілей (принципова правомірна поведінка);

•• правомірна поведінка, зумовлена пози)
тивним ставленням до права з позицій егоїс)
тичних потреб, постійно орієнтована на от)
римання певної користі, особистої вигоди,
яку ця норма не передбачає (прагматична
правомірна поведінка);

•• правомірна поведінка, зумовлена не)
гативним ставленням до санкцій норм пра)

МАРГІНАЛЬНА  ПОВЕДІНКА  ЯК  РІЗНОВИД 
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ва з позицій потреб в особистій свободі, мо)
ральному та соціальному престижі (превен)
тивна правомірна поведінка). 

Звична поведінка реалізується в рамках
усталеної звичної діяльності особистості що)
до дотримання та виконання приписів норм
права. Така поведінка базується на зафіксо)
ваних установках, що пройшли через етап
індивідуальної правової мотивації. Звична
правомірна поведінка передбачає перекона)
ність особистості у доцільності правових норм,
необхідності втілювати їх приписи в життя.
Саме така постійно повторювана дія щодо
реалізації правових приписів стає для люди)
ни звичним актом поведінки, за якого осо)
бистість не піддає кожного разу критичному
аналізу правильність тих вимог, що пред’яв)
ляються до неї нормою права, а діє відпо)
відно до них без особливих роздумів, без «бо)
ротьби мотивів».

Таким чином, звичка є особливим спосо)
бом поведінки, яка в певній ситуації набуває
для особи характер потреби. Звичка звільняє
особистість від багаторазового звернення до
її свідомості, від побудови нової моделі пове)
дінки, наділяючи її попередньою оцінкою та
таким чином регулюючи її [3, с. 204]. Однак
свідомість і звичка невід’ємні, їх не можна
протиставляти та розділяти, оскільки суб’єкт
обирає той чи інший варіант поведінки сві)
домо, лише переконавшись у його доцільнос)
ті та необхідності. Формування звичок – одна
з основних цілей правового виховання. 

Разом із тим існує і негативний бік такої
поведінки. Звичка має консервативний ха)
рактер, вона виникає в результаті багатора)
зового повторення певних дій, що вчиняють)
ся у звичній, відомій обстановці. Як правило,
людина спочатку обдумує свої вчинки, а в
подальшому може вже діяти в силу звички,
що виникла у нього. Сучасне життя має по)
стійну тенденцію до змін (перш за все право)
ва дійсність). А тому є загроза того, що по)
стійно виникатимуть випадки, коли необхід)
но заново оцінювати ситуацію, яка склалася.
У такому випадку потрібен час, щоб позбу)
тися звичок, які можуть виступати для особи
та суспільства певним гальмом у їх діяль)
ності, тобто звична поведінка може бути по)
зитивною та негативною (консервативною).

Конформістська (від латинського слова
conformis – подібний, відповідний) поведінка –
характеризується пасивним дотриманням норм
права в силу порівняння своєї поведінки з
поведінкою оточуючих. Конформізм виявля)
ється у пристосовництві, пасивному сприй)
нятті існуючого порядку речей, явищ, про)
цесів, характеризується відсутністю власної

позиції та беззаперечним підкоренням ото)
чуючому середовищу. Зазвичай цим терміном
позначають тиск групи на індивіда, внаслі)
док чого він приймає позицію групи для уник)
нення конфлікту з нею. Інколи конформізм
передбачає зовнішнє погодження з групою
при внутрішньому розходженні з позиціями
цієї більшості [4, с. 167]. Іншими словами, у
сфері соціально)правових відносин людина
вчиняє правомірно, оскільки так роблять інші.

Конкретними мотивами зазначеної по)
ведінки у соціально)правовій сфері є згода
особи на підкорення встановленим правилам
поведінки, що базується на її пасивному став)
ленні до існуючого правопорядку, бажанні
уникнути засудження з боку колективу, гру)
пи; острах перед втратою довіри з боку близь)
ких, бажання отримати схвалення осіб, з якими
особа пов’язана міжособистісними відноси)
нами тощо [5, с. 61; 6, с. 35]. Всі ці свідомі мо)
тиви, що зумовлюють правомірну поведінку,
не пов’язані з оціночно)емоційним ставлен)
ням індивіда до правових норм.

Маргінальна (від латинського слова mar�
ginalis – та, що знаходиться на межі, гранич)
на) поведінка – мотивована відношенням до
норм права як до інструменту державного
примусу при повному чи частковому ігнору)
ванні інших важливих соціальних якостей
останніх. Вона характеризується схильністю
до протиправної поведінки. Поведінка особи
перебуває на межі між правомірною пове)
дінкою та правопорушенням, однак межа не
перетинається лише тому, що на даному ета)
пі в механізмі мотивації особи «спрацювали»
певні стримуючі фактори – загроза бути по)
караним, вигоди від правомірної поведінки,
острах засудження з боку колективу, най)
ближчого соціального оточення тощо, тобто
людина не вчиняє правопорушення через ус)
відомлення «невигідності», «недоречності» та)
ких вчинків, керуючись при цьому особистими
розрахунками чи страхом перед покаранням.

Людина з подібною поведінкою в су)
спільному житті – це тип особистості, яка ха)
рактеризується крайнім раціоналізмом, що
враховує вигоди від своїх вчинків, мораль)
ність їй не притаманна, оскільки основним
обмежувачем для неї є страх [7, с. 163]. Зако)
номірно, що такий різновид поведінки, її ви)
токи та сутність привертають увагу криміно)
логів, які займаються проблемами попере)
дження протиправної поведінки. Проте ціл)
ком обґрунтованим є інтерес до маргінальної
поведінки і з боку правознавства, соціально)
правової психології. Маргінальна поведінка
є різновидом правомірної поведінки, оскіль)
ки особа, хоч і зневажає приписи норм права,
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але виконує їх незважаючи на конфлікт із
своєю індивідуальною правосвідомістю.

В умовах соціально)політичної, еконо)
мічної нестабільності, рухливості меж пове)
дінки дозволеної та забороненої, морально)
го й аморального, відповідного та такого, що
відхиляється, проблема маргінальності ста)
ла однією з найбільш обговорюваних як у 
засобах масової інформації, так і в науковій
літературі. 

Зростання кількості маргіналів, пов’язане
з «інспірованою» атакою на масову свідо)
мість, маніпулюванням свідомістю, відвер)
тим нехтуванням приписами норм права з
боку державних службовців, викликає роз)
губленість серед інших членів суспільства,
паралізує самоконтроль особи, руйнує її пси)
хологічний захист. Правомірна поведінка по)
чинає вважатися хворобливо)збоченною, а
неправомірна стає звичною, нормальною. 

Психологічний стан особи – суттєвий фак)
тор для маргінальної поведінки. Психологіч)
не відчуження може зумовити в цілому нега)
тивне ставлення особи до соціального сере)
довища та його цінностей, сприяти появі во)
рожого ставлення до навколишнього світу й
як результат – реакцію у відповідь, як прави)
ло, агресивну. Соціальна профілактика в та)
ких умовах неможлива, оскільки цінності сус)
пільства, закріплені в його нормах, не за)
своюються.

Суб’єкт маргінальної поведінки по)своє)
му інтерпретує норму права, применшуючи
значення загальної заборони особисто для
себе в конкретній обстановці при здійсненні
конкретного вчинку. Така особа внутрішньо
готує себе до протиправної дії.

Як зазначає Л. Фомічова, маргінальна
особистість одночасно живе у двох світах, не
будучи повністю адаптованою до жодного з
них. Її соціальна керованість ускладнена, во)
на часто стає об’єктом політичних маніпу)
ляцій, що на сьогодні не може не викликати
занепокоєння [8, с. 19]. Вважається, що пере)
важаючими особливостями цього різновиду
маргінальної поведінки, є орієнтація не на

зміст норми права, а на санкцію. Пропонуємо
виділити характерні ознаки: правомірна по)
ведінка під загрозою санкції тим далі стоїть
від протиправної поведінки, чим серйозніше
покарання, встановлене за порушення при)
пису правової норми, чим серйозніший ри)
зик виявлення факту правопорушення. То)
му для суб’єктів даного різновиду маргіналь)
ної поведінки є необхідним постійно демон)
струвати невідворотність настання відпові)
дальності за неправомірну поведінку.

Дуже важливо виявити позитивні момен)
ти соціально)правової маргінальності, що
створюють можливість або сприяють утри)
манню цієї дуже численної групи людей на
межі правомірної поведінки та не дозволя)
ють переступити межі дозволеного. Суб’єкт
маргінальної поведінки має бути об’єктом
цілеспрямованого впливу всього комплек)
су соціальних, правових, психологічних засо)
бів і методів, що гарантуватимуть реаліза)
цію приписів норм права в його поведінці в
усіх життєвих ситуаціях.
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Щодо такої сфери юридичних знань,
якою є історія держави та права,
слід відзначити відсутність безпо)

середнього впливу та прямого, лінійного
зв’язку між нею і сучасними державно)пра)
вовими процесами й явищами. Такий зв’язок
є опосередкованим через вплив на сучасність
теоретичних положень і висновків, отрима)
них науковцями внаслідок аналізу подібних
до сучасності державно)правових ситуацій і
порад щодо виходу з них. Разом із тим безу)
мовним є факт, що отримання існуючих і на)
копичення нових знань з історії державно)
правових явищ неможливе без дотримання
відповідних принципів. 

Аналіз навчальної та наукової літератури
дозволяє стверджувати, що принципам історії
держави та права (як загальної, так і спеціаль)
ної) приділяється недостатньо уваги. Про прин)
ципи цієї юридичної галузі знань або не згаду)
ється взагалі [1–3], або основний наголос ро)
биться на висвітленні методології [4, с. 7–8; 5, 
с. 14–15; 6, с. 11–24]. 

Метою цієї статті є вивчення сучасного стану
формування принципів історії держави та
права і на цій основі викладення авторського
бачення структурних особливостей системи
принципів історико)правових досліджень. 

Відношення науковців до принципів історії
держави та права можна пояснити існуванням
певних чинників. Передусім слід диференціюва)
ти галузеві юридичні принципи на принципи
правового регулювання та принципи наукового
пізнання, переважного значення перші з яких
набувають не для фундаментальних галузей,
якою, безумовно, є історія держави та права, а
для галузей прикладного застосування. Такий
стан зумовлюється, насамперед, практичними
потребами у сфері нормотворчої та правозасто)
совної діяльності. Одним з важливих чинників
уніфікації масиву нормативно)правових актів у
межах певної галузі права є дотримання прин)

ципів правового регулювання, визначених для
цієї галузі. Застосування аналогії права також
передбачає існування відповідних принципів.
Таким чином, для прикладних галузей права
пріоритетного значення набувають саме прин)
ципи правового регулювання, а для фундамен)
тальних – принципи наукового пізнання. 

Щодо останніх, то дослідники історико)пра)
вових проблем завжди спирались у своїй твор)
чості на певні принципи, починаючи з принци)
пів партійності й історизму в недалекому ми)
нулому [7, с. 7], які поступово трансформували)
ся в низку сучасних принципів історизму, об’єк)
тивності, системності, розвитку та плюралізму
[8, с. 15–17]. Порівняння цих принципів свід)
чить, що принцип історизму, незважаючи на змі)
ну політико)ідеологічної парадигми, досі не втра)
тив своєї актуальності. Це сталося через глибо)
кий зміст, властивий природі принципу істо)
ризму, який вимагає послідовного висвітлення
досліджуваних державно)правових явищ і про)
цесів у їх реальному взаємозв’язку, взаємній зу)
мовленості, а також суворій відповідності конк)
ретно)історичним обставинам. Саме такий його
зміст найбільше відповідає вимогам історико)
правової науки, що й спричинило «живучість» і
лабільність цього принципу. У той самий час за)
слуговує на увагу не лише суперечність, а й вза)
ємна виключність принципів партійності й істо)
ризму. На відміну від об’єктивного за своїм ха)
рактером принципу історизму, принцип партій)
ності є глибоко суб’єктивним унаслідок одно)
бокості, спричиненої вимогою розглядати істо)
ричні події з позиції, визначеної певною партій)
ною ідеологією. Тому на зміну принципу партій)
ності цілком логічно прийшов загальнонауко)
вий принцип плюралізму, що передбачає різно)
манітність поглядів, підходів, позицій, концеп)
цій у правовій, політичній, економічній, куль)
турній та іншій діяльності, найважливішою оз)
накою якого у політико)правовій сфері є бага)
топартійність [9, с. 578]. 

П. Музиченко виділяє такі найважливіші
принципи історичного дослідження проблем
держави та права: історизм, об’єктивність, си)
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стемність, розвиток та плюралізм [8, с. 15–17].
Разом із тим сукупність і склад зазначених
принципів викликають окремі зауваження. По�
перше, всі ці принципи за своєю природою є за)
гальними (загальнонауковими). З цього приво)
ду доцільно згадати, що надання переваги за)
гальному приховує особливості конкретного.
Конкретним для нас виступають спеціальні
принципи. Такий стан висуває необхідність за)
стосування нарівні з загальними спеціальних
історико)правових принципів. По�друге, не всі
запропоновані принципи, зокрема розвитку, ха)
рактеризують специфіку саме предмета історії
держави та права. Крім того, ми вважаємо, що
зміст принципу розвитку повністю поглинаєть)
ся змістом принципу історизму. 

Що стосується принципу об’єктивності, то
його використання, на думку І. Ковальченка, за)
безпечує отримання істинного знання про до)
сліджувану реальність, адекватне її відбиття у
свідомості. Отримання об’єктивного знання за)
безпечується об’єктивністю джерела пізнання,
заінтересованістю суб’єкта пізнання в об’єктив)
них, істинних знаннях про досліджувану реаль)
ність, побудовою такого дослідницького процесу,
який дозволяє мати істинні знання [10, с. 256–
257]. На думку О. Святоцького, історико)пра)
вова наука, вивчаючи й узагальнюючи досвід ми)
нулого, сприяє пізнанню закономірностей дер)
жавно)правового розвитку, уникненню повто)
рення помилок. Проте це можливо лише за умо)
ви правдивості історико)правового матеріалу.
Користуватися сумнівними даними про минуле –
значить робити хибний прогноз і на майбут)
нє [1, с. 6–7]. По суті, О. Святоцький розкрив
зміст першої складової принципу об’єктивності
в історії держави та права. Іншою складовою є
необхідність вироблення на основі використан)
ня правдивого емпіричного матеріалу дійсно
об’єктивних висновків, адже хибні результати
перекреслюють доцільність досліджень, які
нічого, крім шкоди, принести не можуть. 

Із переліку принципів історико)правової
науки, виокремлених П. Музиченком і взятих
нами за основу, поза увагою залишився прин)
цип системності, який забезпечує вивчення істо)
рії держави та права, її складових частин як єди)
ного цілого, як системи [8, с. 16]. Не зменшу)
ючи жодним чином методологічного значення
принципу системності, все ж доцільно навести
ще один принцип – комплексності, який дуже
часто дослідники ототожнюють із принципом
системності, але який, тим не менше, має само)
стійне значення. На відміну від системності,
для принципу комплексності не є важливою на)
явність взаємозв’язків і взаємного впливу між
структурними складовими історичних аспектів
певного досліджуваного державно)правового
явища. Для комплексності на передній план 
висувається охоплення якнайбільшого масиву
інформаційних джерел для отримання всебіч)
ного та глибокого відображення картини мину)
лого. Тому джерельну базу будь)якого істори)
ко)правового дослідження з боку комплекс)

ності повинні скласти щонайменше тогочасні
документальні джерела (законодавчі, актові,
статистичні, програмні документи політичних
партій і громадських об’єднань), періодич)
на преса (офіційна та неофіційна), джерела 
особистісного походження (спогади, мемуари 
безпосередніх учасників подій, щоденники,
листи). 

На основі принципу комплексності безпо)
середньо формується історіографічний підхід
(метод). Виходячи з необхідності зробити ґрун)
товний історіографічний огляд джерел, які сто)
суються предмета дослідження, їх, на нашу дум)
ку, слід поділити на три групи за хронологіч)
ною послідовністю: праці безпосередніх учас)
ників подій (залежно від їх наявності важливи)
ми є також праці істориків української діаспо)
ри, які ввели в науковий обіг вагому частину до)
кументальних матеріалів і дали перші концеп)
туальні оцінки окремих історико)правових по)
дій, які замовчувалися за радянських часів);
праці радянських науковців; праці сучасних 
дослідників, які створювалися на основі вив)
чення доступних архівних матеріалів, осмис)
лення всієї сукупності опублікованих видань.
Лише всі наведені джерела сукупно зможуть дати
комплексне уявлення про історичний хід до)
сліджуваних державно)правових подій і допо)
могти здійснити їх комплексну оцінку. 

Ще одним важливим загальнонауковим
принципом, який має значення для історико)пра)
вової науки, є принцип детермінізму. Детермі)
нізм – це філософське вчення про визначений
характер явищ буття, що фіксує активність бут)
тя та стверджує, що будь)яка річ є результатом
зміни інших речей, в них закорінена [11, с. 152].
Надважливого значення для історико)правових
досліджень набуває причинно)наслідковий зв’я)
зок, який є визначальним для будь)якої юри)
дичної сфери. Тому одним із ґрунтовних виявів
принципу детермінізму для історії держави та
права є необхідність розглядати кожне дослі)
джуване державно)правове явище у взаємо)
зв’язку з історичними передумовами, що спри)
чинили їх виникнення. При цьому важливо ви)
вчити не лише зв’язки породження, а значно
ширший набір детермінуючих дій і відповідних
факторів, наприклад умови, за яких діяла при)
чина, а також чинники, які визначали прогресив)
ний чи регресивний напрям процесу суспільних
змін. Неабиякого значення набуває встановлен)
ня місця та ролі факторів необхідності та випад)
ковості, їх співвідношення у ході детермінації
державно)правових явищ тощо. Викладене є ва)
гомим свідченням важливості принципу детермі)
нізму для історико)правових досліджень.

Таким чином, вималювався уточнений склад
сучасних загальнонаукових принципів історії
держави та права, якими є принципи історизму,
об’єктивності, плюралізму, системності, комп)
лексності, детермінізму. 

Серед спеціальнонаукових принципів, на
нашу думку, доцільно виділити принципи істо)
рико)правової періодизації, оптимального поєд)
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нання історичних і юридичних методів дослі)
дження, юридичного прогнозування. 

Періодизація у широкому розумінні перед)
бачає поділ на періоди залежно від держав, які
існували у світовій (загальній) історії держави
та права. Для вітчизняної історії у цьому сенсі
важливим є поділ на періоди Київської Русі, Га)
лицько)Волинського князівства, Великого кня)
зівства Литовського, Речі Посполитої, Російсь)
кої імперії, Австро)Угорщини та Української
держави XX ст. У вузькому розумінні зовнішні
хронологічні рамки будь)якого історико)право)
вого дослідження не тільки не виключають, а й
передбачають необхідність їх внутрішньої ди)
ференціації на певні періоди залежно від атри)
бутивних особливостей розвитку однорідних
державно)правових процесів і явищ, що покла)
даються в основу формування кожного з таких
часових проміжків. 

Будь)яке історико)правове дослідження з
боку методології є складним, синтетичним яви)
щем, що поєднує методологічні основи двох наук:
історичної й юридичної. З огляду на це най)
ефективнішим є застосування історичних та юри�
дичних методів у їх оптимальному співвідно)
шенні. При цьому історичні методи у своїй су)
купності забезпечують розкриття передумов
виникнення відповідних моделей і механізмів
правового регулювання певних суспільних від)
носин у досліджуваний період, визначення ета)
пів формування політичних думок із даного пи)
тання, волевиявлення соціальної еліти, а також
ставлення більшості населення до зазначених
процесів. Юридичні методи мають уможливити
аналіз тодішнього чинного законодавства, вста)
новити його відповідність соціально)економіч)
ній ситуації в країні, виявити прогалини та колі)
зії у системі нормативно)правових актів тощо. 

До числа основних спеціально)історичних
методів наукового дослідження належать істо)
рико)генетичний, історико)порівняльний та істо)
рико)типологічний. Логіка наукового досліджен)
ня вимагає застосування також щонайменше та)
ких спеціально)наукових методів юридичної 
науки, як порівняльно)правовий, догматичний
(формально)юридичний) і такого ще мало за)
стосовуваного методу, як формально)норма)
тивний [12]. 

Вважаємо за потрібне виділити ще один спе)
ціальнонауковий принцип, яким є принцип юри�
дичного прогнозування. Справа в тому, що без
прив’язки до сучасної державно)правової реаль)
ності будь)яке історико)правове дослідження
втрачає сенс. Виходячи з особливостей діалек)
тичного закону заперечення заперечення, кож)

на сучасна суспільна подія чи явище мають свій
аналог у минулому. Тому завданням історії дер)
жави та права є узагальнення певних історич)
них державно)правових подій для знаходження
оптимального варіанту вирішення подібних си)
туацій у сучасності або для уникнення помилок,
яких припускалися в минулому. Саме таким ко)
ротким описом можна проілюструвати зміст
принципу юридичного прогнозування, виходя)
чи з сутності та завдань історії держави і права. 

Викладене дає змогу дійти узагальненого
висновку про те, що сукупність сучасних прин)
ципів історії держави та права за їх змістом
доцільно диференціювати на загальнонаукові
та спеціальнонаукові принципи. До першої гру)
пи слід віднести принципи історизму, об’єктив)
ності, плюралізму, системності, комплексності,
детермінізму, до другої – історико)правової
періодизації, оптимального поєднання історич)
них і юридичних методів дослідження, юридич)
ного прогнозування. Звісно, що це авторське
бачення проблеми, яке не лише не виключає, а
й передбачає подальшу наукову дискусію з цієї
проблематики. 
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Важливою процесуальною умовою ре)
алізації прав і законних інтересів потер)
пілого у кримінальному процесі, у тому

числі права на судовий захист, проголошеного
та гарантованого ст. 55 Конституції України, є
надання потерпілому права на правову допомо)
гу (ст. 59 Конституції України). Це право ви)
знано міжнародними документами, зокрема ст. 6
Декларації основних принципів правосуддя для
жертв злочинів і зловживання владою, прийня)
тої Генеральною Асамблеєю ООН 29.11.1985 р.,
і вимагає від урядів держав надання потерпілим
від злочинів належної правової допомоги під
час усього судового розгляду.

Кримінально)процесуальний кодекс (далі –
КПК) України надає потерпілому право мати
представника, у тому числі професійного адво)
ката (ч. 3 ст. 49, ст. 52). Отже, загалом у цій час)
тині вітчизняне законодавство відповідає прин)
ципам і нормам міжнародного права. Однак у
сучасних умовах реформування органів кримі)
нальної юстиції, з розвитком демократичних за)
сад кримінального судочинства зміст права по)
терпілого на правову допомогу потребує переос)
мислення з огляду на його вдосконалення та
розширення, зокрема в новому КПК України.

Крім того, дослідження питань стосовно
ролі та процесуального положення адвоката –
представника потерпілого є складовою части)
ною одного з найбільш актуальних напрямів на)
укових досліджень у галузі кримінального су)
дочинства – розроблення проблем дотримання
прав і законних інтересів учасників криміналь)
ного процесу. 

Питання правового статусу адвоката та йо)
го участі у кримінальному судочинстві як за)
хисника чи представника прав і законних інте)
ресів підозрюваного, обвинуваченого, підсуд)
ного, потерпілого, цивільного позивача, цивіль)
ного відповідача піддавалися достатньо глибо)
кому аналізу і дослідженню в теорії криміналь)
ного процесу. Науковою основою цих дослі)
джень є праці таких процесуалістів як Т. Вар)
фоломеєва, І. Гловацький, Л. Кокорєв, Т. Кор)
чева, П. Лупинська, В. Маляренко, В. Нор, Н. Об)
різан, В. Савицький, Ю. Стецовський, М. Стро)
гович, А. Титов, Д. Фіолевський, І. Фойниць)
кий, Р. Чайка, О. Яновська та ін.

Незважаючи на те, що участь у криміналь)
ному судочинстві як представника потерпілого
(цивільного позивача, цивільного відповідача)
є самостійним напрямом діяльності адвокатів,
воно не отримало достатнього розроблення в
літературі, що зумовлює необхідність подаль)
шого дослідження всього комплексу питань,
пов’язаних із участю адвоката – представника
потерпілого (цивільного позивача) у криміналь)
ному судочинстві.

Метою цієї статті є аналіз історичного роз)
витку форм участі потерпілого (цивільного
позивача) та його представника у вітчизня)
ному кримінальному судочинстві у дорефор)
мений період і період дії Уставу криміналь)
ного судочинства 1864 р.

Аналіз історичного розвитку форм участі
потерпілого (цивільного позивача) та його
представника у вітчизняному кримінальному
судочинстві спрямований на з’ясування тен)
денцій формування повноважень потерпілого
та його представника у кримінальному процесі,
а також історичної спадкоємності в регламен)
тації процесуального становища потерпілого і
його представника. 

На процесуальне становище потерпілого, як
і інших учасників кримінального процесу, у той
чи інший період розвитку держави та права без)
посередній вплив справляла процесуальна фор)
ма, тобто прийнятий порядок провадження,
співвідношення публічних і приватних засад у
кримінальному судочинстві. І якщо криміналь)
ний процес ранніх історичних форм мав при)
ватно)позовний характер і від волі та розсуду по)
терпілого (позивача) повною мірою залежав
його перебіг, то із зміцненням державності, тоб)
то певним підпорядкуванням їй особи, виникає
та розвивається інквізиційний (розшуковий)
процес, в якому потерпілий хоч і продовжує іме)
нуватися позивачем, однак реально втрачає
будь)які можливості впливати на його перебіг.

На ранніх етапах розвитку суспільства од)
ним із основних способів ліквідації конфлікту,
тобто образи, що була нанесена одним членом
роду члену іншого роду, була кровна помста.
Тому в ті давні часи особа, яка постраждала від
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злочину, виступала як месник. Так само месни)
ком був і весь її рід. З розвитком державного
устрою звичай кровної помсти видозмінювався,
однак ще достатньо довго існував, навіть в умо)
вах ранньофеодальної держави [1, с. 7, 33–34]. 

Руська Правда, а саме – її найдавніша час)
тина «Правда Ярослава» (початок ХІ ст.)
витісняє практику самовільної розправи, оскіль)
ки санкцію на кровну помсту має давати князь.
Разом із тим, як зазначають дослідники, загалом
форма процесу у період дії Руської Правди була
змагальною. Обвинувач і обвинувачений імену)
валися позивачами; справа могла бути розпоча)
та тільки за скаргою потерпілого, його сім’ї або
роду, кримінальний і цивільний процеси не
розмежовувалися [2, с. 7, 634–642; 3, с. 32].

І хоча в Руській Правді ми не заходимо
будь)яких положень щодо судового представ)
ництва, у виданих дещо пізніше Судних грамо)
тах (ХV ст.) інститут судового представництва
вже представлений достатньо широко. У Су)
дебниках 1497 і 1550 рр. відносно судового пред)
ставництва не містилося будь)яких істотних но)
вел. Вони лише розширили коло осіб, які могли
брати участь у процесі не особисто, а через най)
митів (статті 4, 49, 52 Судебника 1497 р., статті
17, 19 Судебника 1550 р.).

У Соборному Уложенії 1649 р. достатньо
явною стає тенденція до розширення ролі інкві)
зиційного процесу за рахунок усунення зма)
гального суду. У найбільш тяжких злочинах за)
конодавець вже не покладався на активність сто)
рін і зобов’язував суд встановлювати правду всі)
ма можливими способами. Таким чином, одні)
єю з характерних ознак розшукового процесу
стає процесуальне безправ’я потерпілого.

Соборне Уложеніє передбачало інститут су)
дового представництва. При цьому, на відміну
від попередніх правових джерел, у ньому розріз)
няються представники позивача (обвинувача) та
відповідача (обвинуваченого), регулюванню цих
видів представництва відводяться окремі статті
(статті 108, 109, 114–118). Представник, яким міг
бути і родич, і стороння людина, міг брати участь
у судовому розгляді тільки замість особи, яка
представляє, а не разом із нею [4, с. 113–114].

Велика судова реформа 1864 р. відкрила но)
ву епоху в історії розвитку вітчизняного права.
У сфері кримінального судочинства такі принци)
пи й інститути, як гласність суду, змагальність,
усунення формальної теорії доказів, відокрем)
лення судової влади від адміністративної, ви)
борний мировий суд, присяжні засідателі, адво)
катура, підняли судову владу одразу на декіль)
ка щаблів її розвитку.

Безперечним здобутком Уставу криміналь)
ного судочинства (далі – Устав), у порівнянні з
раніше діючим законодавством, є допуск при)
ватних осіб до здійснення обвинувачення у
кримінальних справах. Ідеться про потерпілих,
хоча Устав не передбачав єдиної термінології
щодо цих осіб (вони іменуються і потерпілими
від злочину особами, і потерпілими збитки та
шкоду, і ображеними) та не встановлював їх
єдиного процесуального становища. Закон пе)
редбачав різний обсяг процесуальних прав для
осіб, які постраждали від злочину, залежно від
того, в якій ролі вони брали участь у справі.

Найбільшим обсягом процесуальних прав
потерпілий наділявся у випадках, коли він ви)
ступав приватним обвинувачем. Згідно із ст. 3
Уставу у кримінальних справах, підсудних ми)
ровим суддям, до кримінального переслідуван)
ня закликались усі приватні особи, які по)
страждали внаслідок злочинних дій. У справах,
підсудних загальним (окружним) судам, при)
ватне обвинувачення обмежувалося тільки ти)
ми справами, які порушувалися не інакше, як за
скаргою потерпілого, та підлягали закриттю за
примиренням (ст. 5 Уставу), тобто справами
приватного обвинувачення. В усіх інших кате)
горіях справ потерпілі в обвинуваченні участі не
брали і могли виступати в кримінальному про)
цесі лише як цивільні позивачі (ст. 6 Уставу).

Приватний обвинувач визнавався стороною
в процесі. При цьому Устав, на відміну від чин)
ного на той час кримінально)процесуального
законодавства країн континентальної Європи,
визнавав приватне обвинувачення у формі го)
ловного, тобто такого, що усуває державні орга)
ни кримінального переслідування та залежить
від початку до кінця від приватного розсуду.
Приватний обвинувач мав право пред’явити чи
не пред’явити обвинувачення, визначити межі
судового розгляду, відмовитися від обвинува)
чення (явно і неявно – через неявку в судове за)
сідання), примиритися з обвинуваченим, відвес)
ти мирового суддю чи присяжних засідателів,
подавати та досліджувати докази, оскаржувати
дії і рішення суду.

Поза справами приватного обвинувачення
згідно з Уставом потерпілий позбавлявся мож)
ливості здійснювати функції обвинувачення,
однак не позбавлявся всіх процесуальних прав,
навіть у випадках, коли цивільний позов ним не
заявлявся. Так, потерпілий мав право подавати
скарги на рішення окружного суду про закрит)
тя слідства (ст. 5282), заявляти відвід судді чи
прокурору (статті 599, 609).

Таким чином, процесуальні можливості по)
терпілого були достатньо обмеженими. Однак у
юридичній літературі того часу зазначалося, що
недопущення потерпілого до обвинувачення у
загальних судах частково компенсується їх пра)
вом виступати як цивільні позивачі. Так, І. Фой)
ницький з цього приводу писав, що доки доступ
до кримінального суду приватним особам усклад)
нений, інститут цивільного позову виступає не)
обхідним корективом. Ним значно полегшується
процесуальне становище потерпілого, приско)
рюється задоволення його вимог [5, с. 75–76].

Дійсно, цивільний позивач визнавався сто)
роною у справі та мав достатньо широке коло
процесуальних можливостей, які, однак, обме)
жувалися цивільним позовом. У літературі та)
кож зверталася увага на принципову відмінність
між такими суб’єктами процесуальної діяль)
ності, як потерпілий і цивільний позивач (С. Вік)
торський, А. Квачевський, В. Случевський).

Не менш проблемним було і питання про про)
цесуальне становище представника потерпіло)
го, або, як його називав Устав, повіреного по)
терпілого. Сам закон достатньо коротко регла)
ментував участь представників у кримінально)
му судочинстві та фактично обмежувався вка)
зівкою на право діяти через повірених тим по)
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терпілим, які виступають як приватні обвину)
вачі (статті 43, 90, 156 Уставу) чи як цивільні
позивачі (ст. 90 Уставу). Крім того, Устав вза)
галі не визначав хто може бути повіреним, які
його права й обов’язки, правила допуску до
участі у справі, відсилаючи суб’єктів правозас)
тосування до Уставу цивільного судочинства
(ст. 44).

Потерпілий, якщо він не мав статусу при)
ватного обвинувача або цивільного позивача,
наділявся незначними процесуальними можли)
востями, до числа яких право мати представни)
ка не належало. Не було ясності і в питанні про
те, чи можуть приватні обвинувачі та цивільні
позивачі користуватися послугами повіреного
на стадії попереднього розслідування. За від)
сутності вирішення цього питання в Уставах, в
теорії воно вирішувалося позитивно (А. Ква)
чевський, П. Макалінський).

Слід зазначити, що Сенат як вища судова
інстанція імперії дав з цього приводу інші
роз’яснення. Сенат висловився проти участі на
попередньому слідстві повірених цивільних по)
зивачів. У той самий час допустив на цій стадії
представництво приватних обвинувачів [6, 
с. 331–332]. Такі рішення Сенату, зокрема в
частині обмеження прав цивільних позивачів,
піддалися жорсткій критиці у юридичній літе)
ратурі (І. Фойницький, С. Щегловітов).

Висновки

Викладене дозволяє констатувати, що нор)
ми Уставу кримінального судочинства 1864 р. в
частині регламентації процесуального станови)
ща потерпілого та його представника, не мали
внутрішньої логіки, чіткості, завершеності. Про)
галини правового регулювання, суперечності

законодавства призводили до непослідовної
слідчої та судової практики, обмеження прав
потерпілих.

Разом із тим не можна заперечувати вели)
кий крок, що був зроблений Судовими Устава)
ми на шляху розвитку та закріплення процесу)
ального становища потерпілого і його представ)
ника у порівнянні з дореформеним законодав)
ством. Допуск у широких межах приватного об)
винувачення, наділення приватного обвинува)
ча, як і цивільного позивача, правами сторони у
процесі, надання їм права мати представників
відкрили нові можливості для захисту прав і за)
конних інтересів осіб, які постраждали внаслі)
док вчинення злочину.
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Частина 3 ст. 89 чинної Конституції Ук)
раїни надає право Верховній Раді Ук)
раїни для проведення розслідування з

питань, що становлять суспільний інтерес,
утворювати тимчасові слідчі комісії. При 
цьому у зв’язку з рішенням Конституційного
Суду України у справі за конституційним
поданням Президента України щодо відпо)
відності Конституції України (конституцій)
ності) Закону України «Про тимчасові слідчі
комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію
і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ра)
ди України» від 10.09.2009 р. обсяг повнова)
жень парламентських органів залишається
законодавчо не врегульованим. Тому актуаль)
ним є дослідження окремих аспектів обсягу
повноважень тимчасових слідчих комісій
Верховної Ради України, зокрема права тим)
часової слідчої комісії на допит свідків крізь
призму особливостей допиту вказаними ор)
ганами окремих категорій суб’єктів. 

Слід зазначити, що українська юридична
наука фактично оминула своєю увагою ок)
реслену проблематику. Такі вчені, як В. По)
горілко, Ю. Тодика, В. Журавський, З. Гла)
дун, М. Федчишин, В. Кравченко у своїх пра)
цях [1, с. 434; 2; 3, с. 106; 4, с. 271] обмежу)
ються лише згадкою про можливість утво)
рення Верховною Радою України тимчасо)
вих комісій. 

Метою цієї статті є дослідження особливос)
тей допиту тимчасовими слідчими комісі)
ями Верховної Ради України окремих кате)
горій суб’єктів і розроблення обґрунтованих
пропозицій щодо законодавчого врегулю)
вання зазначеної проблематики.

Однією з гарантій реалізації права слід)
чих комісій Верховної Ради України на до)
пит свідків є встановлена нормами чинного

Кримінального кодексу (далі – КК) України
відповідальність за: завідомо неправдиве по)
казання свідка під час проведення розсліду)
вання тимчасовою слідчою чи спеціальною
тимчасовою слідчою комісією Верховної Ра)
ди України (ст. 384); відмову свідка від дачі
показань під час розслідування тимчасовою
слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою
комісією Верховної Ради України (ст. 385);
перешкоджання з’явленню свідка до тимча)
сових слідчих і спеціальної тимчасової слід)
чої комісій Верховної Ради України, приму)
шування його до відмови від дачі показань, а
також до дачі завідомо неправдивих пока)
зань шляхом погрози вбивством, насиль)
ством, знищення майна цих осіб чи їх близь)
ких родичів або розголошення відомостей, що
їх ганьблять, або підкуп свідка з тією самою
метою, а також погроза вчинити зазначені дії
з помсти за раніше дані показання (ст. 386). 

Президент України, аналізуючи згадані
кримінально)правові норми, зазначив, що
викликає заперечення положення щодо обо)
в’язку дачі свідчень чи пояснень посадовими,
службовими особами органів державної вла)
ди, органів місцевого самоврядування, керів)
никами підприємств, установ і організацій,
об’єднань громадян та окремими громадяна)
ми тимчасовій слідчій комісії, у тому числі в
частині покладання на них кримінальної від)
повідальності за відмову від дачі свідчень чи
пояснень тимчасовій слідчій комісії. Таким
чином, тимчасовій слідчій комісії фактично
надані функції, які згідно із законодавством
України віднесені до компетенції органів слід)
ства та суду. Така позиція має певне підґрун)
тя, але, встановлюючи кримінальну відпо)
відальність (яка може призначатися виключ)
но судом) за відмову від дачі свідчень чи по)
яснень тимчасовим слідчим комісіям, зако)
нодавець не розширює коло функцій остан)
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ніх, і тим більше – не ототожнює їх із функ)
ціями органів слідства та суду. Встановлення
зазначеної відповідальності є лише необхід)
ною запорукою щодо отримання слідчими
комісіями Верховної Ради України достат)
нього обсягу інформації для їх ефективного
функціонування.

Що стосується зарубіжної практики, то
слід зазначити, що відповідальність, у тому
числі кримінальна, за відмову дачі чи надання
неправдивих показань парламентським комі)
сіям із розслідувань передбачена у багатьох
країнах. Так, законодавство Росії передбачає
покладення адміністративної чи кримінальної
відповідальності на посадових осіб за відмову
від дачі пояснень, щодо питань поставлених
комісією або її робочою групою, за надання
завідомо неправдивих відповідей на вказані
питання, за неявку на засідання комісії або її
робочої групи без поважних причин (п. 3 ст. 23
Федерального Закону Російської Федерації
«Про парламентське розслідування Федераль)
них Зборів Російської Федерації» [5]).

Подібні законодавчі норми існують та)
кож у Франції та США. Зокрема, Закон
Франції № 96)517 від 14.06.1996 р. «Про роз)
ширення інформаційних повноважень Пар)
ламенту й утворення Парламентської служ)
би з оцінки публічної політики» надає право
спеціальній чи постійній комісії викликати
будь)яку особу, дотримуючись при цьому прин)
ципу секретності з питань, що відносяться 
до національної оборони, іноземних справ,
внутрішньої та зовнішньої безпеки держави то)
що. Особа, яка не з’явилася, карається позбав)
ленням волі строком до двох років чи штрафом
від 33 000 до 50 000 франків. Щодо неї також
може застосовуватися тимчасова заборона на
здійснення політичних прав [6, с. 88].

Що стосується США, то ще у 1857 р.
Конгрес прийняв закони, відповідно до яких
неявка для дачі показань у Конгрес чи відмо)
ва відповідати на запитання по справі могли
кваліфікуватись як місдимінор (категорія
найменш небезпечних злочинів, що межують
із адміністративними правопорушеннями).
Тому Конгрес володів двома способами що)
до забезпечення явки тієї чи іншої особи для
здійснення розслідування: свідок, який відмов)
ляється давати показання, може передавати)
ся парламентському приставу відповідної
палати до того часу, доки він не надасть не)
обхідної інформації чи іншим шляхом не за)
довольнить вимоги Конгресу (у будь)якому
випадку покарання не може тривати довше,
ніж засідає Конгрес); особа втрачає можли)
вість спокутувати провину й уникнути пока)
рання (штраф від 100 до 1000 дол. і позбав)
лення волі на строк від одного до дванадцяти
місяців), дія якого може продовжуватись і
після закінчення сесії Конгресу. 

У 1978 р. був апробований третій спосіб,
згідно з яким у випадку відмови особи з’яви)
тися в Сенат, останній може направити звер)
нення про прийняття відповідного наказу су)
дом. Відмова підкоритися вимозі суду квалі)
фікується як невиконання судового наказу.
Ця процедура не застосовується до феде)
ральних службовців [6, с. 56]. 

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 385 КК України
виключає кримінальну відповідальність осо)
би за відмову давати показання під час про)
вадження дізнання, досудового слідства або
в суді щодо себе, а також членів своєї сім’ї чи
близьких родичів, коло яких визначається за)
коном. Таким чином, формально не виклю)
чається відповідальність за відмову дачі по)
казань тимчасовій слідчій комісії з приводу
вказаного кола осіб, що може створити хибне
враження про її наявність1. Проте звільнення
особи від відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо себе, членів
сім’ї чи близьких родичів, коло яких визна)
чається законом, закріплено ст. 63 чинної
Конституції України, нормам якої повинні
відповідати положення як КК України, так і
Закону «Про тимчасові комісії Верховної
Ради України». Про це слушно зазначалось у
пропозиціях Президента України до цього
Закону від 18.08.1999 р. 

Крім того, спеціальний закон щодо функ)
ціонування слідчих комісій Верховної Ради
України також повинен містити вказівки з
приводу низки суб’єктів, які відповідно до
українського законодавства не можуть бути
допитані як свідки. Так, згідно із ст. 10 Закону
України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.
№ 2887)XII адвокати не можуть бути допи)
тані як свідки з питань, що становлять адво)
катську таємницю. Відповідно до ч. 5 ст. 3
Закону України «Про свободу совісті та релі)
гійні організації» від 23.04.1991 р. № 987)XII
ніхто не має права вимагати від священно)
служителів відомостей, одержаних ними при
сповіді віруючих, а ч. 4 п. 13 Указу Прези)
дента України «Про Положення про дипло)
матичні представництва та консульські 
установи іноземних держав в Україні» від

1Гарантування особі права не свідчити проти
себе чи близьких родичів можна розглядати як
один із невід’ємних і загальновизнаних на світово)
му рівні принципів здійснення парламентських
розслідувань, що забезпечують дотримання основ)
них прав людини та громадянина. Вказане право
особи може реалізовуватись як на підставі консти)
туційних норм, зокрема п’ята поправка до Консти)
туції США, так і вказівок у спеціальних законах –
підпункти 1 і 2 п. 1 ст. 11g польського Закону  «Про
слідчу комісію Сейму» від 21.01.1999 р., чи під)
пункт 1 п. 1 ст. 24 Закону Російської Федерації
«Про парламентське розслідування Федеральних
зборів Російської Федерації» [5].
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10.06.1993 р. № 198 передбачає, що глава
дипломатичного представництва та члени
дипломатичного персоналу не зобов’язані
давати свідчення. У свою чергу, у ст. 40 «Ос)
нов законодавства України про охорону здо)
ров’я» від 19.11.1992 р. № 2801)XII наголо)
шується, що медичні працівники та інші осо)
би, яким у зв’язку з виконанням профе)
сійних або службових обов’язків стало відо)
мо про хворобу, медичне обстеження, огляд
та їх результати, інтимну і сімейну сторони
життя громадянина, не мають права розголо)
шувати ці відомості, крім передбачених зако)
нодавчими актами випадків, а частини 1 та 3
ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від
02.09.1993 р. № 3425)XII передбачають, що
нотаріуси й інші посадові особи, які вчиня)
ють нотаріальні дії, зобов’язані дотримувати)
ся таємниці цих дій. На письмову вимогу су)
ду, прокуратури, органів дізнання і слідства
довідки про вчинені нотаріальні дії та доку)
менти видаються у зв’язку з кримінальними,
цивільними або господарськими справами,
що знаходяться у їх провадженні. Тому, на
нашу думку, ні положення, запропоноване 
п. 3 ст. 19 законопроекту № 6450, у редакції від
17.01.2006 р., відповідно до якого особи, на
яких закон покладає обов’язок нерозголошен)
ня певної інформації, мають право повідом)
ляти слідчій комісії таку інформацію за умо)
ви забезпечення комісією її конфіденційнос)
ті, ні положення, що вживалося у ч. 3 ст. 19
визнаного не конституційним Закону Украї)
ни «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну
тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеці)
альні комісії Верховної Ради України» та ч. 3
ст. 32 законопроекту № 2815)1, у редакції від
05.03.2007 р. (особи, які згідно з законом зо)
бов’язані не розголошувати певну інфор)
мацію, мають право не повідомляти слідчій
комісії таку інформацію) повністю не забезпе)
чують дотримання наведених правових норм.

Більш оптимальним, на нашу думку, є по)
рядок надання інформації в аналогічних ви)
падках, що застосовується слідчими комісі)
ями польського Сейму. Вони можуть допи)
тати (заслухати) щодо фактичних обставин
справи осіб, зобов’язаних зберігати нота)
ріальну, адвокатську, юридично)консульта)
тивну, лікарську або журналістську таємни)
цю, лише у випадку, коли це необхідно для
охорони суттєвих інтересів держави, перед)
усім державної безпеки чи громадського по)

рядку, і ця обставина не може бути встанов)
лена на підставі інших доказів (ч. 1 ст. 11g За)
кону Республіки Польща «Про слідчу комі)
сію Сейму»). Згода на здійснення комісією
такого допиту (слухання) надається виключ)
но постановою Окружного Суду Варшави,
яка підлягає оскарженню.

Висновки

Чинне законодавство України передба)
чає низку суб’єктів, які не можуть бути допи)
тані як свідки тимчасовими слідчими комі)
сіями Верховної Ради України щодо певних
категорій відомостей (адвокати, священно)
служителі, глави дипломатичних представ)
ництв, члени дипломатичного персоналу, ме)
дичні працівники, нотаріуси). Разом із тим,
на нашу думку, доцільно закріпити у спеці)
альному законодавчому акті положення, яке
б надавало право слідчим комісіям Верховної
Ради України допитувати зазначених суб’єктів
щодо тих чи інших відомостей у випадку, якщо
така інформація критично необхідна для охо)
рони суспільних і державних інтересів, її не)
можливо встановити іншим способом і норма
права у виняткових випадках допускає її на)
дання. При цьому вирішення питання про кри)
тичну необхідність певної інформації для охо)
рони суспільних і державних інтересів, немож)
ливість її встановлення іншим способом, безу)
мовно, має бути віднесене до компетенції суду.
Вказане законодавче положення сприятиме
підвищенню ефективності розслідувань, здійс)
нюваних тимчасовими слідчими комісіями Вер)
ховної Ради України.
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Конституція України як будь)який нор)
мативний документ має свою структу)
ру, тобто чітку побудову акта. Струк)

тура Конституції України відображає її
зміст, дає уявлення про основні питання, що
підлягають конституційно)правовому регулю)
ванню.

Метою цієї статті є окреслення проблем
внутрішньої побудови Конституції Ук)
раїни та визначення шляхів і способів їх
подолання.

Структура Конституції України є, влас)
не, внутрішньою побудовою єдиного цілісно)
го нормативно)правового акта найвищої
юридичної сили. Чітка структура Конститу)
ції, змістові позначення не лише частин, а й
статей спрощують користування нею, особ)
ливо для пересічних громадян, яким легше
знайти матеріал, яким вони цікавляться, за
відповідними заголовками і підзаголовками.
З іншого боку, при поділі конституції необ)
хідно уникати надмірних ускладнень та дріб)
ності частин, що може ускладнити користу)
вання актом. 

Конституція України 1996 р. належить до
кодифікованих конституційних актів. Вона
існує у вигляді єдиного нормативно)право)
вого документа, до складу якого входять три
основні частини: преамбула, основна части)
на, прикінцеві і перехідні положення, які, у
свою чергу поділяються на 15 самостійних
розділів. Окремі статті Конституції склада)
ються з кількох абзаців, що не нумеруються,
а при посиланні на них позначаються як час)
тини відповідної статті [1, с. 115].

Преамбула конституції – це звичайна для
світової конституційної практики невелика за
обсягом, урочиста вступна частина до її основ)
ного змісту, що має багатофункціональний ха)
рактер. Вона виконує дві основні функції: вка)
зує на те, хто і в якому порядку прийняв конс)
титуцію, й містить коротку характеристику
умов і мотивів прийняття конституції та мету,
яка при цьому ставиться [2, с. 5]. 

Преамбула Конституції України, що є
своєрідною вступною частиною цього нор)
мативно)правового акта, має концептуаль)
ний характер. Вона є найбільш загальним
втіленням національної ідеї. В ній визнача)
ються історичні, правові, політичні, духовні,
соціальні та інші передумови прийняття
Конституції України, її мета і завдання. Фак)
тично у преамбулі зазначається, хто саме, з
якою метою, в яких історичних умовах прий)
няв конституцію держави [3, с. 156]. Преам)
була Конституції України декларує:

«Верховна Рада України від імені Ук)
раїнського народу – громадян України всіх
національностей,

виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію укра)

їнського державотворення і на основі здійс)
неного українською нацією, усім Українсь)
ким народом права на самовизначення, 

дбаючи про забезпечення прав і свобод
людини та гідних умов її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської
злагоди на землі України,

прагнучи розвивати і зміцнювати демо)
кратичну, соціальну, правову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед
Богом, власною совістю, попередніми, ни)
нішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення неза)
лежності України від 24 серпня 1991 року,
схваленим 1 грудня 1991 року всенародним
голосуванням, 

приймаєм цю Конституцію – Основний
Закон України».

Таким чином, преамбула Конституції
України 1996 р. визначає, що основною ме)
тою прийняття Конституції є забезпечення
прав і свобод людини та гідних умов її життя;
зміцнення громадянської злагоди; розвиток і
зміцнення демократичної, соціальної, право)
вої держави.

Відразу слід відзначити наявність окре)
мих юридичних неточностей у преамбулі,
існування яких, з нашої точки зору, є непри)
пустимим, адже ознайомлення з Консти)
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туцією України як вітчизняними, так і іно)
земними користувачами починається саме з
преамбули. Зокрема, вказана частина зазна)
чає, що Конституція прийнята Парламентом
України, а не народними депутатами Вер)
ховної Ради України – представниками Ук)
раїнського народу – громадян України всіх
національностей. А тому власне Парламент
не може ні «усвідомлювати» ніякої відпові)
дальності, ні «відповідати перед власною
совістю, прийдешніми і наступними поко)
ліннями», оскільки ці категорії властиві ви)
ключно фізичним особам. Розуміючи важ)
ливість відповідних формул, у яких відобра)
жена воля як парламентарів Верховної Ради
України, так і всього Українського народу
взяти на себе відповідальність, про яку йдеть)
ся в даній частині преамбули, вважаємо за не)
обхідне внести відповідні зміни до цієї час)
тини Основного Закону України, наявність
яких дасть можливість однозначно тлумачи)
ти відповідний текст. Зокрема, текст преам)
були може починатися словами: «Народні де)
путати України від імені всього Українського
народу...». Така юридична конструкція вно)
сить певну ясність у зміст цієї частини Ос)
новного Закону та відповідає дійсності. 

Нормативну основу Конституції України
становить переважно її основна частина, до
складу якої входять тринадцять розділів, які
вміщують групи норм, що визначають за)
гальні засади суспільного і державного ладу;
права, свободи та обов’язки людини і грома)
дянина; конституційні основи виборів і ре)
ферендумів; правовий статус вищих органів
державної влади – Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів Ук)
раїни; правовий статус прокуратури; систему
та функції судів загальної юрисдикції; особ)
ливості адміністративно)територіального уст)
рою України; правовий статус Автономної
Республіки Крим; основи місцевого само)
врядування; порядок внесення змін до Конс)
титуції України.

Розділ І «Загальні засади» Конституції
України містить норми, що визначають ос)
нови суспільного і державного ладу України.
У цьому розділі визначено основні напрями
розвитку громадянського суспільства, прин)
ципи суспільного життя, пріоритети націо)
нального державотворення і правотворення,
принцип народного суверенітету, права Укра)
їнського народу, закріплено форму держави,
пріоритет людини, її життя і здоров’я, честі й
гідності, недоторканності й безпеки як най)
вищої соціальної цінності, основні напрями
зовнішньополітичної діяльності держави, вста)
новлено державні символи України тощо.

Зазначимо, що назва розділу «Загальні
засади» не відповідає його змісту, оскільки
саме в його межах піднімаються питання про
форму держави, національні символи, вищі
цінності в державі тощо, тобто не буденні 
питання. Більше того, окремі норми викла)

дені нелогічно. Зокрема, у ст. 6 за зразком 
Ш.)Л. Монтеск’є зазначено, що влада в дер)
жаві поділяється на законодавчу, виконавчу
та судову, хоча аналіз тексту Конституції дає
можливість зробити висновок, що це не зов)
сім так, оскільки державною владою наділені
також Президент України, Конституційний
Суд України та прокуратура, які фактично не
належать до жодної з перелічених гілок. 
У зв’язку з цим доречно було б зазначити, що
влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу, судову,
контрольно)наглядову (здійснюється Конс)
титуційним Судом України та прокурату)
рою), а Президент України володіє владними
повноваженнями у кожній з гілок влади (і це
дійсно так, оскільки він має і право законодав)
чої ініціативи, і право помилування, і висту)
пає гарантом державного суверенітету тощо).

Не зовсім логічно виглядає і зміст ст. 13
Основного Закону України, в якій зазнача)
ється, що «Земля, її надра, атмосферне повітря,
водні та інші природні ресурси її конти)
нентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об’єктами права власнос)
ті Українського народу...». Адже у контек)
сті вказаної норми про Землю можна говори)
ти лише як про планету Сонячної системи,
хоча, очевидно, законодавець мав на увазі
землю як природний ресурс. У зв’язку з цим
вважаємо за необхідне викласти вказану
норму в такій редакції: «Земля, надра, атмо)
сферне повітря, водні та інші природні ресур)
си її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об’єктами пра)
ва власності Українського народу...». 

Слід також зазначити, що конституційне
регулювання земельних відносин в Україні
залишає бажати кращого. Зокрема, Консти)
туція України в ч. 2 ст. 15 не гарантує права
власності на землю органів місцевого самов)
рядування (хоча вони й наділені відповідним
правом з ч. 2 ст. 2 Земельного кодексу Ук)
раїни), визнаючи це право виключно за гро)
мадянами, юридичними особами та держа)
вою. Переконані, що вказана прогалина має
бути усунена.

Звертає на себе увагу і зміст ст. 15, в якій
зазначено, що в Україні цензура заборонена.
Напевно, мається на увазі власне політична
або ж ідеологічна цензура, оскільки певний
підбір матеріалів за віковими, професійними
та іншими категоріями все ж має місце, тим
більше, що поширення окремих видів інфор)
мації може мати наслідком навіть криміналь)
не переслідування осіб, проте складається
помилкове враження, що жодного цензуван)
ня в Україні немає. 

Крім того, питання про національну сим)
воліку розкриваються, на наше переконання,
вкрай поверхово. Зокрема, в Конституції Ук)
раїни зазначено, що головним елементом ве)
ликого Державного Герба України є Знак Кня)
жої Держави Володимира Великого (малий
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Державний Герб України), але пояснення
про те, що це є золотий тризуб на синьому
щиті слов’янського типу, відсутнє. Крім того,
у статті вживається також поняття «малий
Державний Герб України», що припускає
можливість існування великого Державного
Герба, в той час як відповідний державний
символ практично залишається неописаним.
Подібна ситуація має місце і стосовно Держав)
ного Прапора України, оскільки співвідно)
шення «двох рівновеликих смуг синього і жов)
того кольорів» залишається невизначеним, і
вже зовсім не зрозуміло, чому реальний Дер)
жавний Прапор України має жовто)блакит)
не, а не жовто)синє забарвлення. Такі не)
доліки в межах Основного Закону є дуже сут)
тєвими та недоречними.

У II розділі «Права, свободи та обов’язки
людини і громадянина» Конституції України
визначаються основні принципи прав і сво)
бод людини і громадянина, їх загальні та
спеціальні (юридичні) гарантії, а також вста)
новлюються громадянські, політичні, еко)
номічні, соціальні, культурні (духовні, ідео)
логічні), екологічні та інші права і свободи
людини і громадянина в Україні. Цей розділ
також містить норми, що встановлюють ос)
новні конституційні обов’язки людини і гро)
мадянина та гарантії їх виконання.

На жаль, у ньому також мають місце пев)
ні недоліки. Зокрема, у тексті ст. 27 сказано,
що «ніхто не може бути свавільно позбавле)
ний життя». Це наводить на думку про мож)
ливість так званого законного позбавлення
життя, наприклад, на підставі вироку суду,
що ніяк не узгоджується з позицією України
в питаннях застосування смертної кари. 

Не зовсім зрозуміла й позиція законодав)
ця щодо заборони будь)якого насильства над
дітьми чи їх експлуатації, проголошена в ч. 2
ст. 52. Адже виховний процес передбачає та)
кож стимулювання праці дітей, надання їм
певних навичок самообслуговування тощо,
що не завжди сприймається дітьми позитив)
но, а тому може трактуватись як психічне на)
сильство чи експлуатація (наприклад, зо)
бов’язання застелити власне ліжко, помити
посуд, вислухати нотацію батьків за нена)
лежне виконання покладених обов’язків).
Вважаємо, що відповідні норми можуть мати
місце у кримінальному законодавстві, якщо
насильство над дитиною чи її експлуатація
мали для дитини негативні наслідки, але не в
межах Конституції України. 

Декларативними та дискусійними зали)
шаються також норми Основного Закону Ук)
раїни, які гарантують надання кожному пра)
ці (гарантувати треба працю лише для тих,
хто бажає працювати), житла (умов для його
придбання), безпечного довкілля тощо. Це
норми)принципи, які вказують напрямок
розвитку відносин держави й особи, але сьо)
годні вони, на жаль, не мають під собою ре)
ального змісту.

Важливе місце в структурі Конституції
України посідає розділ, присвячений вибо)
рам і референдумам (розділ III «Вибори. Ре=
ферендуми»). Цей розділ порівняно з інши)
ми містить незначну кількість норм, але їх
положення визначають механізм безпосеред)
ньої реалізації народного суверенітету. Зо)
крема, йдеться про норми, що визначають
вибори, референдуми та інші форми безпосе)
редньої демократії та їх основні принципи, а
також деталізують суб’єктивне право грома)
дян України брати участь у всеукраїнському
та місцевих референдумах, вільно обирати і
бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, закріпле)
не у попередньому розділі Конституції Ук)
раїни. Розділ III Конституції України також
визначає юридичний механізм ініціювання
всеукраїнського референдуму на вимогу гро)
мадян України (ч. 2 ст. 72), питання обов’яз)
кового всеукраїнського референдуму (ст. 73)
та питання, що не можуть виноситися на все)
український референдум (ст. 74).

Розділ IV «Верховна Рада України»
Конституції України нормативно визначає по)
няття національного парламенту, порядок
його формування та діяльності, конституцій)
но)правовий статус народного депутата Ук)
раїни, структуру та повноваження Верхов)
ної Ради України, суб’єктів законодавчої іні)
ціативи, конституційно)правові основи бю)
джетного процесу, парламентського контро)
лю тощо. Цей розділ також встановлює націо)
нальну грошову одиницю – гривню (ст. 99)
та основні завдання Національного банку
України (ст. 100). На наш погляд, визначен)
ня бюджетних повноважень Кабінету Мініс)
трів України, контрольних повноважень Ра)
хункової палати України, а також завдань
Національного банку України в межах вказа)
ного розділу Конституції України викликає
певні сумніви й заперечення, оскільки вка)
зані державні органи об’єктивно не належать
до Верховної Ради України, а відтак їх статус
має розкриватися в інших розділах Консти)
туції чи у відповідних законодавчих актах.

У розділі V Конституції України об’єд)
нані конституційно)правові норми, що ви)
значають правовий статус Президента Ук)
раїни, який є Главою держави і виступає від
її імені. Зокрема, тут закріплено вимоги до
кандидата у Президенти України, порядок
його обрання та підстави для дострокового
припинення повноважень, у тому числі в по)
рядку імпічменту, визначено повноваження
Президента України. Важливою також є 
ст. 107, яка визначає конституційно)право)
вий статус Ради національної безпеки і обо)
рони України, хоча її розміщення в межах
відповідного розділу Конституції України,
на наш погляд, є невиправданим.

Розділ VI «Кабінет Міністрів України.
Інші органи виконавчої влади» Конституції
України містить норми, що визначають струк)
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туру та порядок формування Уряду України,
його повноваження, юридичну силу його
актів та визначає правові основи здійснення
виконавчої влади на місцях.

Проста структура Конституції України,
на жаль, не дала можливості виокремити в
самостійні розділи питання статусу Кабінету
Міністрів України та місцевих органів вико)
навчої влади. З огляду на зміст розділу VІ
варто було б назвати його «Виконавча влада
в Україні», та розкрити систему побудови
виконавчої влади в нашій державі. Реально ж
система органів виконавчої влади в межах
Конституції України не визначається, хоча
вона й оперує такими поняттями як «вищий
орган в системі органів виконавчої влади»
(ст. 113), «міністерства й інші центральні ор)
гани виконавчої влади» (ст. 117), «виконавча
влада в областях, районах, містах Києві та
Севастополі» (ст. 118), які реально відобра)
жають відносини влади й підпорядкування у
виконавчій гілці. Слід зазначити, що відпо)
відні терміни вживаються як загальновідомі,
що не зовсім відповідає дійсності. 

Розділ VII «Прокуратура» закріплює
конституційно)правовий статус Прокура)
тури України, що становить єдину систему
державних органів. Конституція визначає
лише основні конституційні положення що)
до завдань Прокуратури України та поряд)
ку призначення та звільнення з посади Гене)
рального прокурора. Організацію і порядок ді)
яльності органів прокуратури відповідно до
ст. 123 Конституції України визначає спеці)
альний закон.

Розділ VIII «Правосуддя» Конституції
України включає норми, що визначають ос)
новні принципи правосуддя, правовий ста)
тус основних суб’єктів правосуддя – Консти)
туційний Суд України (далі – КСУ) та сис)
тему судів загальної юрисдикції, консти)
туційно)правовий статус суддів судів загаль)
ної юрисдикції. Цей розділ також включає
статті, що визначають порядок фінансування
та створення належних умов для функціо)
нування судів і діяльності суддів (ст. 130),
конституційно)правовий статус Вищої ради
юстиції (ст. 131) тощо.

На наш погляд, вказаний розділ варто бу)
ло б назвати «Судова система України», ос)
кільки правосуддя – це лише одна з багатьох
функцій судів [1, с. 240]. Особливості пра)
вового статусу КСУ виділені окремим розді)
лом, адже цей державний орган не займаєть)
ся власне судочинством, а вирішує питання
про конституційність чи неконституційність
законів України. Тому вказівка на те, що
КСУ здійснює судочинство разом із судами
загальної юрисдикції, явно є зайвою.

Викликає певні заперечення і норма, від)
повідно до якої судові рішення ухвалюються
іменем України, адже Україна як самостійна
держава також може виступати учасником
судового процесу в якості, наприклад, відпо)

відача. В такому випадку судове рішення бу)
де винесено іменем відповідача, що супере)
чить принципам правосуддя. Переконані, що
будь)яке рішення суду має бути винесено
іменем закону, оскільки в Україні всі рівні
перед законом і судом.

Найбільш «лаконічним» структурним еле)
ментом основної частини Конституції Ук)
раїни є розділ IX «Територіальний устрій
України». Він містить лише дві статті, які
визначають основні принципи територіаль)
ного устрою України (ст. 132) та встановлю)
ють систему адміністративно)територіально)
го устрою України (ст. 133), тобто дають ви)
черпний перелік обласних центрів нашої
держави.

Важливим елементом структури Консти)
туції України є розділ X «Автономна Рес=
публіка Крим», присвячений регулюванню
конституційно)правового статусу цієї не)
від’ємної складової частини України. Роз)
діл містить норми, що визначають систему
органів Автономної Республіки Крим (Вер)
ховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, а та)
кож Представництва Президента України 
в АРК), порядок їх формування та взаємо)
відносини з вищими і центральними органа)
ми державної влади України, встановлюють
право Автономної Республіки Крим видава)
ти власні нормативно)правові акти, визнача)
ють повноваження Автономної Республіки
Крим тощо. Незважаючи на те, що атрибутом
будь)якої автономії є наявність також сто)
лиці відповідного регіону, вказаний розділ
чомусь не називає Севастополь в якості саме
такого міста, хоча в межах Конституції Ук)
раїни періодично вказується на особливий
статус поряд з м. Києвом саме м. Севастополя.

Розділ ХІ визначає особливості правового
статусу місцевого самоврядування в Україні в
цілому та на окремих її територіях зокрема.
Незважаючи на наявність конституційних по)
ложень про місцеве самоврядування та пря)
му дію норм Конституції України, в науко)
вій літературі все частіше піднімається питан)
ня про необхідність розробки Муніципально)
го кодексу України [4, с. 413–414], який би
об’єднав положення багатьох законів, що так
чи інакше регулюють діяльність місцевих ор)
ганів влади. Сьогодні в Україні налічується
понад три тисячі нормативно)правових актів,
у яких використовується термін «місцеве са)
моврядування» [5, с. 562], що не сприяє уні)
фікації відповідних норм.

Два останні розділи Конституції України
присвячені механізму організаційно) і норма)
тивно)правового захисту Основного Закону.
Так, розділ XII «Конституційний Суд Ук=
раїни» визначає правовий статус КСУ як
єдиного органу конституційної юстиції в Ук)
раїні. Він містить конституційно)правові
норми, що визначають основні функції КСУ,
порядок його організації та діяльності, пра)
вовий статус суддів КСУ, встановлює су)
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б’єктів звернення до Конституційного Суду
України тощо. Аналіз повноважень КСУ не
дає підстав відносити його до числа судових
органів. Незважаючи на слово «суд», що
міститься у назві цього державного органу,
він здійснює скоріше контрольні повнова)
ження. Важко також пояснити, чому питан)
ня тлумачення Конституції та законів Ук)
раїни належать до повноважень КСУ, адже
розтлумачити, що саме хотів сказати законо)
давець шляхом прийняття того чи іншого за)
конодавчого акта, може тільки Парламент Ук)
раїни. Але ніяк не орган, який навіть не брав
участі в розробці конкретного нормативно)
го акта, не наділений правом законодавчої
ініціативи та не здійснює правосуддя, тобто
не може на практиці перевірити дієвість тих
чи інших норм.

Розділ XIII Конституції України визна)
чає порядок внесення змін до Конституції
України. При цьому процедура внесення
змін до Конституції України диференцію)
ється залежно від предмета цих змін. Внесен)
ня змін до розділів І, III, XIII Основного За)
кону, зважаючи на фундаментальне системо)
утворювальне значення для структури Кон)
ституції, передбачає більш складну процеду)
ру, ніж внесення змін до інших розділів Ос)
новного Закону. Аналіз норм відповідного
розділу дає можливість віднести Конститу)
цію України до числа так званих жорстких
конституцій.

Структура основної частини Конституції
України дає підстави вважати, що вона в
цілому об’єктивізує систему національного
конституційного права, а структурні елемен)
ти Конституції України (розділи) об’єктив)
но відтворюють його основні інститути.

Останнім елементом Конституції Ук)
раїни є її Прикінцеві та Перехідні положен)
ня, які мають на меті затвердити дату прий)
няття Конституції України як державне свя)
то та забезпечити комплексну дію Консти)
туції України на період повної адаптації чин)
ного законодавства України до положень но)
вої Конституції України (відразу слід зазна)
чити, що повної адаптації законодавства від)
повідно до вимог Конституції України ще не
відбулося, хоча нормативно на цей процес
відводився строк до 5 років). У цілому ж слід
враховувати, що розділ XV «Перехідні по=
ложення» Конституції України на сьогодні
фактично втратив свою актуальність, оскіль)
ки майже всі пункти Перехідних положень

уже реалізовані. У зв’язку з цим доцільно бу)
ло б виключити відповідний розділ з Основ)
ного Закону України як такий, що втратив
юридичну чинність.

Водночас слід звернути увагу на те, що 
ст. 160 розділу XIV «Прикінцеві положення»
визначає особливий порядок набуття Конс)
титуцією України чинності, ніж це передба)
чено ч. 5 ст. 94 Конституції України для за)
конів. Якщо закони України, як правило, на)
бувають чинність не раніше дня їх опубліку)
вання, то Конституція України набула чин)
ності з дня її прийняття – 28.06.1996 р. Ця
норма фактично унеможливила доопрацю)
вання Конституції, вивчення її тексту пред)
ставниками влади та повернення на доопра)
цювання у зв’язку з виявленими недоліками
та неточностями. Фактично Конституція
України була опублікована лише в середи)
ні липня 1996 р., тобто Україна майже два
тижні жила на основі Конституції, якої ніхто
не бачив. У зв’язку з цим виникла потреба
проведення конституційної реформи, що й
було зроблено у 2004–2006 рр.

Наступна стаття (ст. 161) цього розділу
визначила дату прийняття Конституції Ук)
раїни державним святом – Днем Конституції
України. На сьогодні День Конституції Ук)
раїни є одним із найвизначніших і найбільш
шанованих народом державних свят.

Таким чином, конституційна реформа
2004–2006 рр. не усунула багатьох недоліків
Конституції України, оскільки, з точки зору
окремих дослідників «була не зовсім логіч)
ною та зрозумілою» [6, с. 178]. Попри зміни,
які мають місце в Основному Законі нашої
держави, він має бути доопрацьований, адже
це символ української державності.
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Концепція заохочувальних криміналь)
но)правових відносин і норм репрезен)
тована її прихильниками як результат

наукового поступу, як завоювання в докт)
рині кримінального права. Їх виокремлення,
на нашу думку, є логічним завершенням лі)
бералізації відносин між особою та держа)
вою, обмеженням ригористичного ставлення
до людини, розширенням її можливостей і
зменшенням репресивності кримінального
права. Тому будь)які спроби заперечення чи
висловлення сумнівів щодо цієї концепції
сприймається як заперечення чи ставлення
під сумнів вказаної лібералізації та гумані)
зації, як позбавлення кримінального права
засобу впровадження останніх. Визнання чи
заперечення зазначеної концепції суттєво не
вплине  на стан кримінального права як об’єк)
та наукового пізнання, але непослідовність і
суперечливість, з якою її обстоюють при)
хильники, наводить на думку, що ця дисгар)
монія з природою кримінального права обо)
в’язково виявить себе в подальшому розми)
ванні меж кримінального права, його надле)
гітимації та сповзанні до протоправа, що охоп)
лює властивості, притаманні галузям права,
які регулюють позитивні відносини.

Концепція заохочувальних кримінально)
правових відносин і норм представлена в ро)
ботах Х. Алікперова, Ю. Голіка, В. Елеонсь)
кого, І. Звечаровського, Р. Мелтоняна, В. Нир)
кова, Б. Разгільдієва, О. Рибака, І. Семенова,
І. Тарханова, П. Хряпінського, І. Чугуникова
та ін. У дослідженнях наводяться аргументи,
які базуються на тезі про те, що криміналь)
ному праву притаманні правові засоби, ха)
рактерні й іншим галузям права, але їх зміст
може змінюватися залежно від предмета
кримінального права як галузі права. Саме у
цій тезі криється її основна суперечність, ад)
же автори використовують змішане розу)
міння регулювання й охорони в криміналь)
ному праві, котре за сенсом слід змінити, ад)

же охорона стосовно певного об’єкта відбу)
вається до моменту заподіяння йому шкоди.
Після цього вже не можна зробити цю шкоду
не існуючою. З цього моменту виникають спе)
ціальні охоронні кримінально)правові відно)
сини, тобто охорона вже відбувається з точки
зору відновлення чи превенції, що чуттєво
впливає на порушника кримінально)право)
вої заборони та надає наочності загальній пре)
венції. У межах таких відноси регулюються
зв’язки між державою й особою [1, с. 64–75].
Це не змінює загальної охоронної природи
кримінального права і те, що дослідники вба)
чають під засобами, запозиченими з інших
галузей права, видозміненими природою
кримінального права, насправді є неточним
розумінням цієї природи. У цій статті не бу)
ло би жодної потреби, якби в ній не перевіря)
лася концепція заохочувальних криміналь)
но)правових відносин і норм як обґрунтова)
ної та несуперечливої. Саме критика та від)
повідне переосмислення означеної концепції
є метою цієї статті.

П. Хряпінський веде мову про заохочу)
вальні норми та про заохочувальні санкції
цих норм як про регулятор суспільних відно)
син у позитивному сенсі, тобто не як регуля)
тор спеціальних кримінально)правових від)
носин, що існують з особою, яка вчинила сус)
пільно небезпечне діяння, а й як регулятор
позитивних відносин. Саме визначення за)
охочувальної санкції кримінально)правової
норми, яке дає П. Хряпінський, включає цю
думку, оскільки він вказує на визнання пра)
вомірності спричиненої шкоди об’єктам кри)
мінально)правової охорони, тобто він вбачає
в обставинах, що виключають злочинність
діяння (наприклад, необхідна оборона, край)
ня необхідність), дію заохочувальної норми
[2, с. 330, 333–334]. 

Важко заперечити можливість «стиму)
лювання» у кримінальному праві, проте оче)
видний акцент на загальні кримінально)пра)
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вові відносини та заохочення як інструмент
регулювання позитивних суспільних відно)
син нарівні з покаранням, як співвідношення
переконання та примусу заслуговує критики
[3, с. 138–141], оскільки ті приклади норм за)
охочення, що наводяться (добровільна від)
мова, необхідна оборона, крайня необхід)
ність, затримання злочинця) необхідно роз)
глядати не в контексті «торгівлі» між держа)
вою й особою щодо вибору правильного ва)
ріанту поведінки: вони є правами, що нале)
жать особі, а не компромісними варіантами,
які так великодушно надає держава. Отже, у
цьому контексті їх не можна розглядати як
заохочення, бо люди реалізовують свої пра)
ва. Інша справа, коли норми)стимулятори ба)
жаної поведінки існують у контексті спеці)
альних кримінально)правових відносин, ко)
ли особу звільняють від кримінальної від)
повідальності, покарання або його відбуван)
ня. Тут, справді, регулюються відносини між
суб’єктами спеціальних кримінально)право)
вих відносин, є відповідне стимулювання до
бажаної поведінки з боку держави стосовно
особи, яка вчинила злочин. Однак, на нашу
думку, в цьому сенсі заохочення (стимулю�
вання) та покарання не є парними катего�
ріями ні у філософському, ні, тим більше, у
юридичному сенсі. Парні категорії поєдну)
ються на закономірності взаємозалежності
або існують як антиподи. Так, навряд чи мож)
на сумніватися, що категорії форма та зміст,
сутність та явище не є парними, або категорії
етики (добро і зло) чи естетики (гарне та
потворне) тощо існують як антиподи. 

В. Нирков запропонував погляд на заохо)
чення та покарання як на антиподи, проте на
фоні цього також висунув гіпотезу, що вони
є нерозривними категоріями, оскільки вико)
нують активну роль у правовому регулю)
ванні, що їх можна розірвати лише умовно
[4, с. 10–11]. Означена думка є явно супереч)
ливою. Як самоочевидну істину П. Сорокін
доводив, що парними категоріями є злочин і
покарання, подвиг і нагорода [5, с. 32–156]. 

П. Хряпінський наводить перелік автори)
тетів у галузі права, соціології та криміно)
логії, які обґрунтовують необхідність зміни
каральної мотивації людей на доброчинну за
винагороду [6, с. 66]. Проте ці авторитети 
ведуть мову про сам концепт заохочення у
праві, не прив’язуючи його до кримінально)
го. Можливо, і до кримінального, але навряд
чи безсумнівним є аргумент, коли доціль)
ність заохочення в праві репрезентується як
доцільність заохочення в кримінальному
праві безвідносно до специфіки криміналь)
ного права як культурного конструкту. 

Ми вважаємо, що антиподи заохочення
та покарання не є співвідносними, оскільки
антиподом покарання буде не стимулювання
або заохочення, а винагорода. Погляд на
звільнення від кримінально)правових наслід)
ків злочину як на винагороду за певну по)

ведінку не є коректним, оскільки цей комп)
роміс діє у форматі стимулювання позитив)
ної поведінки, що є нормальною для кожної
людини, за яку не слід вимагати винагороду
(навпаки, сама особа, яка звільняється від та)
ких примусів, має бути вдячною за надану
можливість, а не навпаки, може вважати себе
людиною, яка зробила велике добро, вико)
навши, наприклад, свій обов’язок відшкоду)
вати шкоду, заподіяну нею). У сенсі впливу
на поведінку норми)стимулятори не вико)
нують функцію винагороди або заохочення.
Вони мають схожу природу із покаранням,
що також стимулює певну пасивну чи актив)
ну поведінку, проте, на відміну від покаран)
ня, такі норми)стимули не залякують, а при)
ваблюють особу, яка вчинила злочин, полег)
шити правові наслідки щодо себе. Отже, як
антиподи можуть співвідноситися лише «по�
карання та винагорода». Як єдність покаран�
ня та стимул не можуть існувати в кон�
тексті кримінально�правових відносин, ос�
кільки вони зумовлені різними чинниками. По�
карання зумовлене злочином – кримінальною
поведінкою, а стимул – зумовлений вже
посткримінальною поведінкою, тобто вони
розмежовані часом і природою поведінки, що
не може робити їх єдністю, бо єдність як
властивість категорій діалектики, а саме це
передбачають парні категорії, є необхідною
ознакою парних категорій, навіть якщо вони
антиподи, проте стимул не завжди знахо�
диться в необхідному зв’язку; такі поєднан�
ня є скоріше винятком, ніж закономірністю.
Так, людина, яка умисно вчинила особливо
тяжкий злочин проти особи, не може претен)
дувати на звільнення від кримінальної від)
повідальності й, як правило, на звільнення
від покарання або його відбування. Отже, сти)
мул і покарання не перебувають у такій ді)
алектичній єдності, коли б їх зв’язок був би
необхідним незалежно від обставин, як, на)
приклад, завжди єдині добро та зло, бо добро
неможливо усвідомити без зла, гарне без
потворного, а от покарання цілком можливе
без винагороди, бо воно існує на тлі нормаль)
ної й анормальної поведінки. 

К. Тіпікіна вважає, що правовим заохо)
ченням є додаткові блага матеріального ха)
рактеру або повне чи часткове звільнення від
різного роду обтяжень, що виступають фор)
мою (заходом) юридичного підтвердження
добровільних заслужених вчинків, що засто)
совуються державними чи недержавними струк)
турами до гідних індивідуальних і колектив)
них суб’єктів з метою підкреслення досягну)
тих ними високих результатів, спонукання їх
до подальшої соціально)активної заслуженої
поведінки, а також до вчинення подібних дій
іншими суб’єктами. Заслуженою ж поведін)
кою є лише та, що виходить за межі обо)
в’язків, які виконуються особою [7, с. 14–16].
Звідси, якщо особа вдається до того, що ка)
ється, відшкодовує шкоду, мириться з по)
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терпілим, припиняє розпочате злочинне ді)
яння тощо, то тут немає виходу за звичай)
ну поведінку громадянина, що визначається
його обов’язками.

Прихильники цієї концепції можуть за)
значити, що заохочення в контексті кримі)
нально)правових відносин може отримати
інше значення, ніж у загальній теорії права.
Дійсно, такі зміни у змісті можливі, але для
цього випадку зазначеній метаморфозі про)
тистоїть природа кримінального права як
охоронної галузі права, що може допускати
компроміс із особою на рівні регулювання спе)
ціальних кримінально)правових відносин,
однак не за заслуги, а за каяття, допомогу та
відшкодування. 

І. Тарханов зазначає, що кримінально)пра)
вове заохочення не повинно пов’язуватися із
«перевиконанням» суб’єктом обов’язків, по)
кладених на нього. Поведінка, що не порушує
заборону у кримінально)правових відносинах,
на думку автора, є належною, невиконання
якої зумовлює кримінально)правові наслідки
суспільно небезпечної поведінки, проте обо)
в’язку погасити негативні наслідки злочину
або відмовитися від доведення злочину до
кінця в кримінальному законі не міститься.
Отже, якщо людина вдається до останніх
вчинків, вона виходить за межі кримінально)
правового обов’язку, виявляє позитивну пове)
дінку, що перевищує кримінально)правові
обов’язки, її треба заохочувати кримінально)
правовими засобами. І. Тарханов стверджує, що
розуміння кримінально)правового заохочення
не вписується в традиційні рамки заохочення
як нагороди, а тому потрібен інший підхід. Ха)
рактер нагороди має залежати від природи
предмета правового регулювання та соціаль)
них функцій галузі права. У кримінальному
праві такою нагородою є звільнення особи або
пом’якшення для неї кримінально)правових
обтяжень [8, с. 46–47, 69]. 

Суперечливим, на нашу думку, є твер)
дження, що в кримінальному праві зміст за)
охочувальних норм змінюється та полягає у
поверненні особи в те правове становище, в
якому вона перебувала до притягнення її до
відповідальності [9, с. 21], оскільки зміст
посткримінальної поведінки у Кримінально)
му кодексі (далі – КК) України лежить у ме)
жах обов’язків винного, тобто вказані норми
за своєю правовою природою є стимулюючи)
ми, а не заохочувальними. З огляду на те, що
дійсно можлива понаднормова позитивна
поведінка, заохочувальні норми слід відме)
жовувати від стимулюючих, оскільки остан)
ні стимулюють звичайну поведінку у межах
нормативних обов’язків суб’єктів [9, с. 23].
Що стосується позитивної посткримінальної
поведінки, то вона перебуває у межах обо)
в’язків особи, її не можна вважати понаднор)
мовою поведінкою [10, с. 35].

На тезі, що нагородою в кримінально�пра�
вових відносинах є звільнення або пом’якшен�

ня кримінально�правових наслідків злочину
ґрунтується вся концепція заохочення в кри�
мінальному праві. Інші обґрунтування слабкі
для того, щоб претендувати на достатньо ар)
гументовану основу, оскільки вони розмива)
ють межу між правомірною поведінкою, що
входить у контекст обов’язків позитивного
регулювання та кримінально)правової охо)
рони, і понаднормовою поведінкою. Зазначе)
не бачення, виділяючи такий конструкт, як
виконання дій, що є позитивними, але не вхо)
дять у зміст кримінально)правових обов’яз)
ків, може претендувати на виокремлення
особливих заохочувальних кримінально)
правових відносин. Це все було би таким, як)
би не «але». Воно не таке очевидне, як зда)
ється на перший погляд, проте настільки ва)
гоме, що знехтувати ним означало би мож)
ливість благословити по суті хибну концеп)
цію за рахунок істини. Якщо в кримінальному
законі прямо не передбачено обов’язку усуну�
ти чи компенсувати заподіяну шкоду, то оз�
начене відшкодування повинно враховуватися
в контексті кримінально�правових відносин
як право, а не обов’язок, для того, щоб воно
знайшло місце в кримінально�правових відно�
синах. Проте передбачати його як право є
нонсенсом з правової точки зору, бо людина,
яка заподіяла шкоду, повинна її відшкодува�
ти, усунути. Єдиним, що має зупиняти та�
кий обов’язок, є воля потерпілого суб’єкта:
людини, суспільства, держави. Такий обов’я�
зок виходить із природи охоронних кримі�
нально�правових відносин, одним із суб’єктів
яких повинна бути потерпіла особа. Що ж до
припинення злочину особою, то цей обов’язок
є похідним від загального – не вчиняти злочи�
нів. Звідси, обґрунтування заохочення в кри�
мінально�правових відносинах залишається
без підстави. 

Узагалі, концепція заохочення тримаєть)
ся ще й за рахунок такого фону у теорії кри)
мінального права, як бачення в обставинах,
що виключають злочинність діяння, пози)
тивного регулювання кримінальним правом.
Однак норми про обставини, що виключають
злочинність діяння, навіть per negation, ви)
конують роль лімітування форм реалізації від)
повідних конституційних прав чи обов’язків
і моральнісних імперативів, оскільки ці нор)
ми КК визначають лише межі дозволеного
заподіяння шкоди, вихід за які вже вказує на
дестабілізацію об’єкта кримінально)правової
охорони. З цієї позиції, вони не виходять за
рамки природи кримінального права як охо)
ронної галузі права.

І. Чугуников виділяє категорію заохочу)
вальних кримінально)правових відносин, у
які включає змішані кримінально)правові від)
носини, позитивну кримінальну відповідаль)
ність і консенсуальні кримінально)правові
відносини. До змішаних він відносить ті, що
пов’язані із незакінченим злочином або діян)
ням із формальним складом і заслугою. Ос)
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тання є соціально корисною діяльністю осо)
би, пов’язаною з усуненням шкоди відноси)
нам, що охороняються, у ситуаціях, коли во)
на одночасно є суб’єктом незакінченого зло)
чину (або діяння з формальним складом), що
повністю змінює характер первинної кримі)
нально)правової відносини. Внаслідок цьо)
го, на думку І. Чугуникова, охоронна кримі)
нально)правова відносина трансформується
в заохочувальну та реалізується вже у фор)
мах, характерних для такої відносини [11, 
с. 71, 73, 84]. Об’єктом таких відносин він
вважає поведінку особи, яка була би спрямо)
вана на мінімізацію чи відвернення шкоди
від злочину в обмін на усунення чи пом’як)
шення кримінально)правового обтяження 
з боку держави. Під заохочувальними кримі)
нально)правовими відносинами, що являють
позитивну кримінальну відповідальність, 
І. Чугуников пропонує бачити певний зв’я)
зок між державою і суб’єктом суспільно ко)
рисної поведінки, спрямованої на відвернен)
ня злочинних посягань або усунення небезпе)
ки для інтересів, які охороняються [11, с. 83].
Іншими словами, це не пасивна поведінка,
зміст якої ґрунтується на не порушенні кри)
мінально)правових заборон; це поведінка ак)
тивна, спрямована не на утримання від зло)
чинної поведінки, а на відповідну очікувану
позитивну поведінку. Третім різновидом за)
охочувальних кримінально)правових відно)
син І. Чугуников називає консенсуальні кри)
мінально)правові відносини. До цього різно)
виду належать об’єктивно шкідливі, але не ви)
нуваті діяння та заохочення, тому вони зво)
дяться лише до усунення кримінально)пра)
вового обтяження [11, с. 83]. Обґрунтування
наявності у кримінальному праві заохочу)
вальних кримінально)правових відносин,
яке пропонує І. Чугуников, із виділенням оз)
начених різновидів заохочувальних кримі)
нально)правових відносин викликає сумні)
ви. Зазначення про те, що заохочувальні нор)
ми спрямовані на мінімізацію шкоди від по)
ведінки або її запобігання чи, навіть, компен)
сацію, вказує на метод впливу на свідомість
людей, але не на особливу функціональну 
належність. Ідеї мінімізації шкоди, а також
максимізації ефективності розслідування
злочину покладаються в основу обґрунту)
вання заохочувальних кримінально)право)
вих відносин. Вони також благословляються
твердженнями, що є нібито засобом гумані)
зації кримінального права [12, с. 110–115].
Проте не може йти мова про мету гуманізації,
коли переслідуються суто утилітарні цілі –
мінімізувати шкоду та запобігти злочину чи
розкрити його. Сама гуманізація криміналь)
ного права не має залежати від утилітарних
спонукань, адже вона зумовлюється ідеєю
самоцінності людини, її прав і свобод. 

В. Дьяченко зазначає, що ознаками за)
охочувально)правової політики держави є ви)
значення певної ідеальної моделі поведінки;

формування специфічних методів правового
регулювання та певного блоку заохочуваль)
них норм; виконання специфічних функцій;
збалансованість, внутрішня узгодженість і
єдність усіх компонентів механізму заохочу)
вального правового регулювання; тісний
зв’язок із правосвідомістю та правовою куль)
турою; гарантування досягнення позитивно)
го результату за наявності заслуг тощо [13, 
с. 9–10]. Наведена систематизація ознак пра)
вового заохочення свідчить, що точка зору на
зміст кримінально)правових відносин, у яких
кримінально)правові наслідки злочину зале)
жать від посткримінальної поведінки або
докримінальної чи медіакримінальної по)
ведінки, як на правове заохочення є супереч)
ливою не лише з методологічного, а й пред)
метного боку. Виділяючи заохочувальні нор)
ми та, відповідно, заохочувальні криміналь)
но)правові відносини, прихильники цього
підходу не зважають на свою помилку, що ви)
являється в апроксимації методу криміналь)
но)правового впливу на його предмет. 

Метод впливу не визначає предмет пра)
вового впливу, що залежить від природи 
відповідних відносин. Тому вказівка П. Хря)
пінського на те, що він не сприймає думки
дослідників, які не визнають заохочувальні
відносини кримінально)правовими [14, с. 424],
не знайшла належного підтвердження, адже
так званий метод заохочення не визначає
предмета впливу – правові відносини. Пред)
мет впливу не залежить від методу. Якщо
виділяти заохочення як предмет криміналь)
но)правового впливу, то це, очевидно, є нон)
сенсом, оскільки суперечить природі та зав)
данням кримінального права. Зменшення
репресії або досягнення інших зручностей че�
рез застосування звільнення від кримінально�
правових наслідків суспільно небезпечного
діяння або виключення таких не входить у
завдання кримінального права – це засоби, що
використовуються для здійснення криміналь�
но�правової охорони або регулювання кримі�
нально�правових відносин, але не заради зао�
хочення як такого. Виділення ж таких відно)
син за змістом і формою вимагає відповідно)
го предмета правового впливу, якого не по)
винно бути, з огляду на природу криміналь)
ного права як охоронної галузі права. Звідси,
зазначена теорія є ad hoc)теорією, що свід)
чить про недосконалість системи відповідної
доктрини. Слід зважати на природу кримі)
нального права, на те, що це, передусім, галузь
права, яка охороняє суспільні відносини, які
регулюються іншими. Заохочення можливе,
якщо особа діє більше за норму, що вимагає
від неї певної поведінки.

Соціально релевантна різниця між охо)
ронною мотивацією та мотивацією, якою ке)
рується особа при заохочувальному впливі
полягає в тому, що остання впливає на знач)
но меншу кількість осіб, ніж охоронна. Це
пояснюється тим, що людина прагне витра)
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тити якнайменше сил для отримання для се)
бе найбільшої користі. Для більшості людей
відсутність репресії бажаніша, адже від лю)
дини вимагається менше зусиль, ніж нагоро)
да, для якої треба витратити значно більше
зусиль. Ми провели такий тест: сто студентів
поділили на дві групи (50/50). Одній групі
дали не складне завдання із звичайними умо)
вами наслідків (виконання – позитивна оцін)
ка, невиконання – негативна оцінка). Другій
групі дали складне завдання з незвичайними
умовами наслідків (виконання – найвищий
бал за всі модулі, невиконання – звичайне
оцінювання за кожним модулем). Результат
засвідчив, що кількість осіб, які не виконали
завдання в першій групі (25 %) відрізняється
від кількості осіб, які виконали завдання в
другій групі (13 %). Це доводить, що нега)
тивне стимулювання (як вплив на свідо)
мість) не таке саме (якщо зважити на резуль)
тат) як позитивне стимулювання. У певний
відрізок часу люди здатні до пасивної пове)
дінки і до більших витрат сил не однаковою
мірою. Така природна поведінка зрозуміла;
вона має бути врахована в основі охоронних
галузей права, які не можуть вимагати від
людини більше, ніж звичайна її поведінка.
Навпаки, регулятивним галузям може бути
притаманне заохочення понаднормової по)
ведінки, але навіть вони не орієнтовані на та)
ку поведінку як на типову. Тим більше озна)
чений вплив не характерний для криміналь)
ного права. Зазначені пропорції нагадують
закономірність В. Парето – 80/20. Близько 25 %
засуджених знову вчиняють умисний зло)
чин, але 75 % утримуються від такого повто)
рення. Проте невідомо скільки осіб, здатних
до понаднормової поведінки, реалізували би
її. Судова статистика свідчить, що цей відсо)
ток далекий від 20 % або 13 %, але це не озна)
чає, що сама закономірність невірна. Людей,
здатних до девіації, у позитивному і негатив)
ному значенні не однакова пропорція в ме)
жах певного проміжку часу. Сучасні нейро)
біологічні дослідження вказують, що за ней)
ронну реакцію на винагороду та покарання
відповідають два сектори в орбітофрон)
тальній корі головного мозку. Середній сек)
тор відповідає за реакцію на винагороду та
супроводжується приємним відчуттям, ви)
кликаним виділенням дофаміну (гормону
радості, щастя). Боковий сектор відповідає
за реакцію на покарання або втрати, що су)
проводжується виділенням відповідного ней)
ротрансмітора, який викликає почуття гірко)
ти. Але коли людина не зазнає втрати чи по)
карання за помилку або неправильну пове)
дінку діє середній сектор, а коли особа втра)
чає можливу винагороду, то вмикається бо)
ковий сектор [15, с. 256]. Отже, на когнітив)
ному рівні людина однаково реагує на пози)
тивне та негативне; те, що приносить їй ко)
ристь, викликає радість, а те, що обтяжує 
або позбавляє приємного, – переживання та

страждання. З точки зору науки, обидві ней)
рореакції хімічно однорідні та викликають
крайні стани в людини, однак чому вона рід)
ше звертається до поведінки, що може при)
нести винагороду, і більше вдається до па)
сивної поведінки, яка не приносить значних
вигід і значних втрат, можна пояснити лише
тим, що людина підпорядковується закону
максимальної вигоди за найменших витрат.

Очевидно, що поведінка, яка вважається
предметом заохочення в кримінальному пра)
ві, не є понаднормовою. У такій ситуації лю)
дина не витрачає значних сил, а йде на ком)
проміс за послаблення репресії. Саме тому не
спостерігається означеної частки в 20–25 %.
Вона не спостерігається і в справді понад)
нормовій поведінці. Залишається питання,
чи є явка із зізнанням понаднормовою по)
ведінкою? На нашу думку, особа діє понад)
нормово, якщо вона свідомо виказала себе,
тобто з’явилася із зізнанням про вчинення
суспільно небезпечного діяння або активно
сприяла розкриттю цього діяння. Таку пове)
дінку не можна ставити в обов’язок, оскільки
вона є неприродною та суперечить інстинк)
там людини. Ще Г. Гроцій зазначав, що праг)
нення позбутися зла, природне і злочини, вчи)
нені для того, щоб уникнути смерті, в’язниці,
страждання або крайньої нужденності, за)
слуговують на найбільше розуміння [16, 
с. 473]. З утилітарних міркувань, держава мо)
же стимулювати особу до такої понаднормо)
вої для неї поведінки, проте означений сти)
мул не змінює природи охоронних криміналь)
но)правових відносин на заохочувальні кри)
мінально)правові відносини. Останні не є еле)
ментом матриці «охоронні кримінально)пра)
вові відносини», бо якби було так, то це змі)
нило би природу кримінального права та 
породило дублювання з іншими галузями пра)
ва. Цей стимул зберігається цілком у межах
охоронних кримінально)правових відносин,
впливаючи на свідомість особи, яка може мі)
німізувати щодо себе шкоду від своєї пове)
дінки, так само, як зводить до мінімуму ймо)
вірність репресії до себе особа, яка бажає вчи)
нити злочин, але утримується від злочинної
поведінки. Вбачити ж заохочення в тому, що
до особи, яка може керуватися будь)якими
міркуваннями, застосовують більш м’які
кримінально)правові наслідки суспільно не)
безпечної поведінки або нівелюють їх зовсім
за діяння, що не виходить за межі необхідної
поведінки, тобто тієї, яка вимагається кримі)
нальним правом та іншими галузями права і
рештою соціальних норм, є більш як спір)
ним. Іншими словами, особа може виказати
себе, керуючись різними міркуваннями, у то)
му числі утилітарними, проте ця поведінка,
хоч і понаднормова, не є заслугою особи, бо,
навіть, мотивація такої людини полягає не у
тому, щоб принести благо іншим, а покаятися
й отримати прощення чи пом’якшення ре)
пресії. Така поведінка не створює нових благ,
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вона спрямована на нівеляцію минулих чи на�
явних втрат від своєї поведінки. Тому така
понаднормова поведінка знаходиться за ме)
жами позитивної понаднормової поведінки,
оскільки вона підпорядковується іншій зако)
номірності.

За своєю природою спонукальна дія таких
«заохочень» ні методологічно, ні предметно
не відрізняється від охоронної природи. Охо�
ронний зміст норм впливає на свідомість лю�
дей так, що мотивує утримання від неналеж�
ної поведінки, якщо інші фактори не мають
відчутного впливу на свідомість людини. Таке
мотивування використовує залякування як
засіб впливу на свідомість. Отже, особа,
діючи під цим впливом, може відмовитися від
продовження злочинних дій або намагатися
відновити попередній дозлочинний стан через
усунення шкоди та навіть через запобігання. 
У цій ситуації діє цілком охоронний вплив на
свідомість. Якби цей вплив і був заохочуваль)
ним, то така кондиція була би морально й
юридично коректною лише тоді, коли би осо)
ба діяла понад ту норму належної поведінки,
що передбачена соціальними нормами. В оз)
наченій же ситуації виходу за норму належ)
ної поведінки в позитивному сенсі не відбу)
вається. Основним аргументом прихиль)
ників наявності заохочувальних криміналь)
но)правових відносин є те, що відповідні
норми заохочують поведінку особи таким
чином, що вона є вигідною для них. 

Ю. Тернова під заохочувальними кримі)
нально)правовими нормами розуміє норми,
що сприяють соціальній переорієнтації осіб,
які вчиняють або вже вчинили злочини, че)
рез регламентацію меж звільнення їх від
кримінальної відповідальності залежно від
позитивної посткримінальної поведінки [17,
с. 11]. Проте мотиви такої переорієнтації, як
правило, можуть бути цілком егоїстичними
(уникнення позбавлень і страждань як на)
слідків свого вчинку). Якщо вести мову про
заохочення в цьому контексті, то таке твер)
дження є некоректним і чужим природі за)
охочення. На цьому фоні не може йтися про
наявність специфічної стосовно охоронної
методології впливу на свідомість, що базу�
ється на залякувальній мотивації при тако�
му заохоченні, оскільки за своєю природою
охоронний вплив і відносини передбачають:
все, що знаходиться за межами порушення
заборони та заподіяння шкоди (з огляду на
можливість застосування кримінально�пра�
вових наслідків суспільно небезпечної по�
ведінки), є кримінально не релевантним. Це
стосується і заборони державі створювати
норми кримінального права, в яких обмежу)
ються права та свободи людини діяти чином,
дозволеним іншими соціальними нормами, а
також притягнення не винуватої особи або
особи, у діях якої немає об’єктивної сторони
складу злочину, до кримінально)правового
примусу. За межами такого порушення по)

ведінка є кримінально не релевантною щодо
застосування до держави примусу, що вияв)
ляється у специфічному каральному ефекті
для держави (qua theoria) як суб’єкта пору)
шення своїх обов’язків у контексті загальних
охоронних кримінально)правових відносин.
Переважна дискреційність щодо застосуван)
ня такого «заохочення» суперечить важливо)
му концепту правового заохочення – гаран)
тованості. Вплив на свідомість особи, яка мо)
же змінити свою медіакримінальну чи пост)
кримінальну поведінку на краще є стимулю)
ванням до бажаної, а не понаднормативної
поведінки. Це стимулювання юридично не
відрізняється від охоронного впливу, оскіль)
ки предметом цих відносин є не нагорода, а
усунення кримінально�правових наслідків чи
їх пом’якшення. Як і при охоронному впливі,
людина знає, що може бути вільною від при)
мусу, якщо додержуватиметься заборон. Осо�
ба в цьому сенсі стимулюється, оскільки
усвідомлює, що таке утримання є запорукою
незастосування до неї кримінальної репресії
(діє середній сектор орбітофронтальної кори
головного мозку). Так само й особа, яка сти�
мулюється звільненням чи пом’якшенням
репресії, знаходиться в межах охоронних кри�
мінально�правових відносин, що не трансфор�
муються в заохочувальні. Тут стимул має ту
саму природу впливу на свідомість особи, хо)
ча під час медіа) чи постзлочинної поведінки
особа стає суб’єктом спеціальних криміналь)
но)правових відносин і може лише розрахо)
вувати на те, що репресія не буде застосова)
на. За таких умов вести мову про заохочення
не можна. Думка про те, що усунення кри)
мінальної відповідальності при добровільній
відмові від доведення злочину до кінця,
відсутність протиправності за наявності обс)
тавин, що виключають злочинність діяння,
звільнення від кримінальної відповідаль)
ності чи від покарання або його відбування,
пом’якшення покарання, дострокове зняття
судимості є виявом заохочувальних норм та
заохочувальних кримінально)правових від)
носин [18, с. 152], навряд чи є слушною, ос)
кільки зазначені норми виконують охоронну
або регулятивну функції через усунення кри)
мінально)правової репресії чи через її по)
м’якшення на догоду принципу доцільності –
загальному принципу права та доцільності
як іманентній основі складних систем. 

Висновки

Концепція заохочувальних кримінально)
правових відносин і норм могла би бути
представлена як експлікативна за умови, що
вона обґрунтовувалася як інтерпретація охо)
ронних кримінально)правових відносин із
тим самим типом якості впливу на свідомість,
але не у вигляді per negatio, як стверджують
прихильники, а як і при охоронному впливі у
вигляді, що діє в прагненні не зазнавати ре)
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пресії чи її пом’якшення. У тому ж вигляді,
як вона представлена її прихильниками, ця
концепція по суті намагається розширити
предмет кримінального права та його завдан)
ня, що якісно змінює його природу, якщо все
ж зважати на «дрібниці». Якщо би така зміна
природи була виявом поступу, концепція бу)
ла би позитивним ноуменом, проте вона є ще
одним вливанням у справу надлегітимації
кримінального права та включення в нього
засобів, що притаманні регулятивним галу)
зям права, які й мають використовувати за)
охочення чи стимул до понаднормової пове)
дінки, що приносить користь, і якої не можна
вимагати, ставитися до неї як до базової ос)
нови поведінки людини.
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The article has been considering the concept of nature of promoting in the criminal law.
Understanding of promoting in the criminal law in the existing tradition being criticized not only from
the perspective of legal dogmatic, but with the positions of other methods that show greater sensitivity
to incorporation of «external» patterns to the criminal law, but relevant to it.

В статье рассматривается концепция природы поощрения в уголовном праве; существу�
ющая традиция понимания поощрения в уголовном праве подвергается критике не только с
точки зрения юридической догматики, но и с позиции других методов.
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Міжнародна асоціація кримінального
права (далі – МАКП) – міжнародна
неурядова організація, створена 14 бе)

резня 1924 р. у Парижі (Франція) в резуль)
таті реформи Міжнародного союзу криміналь)
ного права (Міжнародного союзу криміна)
лістів), який був заснований у 1889 р. трьома
видатними представниками кримінально)
правової науки – Францем фон Лістом (Ні)
меччина), Адольфом Прінсом (Бельгія) та
Жераром Ван Гаммелем (Нідерланди).

Основними напрямами діяльності МАКП
є: кримінально)правова політика та коди)
фікація кримінального права; порівняльне
кримінальне право; міжнародне кримінальне
право (у тому числі міжнародне кримінальне
правосуддя); забезпечення прав людини при
відправленні кримінального правосуддя.

МАКП здійснює реалізацію своїх статут)
них завдань у різних формах – через роботу
так званих національних груп, через періодич)
ні видання, через співпрацю з ООН, ЮНЕСКО
й іншими міжнародними організаціями тощо.
До таких форм належать і міжнародні кон)
греси кримінального права, які періодично скли)
каються МАКП. Останній із них (XVIII)
відбувся у вересні 2009 р. у Стамбулі (Туреч)
чина) (далі – Конгрес, Стамбульський кон)
грес, XVIII Конгрес МАКП). На його порядку
денному стояли такі питання: розширення
форм підготовчої злочинної діяльності та
меж співучасті у вчиненні злочину; фінансу)
вання тероризму; універсальний принцип дії
кримінального закону в просторі; права лю)
дини та спеціальні заходи при відправленні
кримінального правосуддя.

Безумовно, всі означені питання викли)
кають науковий інтерес і заслуговують на де)

тальний розгляд, але у своєму нарисі ми б
хотіли акцентувати увагу на резолюціях
Стамбульського конгресу [1], що стосуються
підготовчої злочинної діяльності (preparato)
ry acts), порівняти їх із положеннями чинно)
го Кримінального кодексу (далі – КК) Ук)
раїни та надбаннями української криміналь)
но)правової науки.

1. Конгрес констатував, що відповідно до
загальних принципів кримінального права
підготовча злочинна діяльність може «при�
рівнюватися» до замаху на злочин (на рівні
Загальної частини кримінального права) або
розглядатись як злочин певного виду (на рівні
Особливої частини кримінального права) ли�
ше у випадках, коли цього вимагає стратегія
запобігання злочинності та, коли йдеться про
серйозні злочини, що становлять очевидну та
реальну небезпеку. Із зазначеної резолюції
XVIII Конгресу МАКП випливає, що його
учасники сприймають кримінальну відпові)
дальність за готування до злочину як своєрід)
ний виняток із загального правила, відповідно
до якого підготовча злочинна діяльність не
повинна каратися. Такий підхід є традицій)
ним для теорії кримінального права значної
кількості держав, що належать до англо)аме)
риканської та романо)германської правових
сімей [2, с. 224–225; 3, с. 178; 4, с. 56–57].

На нашу думку, у чинному КК Укра)
їни означена концепція у повному вигляді не
знайшла свого відображення. Разом із тим у
вітчизняній кримінально)правовій науці в ос)
танні роки висловлюються пропозиції що)
до зменшення у той або інший законодавчий
спосіб «обсягу» підготовчих дій, вчинення
яких тягне за собою кримінальну відповідаль)
ність [5, с. 14; 6, с. 9].

СПІВВІДНОШЕННЯ  РЕЗОЛЮЦІЙ  XVIII  КОНГРЕСУ  
МІЖНАРОДНОЇ  АСОЦІАЦІЇ  КРИМІНАЛЬНОГО  ПРАВА 
ЩОДО  ПІДГОТОВЧИХ  ЗЛОЧИННИХ  ДІЯНЬ  ІЗ  ЗМІСТОМ  
НОРМАТИВНИХ  ПРИПИСІВ  КРИМІНАЛЬНОГО
КОДЕКСУ  УКРАЇНИ  ТА  ТЕОРЕТИЧНИХ  ПОЛОЖЕНЬ  НАУКИ 
КРИМІНАЛЬНОГО  ПРАВА  УКРАЇНИ
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2. Конгрес вирішив, що встановлення кри�
мінальної відповідальності за готування до
злочину є обґрунтованим, якщо будуть дотри�
мані такі умови:

метою встановлення кримінальної від�
повідальності за попередню злочинну діяль�
ність є запобігання вчиненню серйозних зло�
чинів, що можуть завдати шкоди життю, здо�
ров’ю або свободі інших людей. По суті, ця резо)
люція Конгресу конкретизує зміст резолю)
ції, наведеної вище. Ми вже зазначали, що з
чинного КК України не випливає те, що кри)
мінальна відповідальність за готування вста)
новлюється лише в особливих, специфічних
випадках, отже, абсолютно послідовним і не
суперечливим є те, що в КК України встанов)
лена відповідальність за готування не лише до
«серйозних злочинів, що можуть завдати шко)
ди життю, здоров’ю або свободі інших людей».
Однак не можна стверджувати, що українське
кримінальне законодавство взагалі не містить
«обмежень» щодо кримінальної відповідаль)
ності за готування до злочину. По)перше, таку
роль відіграє ч. 2 ст. 14 КК, відповідно до якої
готування до злочину невеликої тяжкості не
тягне за собою кримінальної відповідальності.
По)друге, ч. 2 ст. 68 КК (в редакції Закону Ук)
раїни від 15.04.2008 р. № 270)VI) передбачає,
що за вчинення готування до злочину строк
або розмір покарання не може перевищувати
половини максимального строку або розміру
найбільш суворого виду покарання, передба)
ченого санкцією статті (частини статті) Особ)
ливої частини КК;

кримінальний закон, в якому визначається
зміст підготовчої злочинної діяльності, пови�
нен чітко та конкретно характеризувати
відповідні прояви поведінки особи, бути вільним
від занадто широких формулювань (наприклад,
формулювань на зразок «та інші підготовчі
діяння»), а головне – не повинен встановлюва�
ти відповідальність лише за намір вчинити зло�
чин. Як випливає із змісту ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 13
та ч. 1 ст. 14 КК України, давньоримський пра)
вовий принцип «думки не караються» знай)
шов своє втілення в українському криміналь)
ному законодавстві. Разом із тим положення ч.
1 ст. 14 КК України, в частині формулювання
«...а також інше умисне створення умов для
вчинення злочину» не узгоджується з резо)
люцією Стамбульського конгресу МАКП;

підготовчі злочинні діяння повинні мати
чіткий та очевидний зв’язок з «основним»1

злочином (main crime). У чинному КК Ук)
раїни відсутнє положення з подібним кримі)

нально)правовим змістом. Проте схожий зміст
має одне з вироблених вітчизняною теорією
кримінального права правил кваліфікації го)
тування до злочину – для інкримінування
особі готування до злочину певного виду не)
обхідно встановити певний рівень конкрет)
ності її умислу; такий рівень пов’язується
принаймні з наміром особи вчинити в май)
бутньому закінчений злочин певного виду
[7, с. 27];

особа вчиняє підготовчі дії з прямим умис�
лом. На жаль, у ч. 1 ст. 14 КК України відсут)
ня вказівка на те, що готування до злочину
вчиняється виключно з прямим умислом,
але ця теза не ставиться під сумнів українсь)
кою теорією кримінального права [5, с. 11; 7,
с. 21];

покарання за підготовчі дії повинно бути
меншим, ніж за «основний» злочин та адек�
ватно кореспондувати покаранню за замах
на злочин. Якщо підготовчі дії виявляться
успішними, покарання за них має поглинати�
ся покаранням, що призначається за вчинен�
ня «основного» злочину. Перш як перейти до
аналізу цієї резолюції зазначимо, що у дано)
му випадку слово «успішні» означає те, що
підготовчі діяння у подальшому дозволили
суб’єкту вчинити закінчений злочин від)
повідного виду. У теорії кримінального права
України слово «успішний» стосовно підго)
товчих дій (готування до злочину) вживаєть)
ся і в іншому контексті. Так, В. Навроцький
під успішністю готування розуміє їх закін)
ченість: «особа дійсно придбала знаряддя чи
засоби вчинення злочину, пристосувала – ви)
дозмінила їх так, що вони стали придатні не
для побутового, господарського чи іншого
використання, а для вчинення злочину, ство)
рила умови для цього» [8, с. 128].

На нашу думку, ідея, сформульована в
першому фрагменті зазначеної резолюції Стам)
бульського конгресу, відображена й у вітчиз)
няній теорії кримінального права та КК Ук)
раїни. По)перше, відповідно до ч. 2 ст. 68 КК
України за вчинення готування до злочину
строк або розмір покарання не повинен пере)
вищувати половини максимального строку
або розміру найбільш суворого виду пока)
рання, передбаченого санкцією статті (части)
ни статті) Особливої частини КК. Отже, за
КК України готування до злочину певного
виду (різновиду) карається менш суворо, ніж
вчинення закінченого злочину цього ж виду
(різновиду). По)друге, із порівняння ч. 2 та 
ч. 3 ст. 68 КК України випливає, що за вчи)
нення замаху на злочин особі може бути
призначене більш суворе покарання, ніж за
вчинення готування до злочину.

Думка, відображена в другому фрагменті
цієї резолюції, також не є якісно новою для
українського кримінального права. Зокрема,

1Слово «основний» взяте нами в лапки, ос)
кільки воно не «вписується» в традиційну для ук)
раїнської кримінально)правової науки терміноло)
гію. По суті йдеться про закінчений злочин відпо)
відного виду (різновиду).
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у вітчизняному кримінальному праві тра)
диційним є таке правило кваліфікації зло)
чинів: якщо умисний злочин мав декілька
стадій, то винному інкримінується лише ос)
тання з них [7, с. 27; 8, с. 149, 172].

Слід також зазначити, що другий фраг)
мент наведеної резолюції Стамбульського
конгресу суперечить традиційному для кри)
мінального права Англії та деяких штатів
США підходу, відповідно до якого за окремі
різновиди підготовчих діянь, зокрема змова
про вчинення злочину (conspiracy), призна)
чається окрема міра покарання навіть у ви)
падках, коли ці підготовчі діяння виявились
«успішними» та призвели до вчинення «ос)
новного» злочину (до таких підготовчих ді)
янь так звана доктрина поглинення менш 
небезпечного злочину не застосовується [3,
с. 179; 4, с. 61; 9, с. 1542];

у випадку, якщо особа відмовляється від
продовження підготовчої злочинної діяль�
ності, вона або взагалі не повинна підлягати
кримінальній відповідальності, або зазнавати
її у меншому обсязі. З цією резолюцією Кон)
гресу цілком узгоджуються нормативні при)
писи чинного КК України про добровільну
відмову при незакінченому злочині (ст. 17).

Висновки

Слід констатувати, що значна кількість
резолюцій Стамбульського конгресу втілює
підходи до кримінальної відповідальності, які
вже реалізовані у КК України. Окремі фраг)
менти резолюції Конгресу можуть бути вра)
ховані при вдосконаленні чинного кримі)
нального закону.

Разом із тим не можна лишити поза ува)
гою те, що в резолюціях Стамбульського
конгресу втілено концептуально інше, ніж у
КК України, розуміння кримінально)право)
вої природи підготовчих дій: Конгрес вва)
жає, що відповідальність за них є, так би мо)

вити, винятком із загального правила. Слід
зазначити, що прийняття Закону України від
15.04.2008 р. № 270)VI (зокрема, передбаче)
на ним нова редакція ст. 68 КК) можна роз)
глядати як прояв еволюції вітчизняного
кримінального закону у напрямі зазначеного
концептуального розуміння підготовчих дій.
Очевидно, що наступним логічним кроком
законодавця було б ще більше «обмеження»
кримінальної відповідальності за готування
до злочину, наприклад визнання готування
до злочину певного виду (різновиду) злочи)
ном меншого ступеня тяжкості, ніж закінче)
ний злочин відповідного виду (різновиду).
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science.

В статье анализируется соотношение резолюций XVIII Конгресса Международной ассоци�
ации уголовного права относительно подготовительных преступных деяний с содержанием от�
дельных нормативных предписаний уголовного законодательства Украины и теоретическими
положениями отечественной уголовно�правовой науки.
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Злочини у сфері господарської діяль)
ності – це передбачені кримінальним
законодавством суспільно небезпечні

діяння, що посягають на суспільні відноси)
ни, які складаються щодо виробництва, роз)
поділу, обміну та споживання благ і послуг.

За багатьма ознаками господарські зло)
чини подібні до злочинів проти власності та
посадових злочинів. У зв’язку з цим квалі)
фікація господарських злочинів має значну
складність [1, с. 270].

Проблематику злочинів у сфері госпо)
дарської діяльності активно досліджували 
П. Андрушко, П. Берзін, Л. Брич, В. Вересов,
А. Волобуєв, П. Воробей, П. Гега, Д. Голос)
ніченко, Р. Гревцова, Н. Гуторова, А. Гутник,
О. Дудоров, Я. Кураш, М. Міщук, В. Моло)
дик, В. Мойсик, В. Навроцький, В. Останін,
Ю. Сухов, В. Тацій, Г. Усатий, М. Хавронюк. 

Однією з основних тенденцій сучасної зло)
чинності є прагнення кримінальних струк)
тур проникнути в економіку. У процесі жор)
сткої конкуренції, боротьби за контроль над
прибутковими сферами економічної діяль)
ності та територією злочинні угруповання за)
лучають до своєї діяльності службовців дер)
жавного апарату, проникають у владні струк)
тури. Враховуючи серйозні зміни в еконо)
міці, кримінальне право в процесі реформи
має бути спрямоване на боротьбу з новими,
раніше не відомими суспільно небезпечними
діяннями [2, с. 259]. Так, 17.11.2005 р. у Кри)
мінальному кодексі (далі – КК) України
з’явилася ст. 2121 «Ухилення від сплати стра)
хових внесків на загальнообов’язкове дер)
жавне пенсійне страхування».

Згідно із ст. 46 Конституції України гро)
мадяни мають право на соціальний захист,

що передбачає право на забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової втрати пра)
цездатності, втрати годувальника, безробіття
з незалежних від них обставин, а також у ста)
рості та в інших випадках, передбачених зако)
ном. Це право гарантується загальнообов’яз)
ковим державним соціальним страхуванням
за рахунок страхових внесків громадян, під)
приємств, установ і організацій, а також бю)
джетних та інших джерел соціального забез)
печення; створенням мережі державних, ко)
мунальних, приватних закладів для догляду
за непрацездатними. Пенсії, інші види соці)
альних виплат і допомоги, що є основним дже)
релом існування, мають забезпечувати рі)
вень життя, не нижчий від прожиткового мі)
німуму, встановленого законом [3, с. 13].

На відміну від податків, соціальні плате)
жі, різновидом яких є страхові внески на за)
гальнообов’язкове державне пенсійне стра)
хування, мають не стільки фіскальну, скіль)
ки компенсаційну природу та розглядаються
як відкладена частина оплати праці для ма)
теріального забезпечення у разі настання
страхового випадку – нещасного випадку на
виробництві, професійного захворювання,
безробіття, досягнення пенсійного віку, тим)
часової непрацездатності внаслідок захворю)
вання, вагітності та пологів, смерті годуваль)
ника тощо [4, с. 618]. Зазначена відкладена
частина оплати праці для матеріального за)
безпечення у разі настання страхового ви)
падку акумулюється в Пенсійному фонді Ук)
раїни, який згідно із ст. 2 Закону України
«Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р.
№ 1251)XII не включається в Державний бю)
джет України, а тому не є частиною системи
оподаткування.

ВІДМЕЖУВАННЯ  УХИЛЕННЯ  
ВІД  СПЛАТИ  СТРАХОВИХ  ВНЕСКІВ  
НА  ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ  ДЕРЖАВНЕ  
ПЕНСІЙНЕ  СТРАХУВАННЯ  
ВІД  СУМІЖНИХ  СКЛАДІВ  ЗЛОЧИНІВ
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Об’єктом злочину, передбаченого ст. 2121

КК України, О. Дудоров вважає встановле)
ний законодавством порядок сплати стра)
хових внесків, що забезпечує формування
коштів Пенсійного фонду України як одного
із суб’єктів солідарної системи загально)
обов’язкового державного пенсійного страху)
вання [4].

Предметом злочину досліджуваної нами
статті є кошти, що підлягають сплаті як стра)
хові внески на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування. Система такого стра)
хування є, по)перше, солідарною, по)друге, на)
копичувальною. Солідарна базується на за)
садах солідарності та субсидування, тобто 
виплата пенсій і надання соціальних послуг
здійснюється за рахунок Пенсійного фонду
України. Накопичувальна, у свою чергу, зосе)
реджує кошти застрахованих осіб у накопи)
чувальному фонді, а також здійснює витрати
на оплату договорів страхування довічних
пенсій та одноразових виплат. Дія ст. 2121

КК України поширюється лише на систему
державного пенсійного страхування та не має
відношення до системи недержавного пен)
сійного страхування, основу якого становить
добровільна участь громадян.

Не поширюється дія ст. 2121 КК України
на ухилення від сплати збору на загально)
обов’язкове державне пенсійне страхування,
який включений Законом України «Про сис)
тему оподаткування» до переліку загально)
державних податків і зборів (обов’язкових
платежів). Ухилення від сплати такого збору
має кваліфікуватися за ст. 212 КК України
«Ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів».

Об’єктивна сторона ст. 2121 КК Укра)
їни характеризується сукупністю трьох оз)
нак: діяння – ухилення від сплати страхо)
вих внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування; суспільно небезпеч)
них наслідків у вигляді фактичного ненадхо)
дження до Пенсійного фонду України коштів
у значних розмірах; причинний зв’язок між
діянням і наслідками, тобто склад даного зло)
чину є матеріальним, адже законодавцем
чітко закріплені наслідки у вигляді ненадхо)
дження коштів до Пенсійного фонду Ук)
раїни. Крім того, у цій статті заслуговує на
увагу спосіб ухилення від сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пен)
сійне страхування. До найпоширеніших спо)
собів вчинення цього злочину слід віднести
неподання документів, пов’язаних із обчис)
ленням і сплатою страхових внесків на за)
гальнообов’язкове державне пенсійне страху)
вання, а також приховування або занижен)
ня страхувальником)роботодавцем сум за)
робітної плати, на які нараховуються стра)
хові внески, порушення порядку нарахуван)

ня й обчислення страхових внесків, ухилен)
ня від реєстрації платника страхових внесків
у територіальних органах Пенсійного фонду.

Суб’єктивна сторона даного злочину ха)
рактеризується умисною формою вини, тоб)
то особа, яка ухиляється від сплати стра)
хових внесків на загальнообов’язкове дер)
жавне пенсійне страхування, усвідомлює сус)
пільну небезпеку своєї поведінки, покладений
на неї законодавством обов’язок, а також те,
яким чином його слід виконувати.

Суб’єкт злочину за ст. 2121 КК України –
спеціальний, а саме службова особа, особа,
яка займається підприємницькою діяльніс)
тю без створення юридичної особи, інша осо)
ба, зобов’язана сплачувати страхові внески 
на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування.

Кваліфікуючими ознаками злочину за 
ст. 2121 КК України є вчинення діяння за по)
передньою змовою групою осіб або діяння,
що призвело до ненадходження коштів до
Пенсійного фонду у великих розмірах. Особ)
ливо кваліфікуючими ознаками даного злочи)
ну є вчинення такого діяння особою раніше
судимою за ухилення від сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пен)
сійне страхування або якщо це діяння при)
звело до фактичного ненадходження коштів
до Пенсійного фонду в особливо великих розмі)
рах. Частина 4 ст. 2121 КК України передбачає
умови звільнення особи від кримінальної
відповідальності за вчинення даного злочину.

Досліджувану нами статтю слід відмежо)
вувати від ст. 212 КК України «Ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів» за предметом злочину. Згідно із За)
коном України «Про систему оподаткуван)
ня» під податком і збором (обов’язковим пла)
тежем) до бюджетів і державних цільових
фондів слід розуміти обов’язковий внесок до
бюджету відповідного рівня або державного
цільового фонду, здійснюваний платниками
у порядку та на умовах, що визначаються За)
коном України «Про систему оподаткуван)
ня». Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсій)
не страхування» від 09.07.2003 р. страхові
внески не включаються до складу податків,
інших обов’язкових платежів, які становлять
систему оподаткування; на ці внески подат)
кове законодавство не поширюється. Отже,
ст. 212 КК України «Ухилення від сплати по)
датків, зборів, інших обов’язкових платежів»,
у диспозиції якої фігурують лише обов’яз)
кові платежі, що належать до системи опо)
даткування, починаючи з 01.01.2004 р. (мо)
менту набрання чинності більшістю поло)
жень зазначеного Закону), вже не забезпечу)
вала правомірне функціонування системи
загальнообов’язкового державного пенсійно)



К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В О№ 12

го страхування. Звернення до ст. 212 КК Ук)
раїни у такому випадку було безпідставним з
огляду на ч. 4 ст. 3 КК України, яка забороняє
застосування закону про кримінальну від)
повідальність за аналогією. Залежно від особи
страхувальника – платника страхових внес)
ків до солідарної системи державного пен)
сійного страхування – кримінально)правова
оцінка його поведінці могла даватись із звер)
ненням до ст. 364 або ст. 192 КК України [4].

Способом ухилення від сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування може бути прихову)
вання або заниження суми заробітної пла)
ти (виплат, доходу), на яку нараховуються
страхові внески. У разі застосування позака)
сових (неофіційних) форм оплати праці най)
маних працівників відбувається не лише
приховування або заниження страхувальни)
ком)роботодавцем сум заробітної плати, на
які нараховуються страхові внески, а й неут)
римання та неперерахування податковим
агентом податку з доходів фізичних осіб. 
У зв’язку з цим діяння винного у такій ситуації
потребують кваліфікації за сукупністю зло)
чинів, передбачених ст. 212 і ст. 2121 (за наяв)
ності всіх ознак складів злочинів) [5, с. 240].

Статтю 2121 КК України слід відмежо)
вувати від ст. 192 КК України що передба)
чає відповідальність за заподіяння майно)
вої шкоди шляхом обману або зловживан)
ня довірою за об’єктом злочину, предметом, 
а також об’єктивною стороною. Заподіяння
майнової шкоди охоплює такі випадки, як
ухилення від сплати обов’язкових платежів
(перекручування умов договору купівлі)про)
дажу з метою зменшення розміру мита, зани)
ження страхувальником)роботодавцем сум
заробітної плати, на які нараховуються стра)
хові внески, з метою заниження сум страхо)
вих внесків, що підлягають обов’язковій
сплаті), в результаті чого держава не отри)
мує належних грошових надходжень, і не ут)
ворює складу злочину, передбаченого ст. 192
КК України. Такі дії, за наявності для того
підстав, необхідно кваліфікувати за ст. 2121

КК України.
Крім того, ухилення від сплати страхових

внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування слід відмежовувати від
шахрайства з фінансовими ресурсами, перед)
баченого ст. 222 КК України, по)перше, за

об’єктом злочину, яким при шахрайстві з
фінансовими ресурсами є законодавчо вста)
новлений порядок фінансування, кредиту)
вання й оподаткування господарської діяль)
ності, а також законні права та інтереси кре)
диторів; по)друге, за предметом злочину,
яким виступають субсидії, субвенції, дотації,
кредити, пільги щодо податків, до яких не
можна віднести страхові внески на загально)
обов’язкове державне пенсійне страхування,
які підлягають обов’язковій сплаті; по)третє,
за об’єктивною стороною, що характеризу)
ється активною поведінкою суб’єкта злочи)
ну, а також суб’єктивною стороною – наяв)
ністю спеціальної мети – отримання субси)
дій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг що)
до податків при шахрайстві з фінансовими
ресурсами.

Аналіз складу злочину, передбаченого 
ст. 2121 КК України «Ухилення від сплати
страхових внесків на загальнообов’язкове дер)
жавне пенсійне страхування», та порівняння
його із складами злочинів, передбачених 
ст. 212 «Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів», ст. 192
«Заподіяння майнової шкоди шляхом обма)
ну або зловживання довірою» та ст. 222
«Шахрайство з фінансовими ресурсами» КК
України, дозволяє зробити висновок, що 
ст. 2121 КК України слід відмежовувати від
ст. 212 КК України за предметом злочину,
від ст. 192 КК України – за об’єктом, предме)
том, а також об’єктивною стороною злочину,
від ст. 222 КК України – за об’єктом злочину,
предметом злочину, об’єктивною стороною
злочину та суб’єктивною стороною злочину,
а саме – наявністю спеціальної мети.

Література

1. Кваліфікація злочинів. – К., 2007. – 592 с.
2. Кримінальне право України: Загальна та

Особлива частини / За ред. В. М. Стратонова. – К.,
2007. – 400 с. 

3. Конституція України: коментар змін (2004–
2007). Теоретичні та практичні аспекти / За ред. 
П. Б. Євграфова. – К., 2007. – 204 с.

4. Науково�практичний коментар Криміналь)
ного кодексу України / За ред. М. І. Мельника, 
М. І. Хавронюка. – К., 2008. – 1216 с.

5. Кримінальне право України: Особлива части)
на / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Кли)
менко та ін. / За ред. M. І. Мельника, В. А. Климен)
ка. – К., 2008. – 712 с.

The structure provided by the art crime. 212 of the Criminal Code of Ukraine «evasion of payment
of insurance premiums for the compulsory state pension insurance» and separation of the offense rela�
ted criminal offenses.

В статье рассматривается состав преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного ко�
декса Украины, уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное
пенсионное страхование.



К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С

162

грудень  2010

Кримінально)процесуальна діяльність,
на відміну від багатьох інших сфер
діяльності, передбачає застосування

різних заходів примусу, які суттєво обмежу)
ють права особи.

Застосування примусових заходів під час
здійснення кримінального судочинства було
предметом розгляду у працях таких учених,
як М. Алексеєв, Г. Вєтрова, В. Галаган, А. Ду)
бинський, З. Зінатулін, А. Іщенко, Н. Кар)
пов, Є. Коваленко, З. Коврига, В. Корнуков,
В. Кузмічов, Є. Лук’янчиков, А. Ляш, В. Ма)
ляренко, О. Михайленко, М. Михеєнко, І. Пет)
рухін, В. Рожнова, М. Савицький. С. Ста)
хівський, М. Строгович, В. Тертишник, Л. Уда)
лова, П. Цимбал, М. Чельцов, С. Шейфер, 
В. Шибіко та ін.

Метою цієї статті є дослідження питань,
пов’язаних із юридичною відповідальніс)
тю та захистом правопорядку в криміналь)
ному процесі, їх місцем у системі примусо)
вих заходів.

Правовий примус, як правило, пов’язу)
ють з юридичною відповідальністю. Ю. Шем)
шученко зазначає, що юридична відпові)
дальність – це вид соціальної відповідаль)
ності, сутність якої полягає в застосуванні до
правопорушників передбачених законодав)
ством санкцій, що забезпечуються у приму)
совому порядку державою. Юридична відпо)
відальність є правовідношенням між держа)
вою в особі її спеціально уповноважених ор)
ганів і правопорушником, до якого застосо)
вуються юридичні санкції з негативними для
нього наслідками [1, с. 437]. У свою чергу,
соціальна відповідальність виникає тоді, ко)
ли поведінка людини має суспільне значення
та регулюється соціальними нормами. Ре)
гулювати поведінку людини можна та не)

обхідно лише за умови відносної свободи
людських дій, суть якої полягає в можли)
вості людини обирати свою лінію поведінки,
самостійно визнавати неправильність своїх
учинків.

Ступінь соціальної свободи людини ви)
значається за допомогою соціальних норм.
Вони виражають об’єктивно необхідні вимо)
ги, визначені суспільством, державою, колек)
тивом для своїх членів, вести себе певним
способом.

Сутність соціальної відповідальності по)
лягає в обов’язку індивіда виконувати вимо)
ги (політичні, юридичні, моральні), пред’яв)
лені суспільством, державою, колективом.
Слово «відповідальність» означає покладе)
ний на кого)небудь або взятий будь)ким обо)
в’язок звітувати про свої дії та брати на себе
вину за можливі їх наслідки.

Залежно від виду соціальних норм чи
сфери соціальної діяльності соціальна відпо)
відальність поділяється на відповідальність
політичну, юридичну, моральну, відпові)
дальність перед суспільними організаціями. 

В юридичній науці існує двохаспектне ро)
зуміння юридичної відповідальності [2, с. 5–
8]. Перший – позитивний (перспективний,
або заохочувальний) аспект передбачає за)
охочення за виконання корисних для суспіль)
ства та держави варіантів поведінки на рівні,
що перевищує загальні вимоги (морально
свідоме ставлення до виконання обов’язків).
Другий – негативний (ретроспективний, або
охоронний) аспект передбачає покарання за
правопорушення (юридична характеристи)
ка наслідків невиконання обов’язків). Ретро�
спективна відповідальність – це відповідаль)
ність за минулу поведінку, яка порушила ви)
моги соціальних норм.

Досить різні точки зору висловлювались
ученими щодо позитивної відповідальності.

ЮРИДИЧНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
І  ЗАХОДИ  ЗАХИСТУ  ПРАВОПОРЯДКУ  
В  КРИМІНАЛЬНОМУ  ПРОЦЕСІ

Ангеліна Благодир,
канд. юрид. наук,

доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики
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Так, на думку А. Тарасова, сама собою кате)
горія «позитивна юридична відповідаль)
ність» є ідеологізованою, такою, що нагадує
соціалістичний лозунг «Ти – відповідальний
за все». Не випадково найбільш енергійні за)
клики до її визнання звучали стосовно соці)
алістичного суспільства, передусім в епоху
«розвинутого соціалізму» [3, с. 52]. 

Інші вчені)процесуалісти, які в цілому не
заперечують необхідності вивчення позитив)
ної відповідальності, все ж вважають, що де)
тальніше необхідно опрацьовувати питання
негативної кримінально)процесуальної від)
повідальності. Так, А. Барабаш не ставить під
сумнів необхідність розроблення поняття
«позитивна відповідальність» у процесу)
альній науці. Але лише тоді, коли буде роз)
роблене поняття «негативна кримінально)про)
цесуальна відповідальність», порядок її вста)
новлення та реалізації, з’явиться усвідомле)
на можливість вести мову про способи фор)
мування в рамках кримінального процесу від)
повідального відношення суб’єкта до своїх
обов’язків. У цьому плані позитивна відпові)
дальність виступає як мета, а негативна – як
один із засобів її формування [4, с. 89]. 

Юридична відповідальність традиційно
вивчалась у правовій науці як відповідаль)
ність ретроспективна, пов’язана з минулою
поведінкою. Специфіка її полягає в нероз)
ривному зв’язку з протиправною поведінкою.

Держава, видаючи норми права, визначає
юридичну відповідальність суб’єктів права
незалежно від їх волі та бажання. Через це
щодо них юридична відповідальність набу)
ває державно)примусового характеру. Дер�
жавний примус – це специфічний вплив на
поведінку людей, що ґрунтується на органі)
зованій силі держави. Такий примус у реаль)
ному житті може мати різні форми вияву, ін)
коли взагалі не пов’язані з юридичною від)
повідальністю. Так, реквізиція, примусові за)
ходи виховного характеру, які застосовують)
ся щодо неповнолітніх, примусове лікуван)
ня, безумовно, є формами державного при)
мусу, але не відносяться до юридичної від)
повідальності.

Юридична відповідальність виникає піс)
ля встановлення факту правопорушення і не
може зводитися до державного примусу. Во)
на виявляється лише у процесі реалізації при)
мусу. Підставою виникнення юридичної від)
повідальності є факт здійснення правопору)
шення; особливого значення набуває наяв)
ність у діях особи складу правопорушення.
Склад правопорушення – це фактично основа
юридичної відповідальності на відміну від
правових підстав, під якими розуміють нор)
ми права, без яких юридична відповідаль)
ність неможлива.

У літературі зверталась увага на те, що
між правопорушенням і юридичною відпові)
дальністю існує органічний взаємозв’язок:
правопорушення завжди й одразу породжує

юридичну відповідальність [5, с. 101]. У про)
цесі розслідування та встановлення факту
правопорушення між компетентними дер)
жавними органами і правопорушником уста)
новлюються конкретні правовідносини, у
рамках яких реалізується юридична відпові)
дальність. 

Існування юридичної відповідальності в
конкретних правовідносинах найбільш ви)
разно розкриває правові підстави державно)
го примусу, який застосовується щодо право)
порушника. Правопорушник є не об’єктом
примусового впливу, а суб’єктом правовід)
носин, правове становище якого характери)
зується не тільки обов’язковістю відповідати
за здійснене, а й конкретно визначеним обся)
гом прав. І все ж основним у правовому стано)
вищі правопорушника є обов’язок, який ви)
никає після вчинення ним правопорушення.

У рішенні Конституційного Суду Ук)
раїни у справі за конституційним звернен)
ням Національного банку України щодо
офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58
Конституції України (справа про зворотну
дію в часі законів та інших нормативно)
правових актів) від 09.02.1999 р. (справа 
№ 1)7/99 № 1)рп/99) зазначено, що відпові)
дальність можлива лише за наявності в зако)
ні чи іншому нормативно)правовому акті ви)
значення правопорушення, за яке передбаче)
но таку юридичну відповідальність особи, що
може реалізовуватись у формі примусу з бо)
ку уповноваженого державою органу. 

На думку М. Козюбри, юридичній від)
повідальності при всій неоднозначності її ро)
зуміння у вітчизняному правознавстві при)
таманні певні особливості, що не підлягають
сумніву (окрема думка судді Конституційного
Суду України М. Козюбри стосовно Рішен)
ня Конституційного Суду України у справі
за конституційним поданням МВС України
щодо офіційного тлумачення положень ч. 3
ст. 80 Конституції України (справа про депу)
татську недоторканність) від 27.10.1999 р. 
№ 9)рп). Такими особливостями є:

•• юридична відповідальність є наслідком
правопорушення, яке стає її фактичною під)
ставою. Відповідно правопорушення харак)
теризується сукупністю певних ознак, що ут)
ворюють його склад. Особа може бути при)
тягнута до юридичної відповідальності тіль)
ки за наявності в її діянні всіх елементів
складу правопорушення;

•• юридична відповідальність пов’язана із
застосуванням заходів державно)примусово)
го впливу. Цим вона відрізняється від інших
видів соціальної відповідальності;

•• саме собою правопорушення автоматич)
но не передбачає застосування заходів дер)
жавно)правового примусу, воно є лише під)
ставою для цього. Для реального здійснення
юридичної відповідальності необхідний акт
правозастосування уповноваженого на те
(компетентного) органу, яким встановлю)
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ється обсяг і форма заходів державно)право)
вого примусу;

•• юридична відповідальність здійснюється
у процесуальній формі. Це означає, що поря)
док покладення юридичної відповідальності
визначається нормами процесуального права,
на основі яких за наявності певного факту ви)
никають процесуальні правовідносини, відбу)
вається рух юридичної відповідальності.

Рух юридичної відповідальності включає
низку стадій, основними з яких (згідно з те)
орією юридичної відповідальності) є: 

•• виникнення юридичної відповідаль)
ності, момент якої, як правило, пов’язаний із
вчиненням правопорушення; 

•• дослідження обставин справи щодо
правопорушення; 

•• прийняття компетентними органами рі)
шення щодо застосування (незастосування)
заходів державного примусу, вибір їх у межах
санкції, передбаченої нормою права; 

•• реалізація юридичної відповідальності,
тобто виконання стосовно правопорушника
заходів державно)правового примусу.

Зазначені стадії з деякими особливостя)
ми притаманні також такому виду юридич)
ної відповідальності, як кримінальна відпо)
відальність, порядок здійснення якої регла)
ментується більш детально порівняно з ін)
шими видами юридичної відповідальності та
визначається кримінальним, кримінально)
процесуальним і кримінально)виконавчим за)
конодавством.

Залежно від характеру, ступеня суспіль)
ної небезпечності правопорушень розрізня)
ють кілька основних видів юридичної відпо)
відальності: кримінальна, яка є найсуворі)
шим видом відповідальності; адміністратив)
на; цивільно)правова; матеріальна; дисцип)
лінарна [1, с. 437].

У літературі зверталась увага на те, що
залежно від юридичної природи примусових
заходів охоронна функція права в кримі)
нальному процесі проявляється як заходи
захисту правопорядку, як превентивні за)
ходи й як процесуальна відповідальність 
[6, с. 58].

Досить важливими є питання, пов’язані
із примусом як захистом правопорядку. Тер)
мін «захист» у різних правових джерелах тлу)
мачать по)різному. Деякі автори вважають,
що захист – це діяльність щодо застосування
норм права, спрямована на відновлення по)
рушеного правового статусу, реалізацію інте)
ресів, надання відповідного впливу на право)
порушника, зокрема застосування щодо ньо)
го заходів юридичної відповідальності [7, 
с. 26–27]. 

Аналіз визначень різних авторів свідчить,
що захист порушених прав здійснюється
шляхом визнання права, відновлення поло)
ження права, яке існувало до порушення, при)
пинення дій і забезпечення осіб цими права)
ми. Форми та засоби охорони і захисту зале)

жать від повноважень кожного правоохорон)
ного органу, зокрема органів державної влади.

Поки внутрішня потреба правомірної по)
ведінки, усвідомлення її соціальної цінності
й усвідомлення соціальної шкідливості неви)
конання правового обов’язку не стануть над)
банням кожного, залишатиметься актуаль)
ною проблема гарантування прав і свобод
особи, зокрема учасників кримінально)про)
цесуальних відносин. Однією із таких гаран)
тій є правовий захист.

Теоретичні проблеми заходів криміналь)
но)процесуального захисту вітчизняні на)
уковці практично не досліджували. Останні
розробки, що стосуються цього питання, про)
вадилися ще на теренах СРСР із викорис)
танням тодішнього законодавства.

Заходи захисту правопорядку – це засто)
сування правопоновлювальних санкцій або
інших примусових заходів із метою віднов)
лення порушеного правопорядку, забезпе)
чення виконання обов’язків і реалізації прав
суб’єктів кримінально)процесуальної діяль)
ності. Ці заходи можуть застосовувати лише
уповноважені законом органи.

Заходи захисту спрямовані на припинен)
ня правопорушення, поновлення порушено)
го права та забезпечення виконання обов’яз)
ку. Будь)яких нових (додаткових) обов’язків
штрафного характеру на суб’єктів кримі)
нально)процесуальних правовідносин вони
не покладають. 

На нашу думку, правовий захист у кри)
мінальному процесі слід тлумачити як дер)
жавно)правову, примусову діяльність, пов’я)
зану з вирішенням кримінальної справи, що
спрямована на відновлення порушеного пра)
ва, забезпечення виконання юридичного обо)
в’язку. 

Здійснення заходів кримінально)проце)
суального захисту неможливе поза діяль)
ністю уповноважених державних органів
(органів дізнання, досудового слідства, про)
куратури та суду). Якщо ж відновлення по)
рушеного права проведено самим порушни)
ком, то таке відновлення не може вважатися
правовим захистом. 

Діяльність, спрямована на відновлення
права, це ще не саме відновлення. Особливе
значення має результат такої діяльності, тоб)
то безпосередня реалізація заходу державно)
го примусу, що визначена у рішенні відповід)
ного органу. Саме це є основним у суті пра)
вового захисту. 

Захист – завжди акт, що вже відбувся. Це
повністю стосується заходів кримінально)
процесуального захисту. Під час проваджен)
ня у справі реалізація державного примусу
органічно пов’язана з виконанням рішення,
без чого правовий захист не може вважатися
таким, що відбувся. Однак в окремих випад)
ках для реалізації заходів державного приму)
су достатньо винесення уповноваженою осо)
бою процесуального рішення. Це, передусім,
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стосується випадків скасування безпідставно
або необґрунтовано прийнятих рішень. Ос)
кільки в зазначених рішеннях суб’єкти не при)
мушуються до певної активної поведінки,
процесуальний акт і правовий захист збіга)
ються у часі.

І. Петрухін не поділяє думки окремих
учених, що заходи кримінально)процесуаль)
ного захисту завжди пов’язані з правопонов)
лювальними санкціями. Він вважає, що ок)
ремі заходи захисту, наприклад окрема ухва)
ла суду у справі, не є санкцією [6, с. 68]. 
З цим важко не погодитись. 

Звісно, до заходів процесуального захис)
ту відносяться санкції, що припиняють не)
правомірні дії (припинювальні), поновляють
порушені права суб’єктів (правопоновлю)
вальні). Припинювальні санкції спрямовані
на припинення неправомірних процесуаль)
них дій, тобто проти настання неправомір)
них правових наслідків, на досягнення яких
спрямовані такі дії. Зокрема, припинюваль)
ними санкціями є передбачені Кримінально)
процесуальним кодексом України: закриття
за реабілітуючими обставинами незаконно
порушеної кримінальної справи (статті 100,
229, 248, 282); скасування прокурором неза)
конної вказівки нижчого за посадою прокуро)
ра про притягнення як обвинуваченого, про
кваліфікацію злочину й обсяг обвинувачення,
про направлення справи для попереднього
розгляду суддею або про закриття справи у
разі незгоди слідчого з вказівками прокурора
(ст. 114); рішення про скасування незаконно
обраного запобіжного заходу (статті 1651, 274);
відмова в задоволенні безпідставного клопо)
тання щодо проведення слідчих дій (статті
139, 292); повернення справи на додаткове
розслідування (ч. 1 п. 2 ст. 229, ст. 246) та ін.

Правопоновлювальні санкції спрямовані
на поновлення прав суб’єктів процесуальної
діяльності, які були порушені в результаті
неправомірних дій, тобто після настання не)
правомірних правових наслідків. 

У сфері кримінально)процесуальних від)
носин значна кількість осіб мають свої інте)
реси, які нерідко абсолютно протилежні. Так,
інтереси цивільного відповідача не збігають)
ся з інтересами потерпілого. Однак реалізо)
ваний може бути лише той інтерес, на існу)
вання якого прямо вказує закон або про на)
явність якого можна зробити висновок шля)
хом тлумачення певної правової норми. 

Слід зазначити, що захист надається не в
усіх випадках, а лише тому інтересу, який
потрапив у поле зору органів і осіб, уповно)
важених на здійснення процесуальної діяль)
ності, та заслуговує, на їх думку, на увагу. То)
му інтерес, що охороняється законом, та інте)
рес, що захищений у ході кримінально)про)
цесуальної діяльності, це не тотожні поняття.

Об’єктом кримінально)процесуального
захисту є і правопорядок у цілому. Для тако)
го висновку є достатні підстави. Безпосеред)
ній захист правопорядку відбувається тоді, ко)
ли протиправна поведінка, не зачіпаючи прав
та інтересів конкретної фізичної чи юридич)
ної особи, порушує правила поведінки, що
встановлені законом. 
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Однією з форм реалізації судового
контролю на досудових стадіях кри)
мінального процесу є розгляд суддею

скарг на дії (бездіяльність) і рішення органів
досудового розслідування. Слід зазначити, що
процедура оскарження до суду незаконних дій
(бездіяльності) та рішень органів розсліду)
вання давно відома вітчизняному криміналь)
ному судочинству. Зокрема, Устав криміналь)
ного судочинства, прийнятий 20.11.1864 р., пе)
редбачав оскарження дій слідчого у судово)
му порядку. Згідно із ст. 439 Уставу скарги
на дії слідчого подавалися до окружного су)
ду, а ст. 491 встановлювала право учасників
процесу подавати скарги на будь)які слідчі
дії, що порушують і обмежують їх права.

Положенням про революційні трибунали
від 12.04.1919 р. була передбачена процедура
вирішення всіх скарг, клопотань обвинуваче)
ного трибуналом у розпорядчому засіданні
[1, с. 84]. Однак Кримінально)процесуальний
кодекс (далі – КПК) 1923 р. замінив судовий
контроль прокурорським наглядом, визначив)
ши прокурора єдиною особою, якій могли
бути оскаржені дії (бездіяльність) і рішення
органів розслідування.

Судове оскарження дій і рішень органів
державного управління виведено у ранг
конституційного принципу у 1977 р. Однак
закон, який визначав порядок реалізації пра)
ва громадян на звернення із скаргою до суду,
закріпленого у ст. 58 Конституції СРСР,
прийнятий лише 20.10.1987 р. Закон СРСР
«Про порядок оскарження до суду неправо)
мірних дій посадових осіб, що обмежують
права громадян» передбачав інстанційність
оскарження, яка надалі була скасована, а гро)
мадянин отримав право на безпосереднє
звернення до суду. 2 листопада 1989 р. закон
був доповнений положенням, що закріплю)
вало право громадянина оскаржувати не
тільки дії посадових осіб, а й рішення органів
державного управління індивідуального ха)
рактеру. Суд уперше стає арбітром між гро)

мадянином і державною владою, що є важли)
вим виявом правової державності.

Логічне продовження цей процес отримав
з прийняттям Конституції України у 1996 р.,
ст. 55 якої проголосила право кожного на 
судовий захист (ч. 1), надала можливість не)
обмеженого оскарження в судовому порядку
рішень, дій чи бездіяльності органів держав)
ної влади, органів місцевого самоврядуван)
ня, посадових і службових осіб (ч. 2). З по)
явою цієї конституційної норми можна вести
мову про право громадян на судовий захист
від незаконних дій (бездіяльності) та рішень
органів дізнання, досудового слідства, про)
куратури, що є органами державної влади, 
і дізнавачів, слідчих, прокурорів як посадо)
вих осіб.

Судовий контроль у кримінальному су)
дочинстві, у тому числі у досудовому прова)
дженні, став предметом дослідження вчених
як радянського періоду (Е. Куцова, О. Ларін,
П. Лупинська, Б. Смагоринський, М. Строго)
вич та ін.), так і сучасності (В. Галузо, Ю. Гро)
шевий, В. Клочков, О. Кондратьєв, В. Маля)
ренко, Л. Сушко, Л. Черечукіна, В. Чорнобук
та ін.). Особливої актуальності ця тема набу)
ла після внесення у червні 2001 р. змін і до)
повнень до КПК України в межах проведен)
ня так званої малої судово)правової рефор)
ми. Не втрачає вона своєї актуальності і сьо)
годні в умовах реформування органів кримі)
нальної юстиції, розроблення та прийняття
нового КПК України. Особливий науковий 
і практичний інтерес викликають питання,
пов’язані з роллю суду у вирішенні окремих
питань на досудовому провадженні.

Тлумачення принципу змагальності та
визначення її меж у кримінальному процесі
тісно пов’язане з питаннями встановлення
ролі та повноважень суду, зокрема, у збиранні
доказів. Так, виникають питання: якщо діяль)
ність по збиранню доказів здійснюється сто)
ронами, то чи повинен суд зберегти такі пов)
новаження або він повинен бути тільки

СУДОВЕ  ОСКАРЖЕННЯ  ДІЙ  І  РІШЕНЬ  
ОРГАНІВ  ДОСУДОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ 

Володимир Корсун,
здобувач кафедри кримінального процесу

Національного університету внутрішніх справ

У статті досліджуються об’єкт і межі повноважень суду при розгляді скарг на дії та рішен�
ня органів досудового розслідування.

Ключові слова: судовий контроль, оскарження дій і рішень органів досудового розсліду)
вання.

© В. Корсун,  2010



К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С

167

№ 12

суб’єктом перевірки й оцінки наданих сторо)
нами доказів? Чи повинен суд при недостат)
ності наданих йому доказів за своєю ініціати)
вою витребовувати нові дані, чи це є обов’яз)
ком сторін? [2, с. 75]. Відповіді на ці й інші
питання повинні знайти своє вирішення як 
у теорії кримінального процесу, так і в пра)
возастосовчій практиці. 

Питання про гарантії дотримання прав і
законних інтересів особи під час досудового
провадження у кримінальному процесі було
актуальним завжди. Одним із видів судово)
контрольної діяльності, спрямованої на за)
безпечення дотримання прав і законних ін)
тересів учасників кримінального судочинст)
ва, є судове оскарження дій і рішень органів
досудового розслідування.

Метою цієї статті є дослідження загальних
питань судового оскарження та повнова)
жень суду як суб’єкта кримінально)проце)
суального доказування при розгляді скарг
на дії та рішення органів досудового роз)
слідування.

Незважаючи на те, що ч. 2 ст. 55 Консти)
туції України ввела по суті необмежений су)
довий контроль за досудовим розслідуван)
ням, КПК України, на жаль, не містить нор)
ми щодо загального порядку реалізації осо)
бами права на судове оскарження дій (без)
діяльності) та рішень органів досудового
розслідування. Статті 2361, 2362, 2365, 2366,
2367, 2368 КПК України визначають порядок
оскарження та розгляд суддею лише окремих
рішень органу дізнання, слідчого, прокурора
(про порушення кримінальної справи, про
відмову в порушенні кримінальної справи,
про закриття кримінальної справи).

У той самий час аналіз змісту ч. 3 ст. 110,
ч. 5 ст. 234, ч. 2 ст. 236 КПК України свід)
чить, що оскарженню підлягають будь)які дії
(бездіяльність) і рішення органу дізнання,
слідчого, прокурора. Принципова необмеже)
ність судового втручання в діяльність орга)
нів досудового розслідування та прокурора
названа у літературі принципом «безпро)
гальності» судового контролю. Прихильни)
ки такого підходу вважають, що обов’язок
суду розглянути будь)яку скаргу на дії та рі)
шення органів досудового розслідування,
прокурора найбільш точно відповідає сутнос)
ті судового захисту, а розширення меж судо)
вого контролю у формі оскарження сприяти)
ме підвищенню якості досудового розсліду)
вання, зменшенню кількості порушень прав
громадян, що допускаються під час його про)
вадження [3, с. 34; 4, с. 14]. 

Ми підтримуємо точку зору про те, що в
судовому порядку мають розглядатися лише
ті скарги, в яких оскаржуються дії (безді)

яльність) і рішення органу дізнання, слідчо)
го, прокурора, що порушують конституційні
права громадян або перешкоджають подаль)
шому провадженню в справі [5, с. 15]. В іншо)
му разі нівелюється значення прокурорського
нагляду за законністю провадження досудо)
вого розслідування, а суди загромаджуються
необмеженою кількістю різноманітних скарг.
Крім того, широка участь суду у криміналь)
но)процесуальних відносинах у досудовому
провадженні, втягнення судових органів у
вирішення багатьох питань досудового про)
вадження, у тому числі у сфері збирання до)
казів, може негативно позначатися на об’єк)
тивності та безсторонності суду при здійс)
ненні правосуддя.

При розширенні сфери судового оскар)
ження суд, на нашу думку, втягуватиметься 
у вирішення безкінечних конфліктних ситу)
ацій між захистом і органами досудового роз)
слідування. Ми вважаємо, що можливим
варіантом вирішення цієї проблеми став би
вичерпний перелік дій і рішень, що можуть
бути оскаржені до суду у досудових стадіях
кримінального процесу. Однак визначення у
законі вичерпного переліку дій і рішень ор)
ганів досудового розслідування, що вимага)
ють судового контролю, було б не тільки не)
можливим, а й неправильним. Будь)які спро)
би законодавчого визначення процесуальних
актів досудового розслідування, що підляга)
ють судовому оскарженню, стануть спробою
обмеження права особи на судовий захист.

Заслуговує на увагу думка В. Лазарєвої,
яка зазначає, що, досліджуючи предмет судо)
вого контролю, можна вести мову не про об)
меження кола процесуальних актів, які під)
лягають оскарженню, а лише про визначення
стадії судочинства, на якій відновлення по)
рушеного права виявиться найбільш ефек)
тивним [6, с. 85]. При цьому, вона уточнила
свою позицію: суд не повинен приймати та
розглядати всі скарги на дії та рішення слід)
чого й особи, яка провадить дізнання. Чис)
ленні рішення тактичного характеру, пору)
шення окремих процесуальних правил, нена)
дання процесуальних прав учасникам тих чи
інших слідчих дій, якщо вони не порушують
конституційних прав і свобод, не вимагають
негайного втручання суду, однак під час су)
дового розгляду кримінальної справи вони
можуть стати підставою для визнання зібра)
них на досудовому розслідуванні доказів не)
допустимими [6, с. 87].

Таким чином, вважаємо, що в межах
кримінального судочинства суду необхідно роз)
глядати скарги, по)перше, не будь)яких осіб,
а лише учасників кримінального процесу;
по)друге, предметом оскарження в них ма)
ють бути процесуальні дії та рішення, що по)
рушують конституційні права і свободи лю)
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дини, перешкоджають здійсненню учасни)
ком процесу його основної функції. 

Межі судового розгляду при вирішенні
скарги учасника процесу повинні визначати)
ся лише встановленням законності чи неза)
конності процесуальної дії чи рішення, наяв)
ності чи відсутності порушення прав особи, і
не поширюватися на вирішення питань, що
стосуються суті справи.

Розглядаючи скаргу, суд повинен встано)
вити чи порушені права та законні інтереси
особи, чи підлягають вони відновленню, чи є
законними й обґрунтованими дії та рішення
органів досудового розслідування. Для цього
суду необхідно вивчити й оцінити надані ма)
теріали, заслухати пояснення скаржника та
відповідної посадової особи. При цьому суд
мимоволі стає суб’єктом кримінально)проце)
суального доказування. Однак особливістю
доказової діяльності суду у цій формі є від)
сутність можливості самостійного виявлен)
ня доказової інформації та формування на її
основі нових доказів.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що розгляд судом скарг на процесуальні дії
та рішення органів досудового розслідуван)
ня є одним із видів судового контролю на до)
судових стадіях кримінального процесу. За)
гальним об’єктом кримінально)процесуаль)

них відносин, що є предметом регулювання в
межах судового контролю на досудових ста)
діях кримінального процесу, є обмеження та
порушення конституційних прав і законних
інтересів осіб.
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№ 12

За незначними винятками (як, напри)
клад, при вчиненні злочину в стані
афекту) обвинувачений, якщо, звичай)

но, звинувачення обґрунтоване, краще за
всіх обізнаний із обставинами свого злочин)
ного діяння й є цінним джерелом інформації,
за умови надання правдивих показань. Як)
що ж звинувачення пред’явлене помилково,
правдиві показання обвинуваченого допомага)
ють виявити цю помилку та відмовитися від
звинувачення.

У більшості випадків обвинувачений не є
юристом)професіоналом, не може самостій)
но юридично правильно оцінити свої дії, але,
правдиво описавши події, він, як правило, від)
творить справжню картину діяння. У зв’язку
з цим особливого значення набувають пра)
вові гарантії отримання від обвинуваченого
правдивих показань. Нагадаємо, що під пра)
вовими гарантіями в юриспруденції прийнято
розуміти систему правових засобів, встанов)
лених законом для забезпечення належного
відправлення правосуддя, здійснення завдань
судочинства по кримінальних справах.

Гарантією отримання правдивих пока)
зань є чітко регламентований Кримінально)
процесуальним кодексом (далі – КПК) Ук)
раїни порядок отримання показань, коли при
їх отриманні суворо дотримується кримі)
нально)процесуальний закон. З одного боку,
він забороняє «тиск» на обвинуваченого
(наприклад, заборонено насильство, погрози,
навідні питання), з іншого – допомагає так)
тично грамотно боротися з хибними пока)
заннями обвинуваченого, залишає слідчому
свободу у виборі тактики.

У літературі неодноразово зазначалося,
що обов’язковою умовою повного й об’єк)
тивного дослідження обставин справи, вияв)
лення причин і умов, що сприяли вчиненню
злочину, виховально)превентивної дії кримі)
нального процесу є суворе дотримання кри)
мінально)процесуального законодавства на
всіх стадіях судочинства. Законодавство, ре)
гламентувавши порядок проведення слідчих
дій, забезпечило стабільність форм встанов)

лення доказів, дало можливість на будь)якій
стадії процесу перевірити їх, а також стан
дотримання гарантованих законом прав і
обов’язків учасників кримінального процесу,
отримати докази, які б сприяли встановлен)
ню об’єктивної істини, відповідали вимогам
достовірності. А. Соловйов вважає. що ефек)
тивність і якість кримінально)процесуально)
го доказування знаходяться у прямій залеж)
ності від дотримання розпоряджень закону
при розслідуванні злочинів [1, с. 111].

Велике значення має дотримання прин)
ципу законності при провадженні по кримі)
нальній справі. Так, ч. 3 ст. 62 Конституції
України передбачає, що обвинувачення не мо)
же ґрунтуватися на доказах, одержаних неза)
конним шляхом, а також на припущеннях. 

У жодному випадку не заперечуючи не)
обхідності суворого дотримання законності в
ході кримінального судочинства, ми разом із
тим підтримуємо думку щодо необхідності
розрізняти категорію несуттєвих порушень,
які не повинні тягти за собою визнання отри)
маних при цьому доказів неприпустимими.
Так, Н. Кипніс, А. Білоусов, В. Плетньов
справедливо зазначають, що відхилення від
вимог процесуального закону, які визнають)
ся неістотними порушеннями, взагалі не по)
винні розглядатися в контексті питання про
допустимість доказів, оскільки вони ні за
яких умов не можуть вплинути на винесення
законного й обґрунтованого вироку [2, с. 85;
3, с. 21–23; 4, с. 50].

На думку В. Попова, слід розрізняти упу)
щення, пов’язані з певною недбалістю, які че)
рез свою незначущість і несуттєвість об’єк)
тивно не можуть вплинути на істинний зміст
доказового матеріалу та його достовірність.
При цьому безумовне виключення доказів
зумовлюють лише такі порушення, як недо)
пустимість джерела доказової інформації;
неналежний суб’єкт доказування; істотний
вихід суб’єкта доказування за рамки проце)
суальних повноважень. В усіх інших випад)
ках при порушенні процесуальної форми от)
римання та фіксації фактичних даних ви)
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знання відповідних доказів недопустимими
можливе, але не обов’язкове [5, с. 53–54].

На нашу думку, не слід виключати з чис)
ла допустимих доказів показання обвинува)
ченого, отримані з певними незначними від)
хиленнями від процесуальної форми, тобто
такими відхиленнями, які не вплинули на їх
достовірність, не порушили права обвинува)
ченого. Наприклад, обвинуваченому при до)
питі не роз’яснене право заявляти відводи
слідчому, він дав показання, а потім у суді ви)
магає визнати їх недопустимими на підставі
порушення слідчим ст. 43 КПК України. Ра)
зом із тим точно встановлено, що підстав для
відведення слідчого в обвинуваченого не бу)
ло, тому навіть при своєчасному роз’ясненні
йому цього права та заяви про відвід, такий
відвід не підлягає задоволенню. У випадку ж,
якщо до обвинуваченого застосовувалися не)
законні методи допиту та він під примусом
дав показання, які в подальшому знайшли
підтвердження доказами, такі показання, бе)
зумовно, слід визнати неприпустимими, ос)
кільки вони отримані з порушеннями закону
та прав особи.

Отже, докази слід виключати лише у ви)
падках, коли закон порушений по суті, а не за
формою, оскільки не можна поставити про)
цедуру вище за пошук істини.

У цілому ж підвищення рівня дотриман)
ня законності (як при провадженні у кримі)
нальних справах, так і при отриманні пока)
зань) є однією з основних тенденцій сучасної
кримінально)процесуальної політики Укра)
їни. Про це свідчать виступи відомих полі)
тиків, керівників силових відомств, науков)
ців, а також і вивчення судової практики. Ми
вивчили 487 кримінальних справ, по яких бу)
ло отримано 541 показання обвинуваченого,
і можемо констатувати, що в цілому ці пока)
зання отримані відповідно до вимог закону.
Лише у трьох справах при отриманні пока)
зань обвинуваченому не роз’яснили всіх його
прав, унаслідок чого ці показання визнані су)
дом недопустимими. Крім того, заслугову)
ють на увагу 28 випадків порушень встанов)
леного законом порядку фіксації показань
обвинуваченого – при фіксації показань об)
винувачених у відповідні протоколи слідчи)
ми вносилися виправлення, не засвідчені під)
писами обвинувачених, що породжує сумні)
ви в істинності цих виправлень.

Ще однією прогалиною кримінально)про)
цесуального законодавства України є відсут)
ність норми, яка б закріплювала принцип по)
ваги до честі та гідності особи. У ході кри)
мінального судочинства забороняються ви)
конання дій та ухвалення рішень, що прини)
жують честь учасника кримінального судо)
чинства, а також поводження, що принижує
його людську гідність або створює небезпеку

для його життя та здоров’я. Ніхто з учас)
ників кримінального судочинства не може
піддаватися насильству, катуванням, іншому
жорстокому або такому, що принижує люд)
ську гідність поводженню. На нашу думку,
необхідно прямо зазначити у статті КПК Ук)
раїни, що при проведенні слідчих дій непри)
пустимо застосування насильства, погроз та
інших незаконних заходів, як і створення не)
безпеки для життя і здоров’я осіб, які беруть
у них участь.

Нагадаємо, що ст. 373 КК України перед)
бачає кримінальну відповідальність за при)
мушування давати показання під час допиту
шляхом незаконних дій з боку особи, яка про)
вадить дізнання або досудове слідство. Таки)
ми незаконними діями є погрози, шантаж то)
що. Під загрозою слід розуміти різні форми
залякування особи, яка допитується, стосов)
но настання для неї певних несприятливих
або небажаних наслідків; шантаж – це заля)
кування особи, яка допитується, шляхом по)
грози розголошення яких)небудь компроме)
туючих її вчинків або документів; незаконни�
ми діями є будь)які аморальні та протиправні
дії особи, яка проводить допит, відносно осо)
би, яка допитується з метою отримання від
неї відповідної інформації по справі. 

Кваліфікуючою ознакою злочину, що
розглядається, є застосування відносно осо)
би, яка допитується, насильства, знущань або
катувань. Насильство – це фізична дія від)
носно обвинуваченого із спричиненням йому
болі, а також шкоди здоров’ю того або іншо)
го ступеня тяжкості. Під знущанням над осо)
бою, яка допитується, слід розуміти здійс)
нення відносно неї дій цинічного або зухва)
лого характеру, що глибоко ображають і при)
нижують її людську гідність; це може бути не
тільки пряме знущання, образи, а й, напри)
клад, багатогодинні допити, розраховані на
отримання певних показань. Під тортурами
слід розуміти навмисне спричинення особі
сильного болю або страждань (фізичних чи
моральних), щоб отримати від неї або від
третьої особи відомості чи зізнання, покара)
ти її за дії, які вчинила вона або третя особа
чи у вчиненні яких вона підозрюється, а та)
кож залякати чи примусити її або третю осо)
бу, чи з будь)якої причини, що ґрунтується
на дискримінації будь)якого характеру, коли
такий біль або страждання спричиняються
державними посадовими особами чи іншими
особами, які діють як офіційні, чи з їх підбу)
рювання, їх відома, їх мовчазної згоди.

Однак слід пам’ятати, що під ознаки при)
мушування підпадає не лише примус щодо
надання показань, коли обвинувачений вза)
галі не хоче давати їх, а й змушування до дачі
певних показань, які хоче отримати слідчий,
але не бажає давати обвинувачений, при цьому
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Legal guarantees of reception of truthful indications from the accused are analyzed. Kinds of
infringements which predetermine a recognition of the proofs received with their help, – inadmissible
are allocated.

В статье анализируются правовые гарантии получения правдивых показаний от обвиня�
емого, виды нарушений, которые определяют признание полученных с их помощью доказа�
тельств недопустимыми.

не відмовляючись від показань взагалі. Під
незаконне примушування підпадає також
змушення до підписання протоколу допиту,
якщо обвинувачений відмовляється добро)
вільно підписати його, не пояснюючи при 
цьому навіть причин. Крім того, законний
порядок допиту буде порушений і тоді, коли
особа, яка допитується, просить внести зміни
до протоколу, відмовляючись в іншому випад)
ку підписувати його, а її примушують підпи)
сати протокол, посилаючись, наприклад, на
те, що питання про внесення змін має бути
вирішене в іншому порядку, після підписан)
ня протоколу.

Наступним важливим принципом є охо)
рона прав і свобод людини та громадянина 
в кримінальному судочинстві. Закон зобо)
в’язує суд, прокурора, слідчого роз’яснюва)
ти обвинуваченому його права й обов’язки,
забезпечувати умови для реалізації цих прав.
Якщо під час слідчої дії обвинуваченому не
роз’яснені його права й обов’язки, що призве)
ло або могло призвести до їх порушення, то
отримані при цьому показання мають визна)
ватися недопустимими. Розвиток і реаліза)
ція конституційних прав особи у криміналь)
ному процесі є особливо актуальною пробле)
мою сучасності.

На жаль, положення про охорону прав і
свобод людини та громадянина не отримало
відповідного відображення у КПК України.
Саме тому ми пропонуємо доповнити ст. 65
КПК України ч. 3, виклавши її у такій ре)
дакції:

«Докази, що були отримані з порушен)
ням норм цього Кодексу, не мають юридич)
ної сили та не можуть бути покладені в осно)
ву обвинувачення, а також використовувати)
ся для доказування будь)яких обставин, пе)
редбачених ст. 64 КПК України».

Висновки

Кримінально)процесуальне законодав)
ство має стати більш гуманним. У цьому ви)
являється загальна тенденція розвитку кри)
мінального процесу України. Гуманізація є
пріоритетним напрямом сучасної криміналь)
ної політики нашої держави. Більше того, як
вважає С. Алексеєв, стрижнем, духовно)інте)
лектуальним нервом правового прогресу, що
відбувався в людському суспільстві у ХVIII –
ХХ ст., стала філософія гуманістичного пра)
ва [6, с. 449]. Саме за допомогою гуманізму
можна створити умови для визнання ціннос)
ті людини як особистості, для поваги її честі
та гідності. Принцип гуманізму випливає з
основ конституційного ладу України: ст. 3
Конституції України проголошує людину, її
життя та здоров’я, честь і гідність, недотор)
канність і безпеку найвищою соціальною
цінністю.
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Скарга (оскарження) у кримінальному су)
дочинстві є однією з форм звернення
осіб до державних органів і посадових

осіб, які ведуть кримінальний процес. 
В юридичній літературі та законодавчих 

актах використовуються два поняття – скарга 
й оскарження. Незважаючи на близькість цих
понять, вони мають різне самостійне значен)
ня, про що свідчить хоча б те, що, наприклад, у
статтях 234–2368 Кримінально)процесуального
кодексу (далі – КПК) України встановлюється
порядок, строки, суб’єкти подання та розгляду
скарг, а відповідна глава має назву «Оскаржен)
ня дій слідчого і прокурора».

Названі поняття, насамперед поняття
«скарга», достатньо широко використовуються
в тексті КПК України, однак у законі не визна)
чений зміст цих понять. Між тим розроблен)
ня понятійного апарату є одним із важливих
завдань будь)якої галузі науки, у тому числі
кримінального процесу, оскільки це перешко)
джає змішуванню понять, сприяє однаковому
розумінню та застосуванню основних термінів
у всіх стадіях кримінального судочинства. Тер)
мін вводить поняття у точно визначені межі, 
тому його роз’яснення, як правило, повинно
містити суттєві ознаки, які притаманні цьому
поняттю та дозволяють, з одного боку, зафіксу)
вати його зміст, а з іншого – відмежувати від
інших понять [1, с. 108]. Використання термінів
у тексті закону має бути однозначним; непри)
пустимо вживати різні слова для позначення
одного й того ж поняття, тобто свобода вико)
ристання в законі синонімів повинна бути су)
воро обмежена [2, с. 26; 3, с. 9]. 

Зміст інституту оскарження у науці кри)
мінального процесу, у тому числі окремі питан)
ня його реалізації, розроблялись у контексті пе)
регляду судових рішень нижчестоящих судів
вищестоящими судами у зв’язку з їх оскаржен)
ням. Саме у цьому аспекті широко відомі праці 
В. Божьєва, Ю. Грошевого, П. Лупинської, В. Ма)
ляренка, В. Нора, В. Савицького, М. Строгови)
ча та ін.

Із уведенням у кримінальне судочинство
судового контролю у досудовому провадженні
окремі аспекти інституту оскарження досліджу)

вались О. Тищенко, А. Туманянц, Л. Сушко, Л. Че)
речукіною, В. Чорнобук, Г. Федотовою та ін.
При цьому у процесуальній літературі понят)
тя «скарга» нерідко змішується із схожими, але
за змістом такими різними поняттями, як «за)
ява», «клопотання». У той самий час досліджен)
ня будь)якого правового явища неможливе чи
пов’язане із значними труднощами без попе)
реднього з’ясування змісту відповідних понять.

Враховуючи викладене, вважаємо за не)
обхідне розглянути основні форми звернення в
кримінальному судочинстві та відокремити
суміжні поняття від поняття «скарга», що і є
метою цієї статті.

У процесуальній літературі, наприклад, за)
яви про відвід інколи визначаються як клопо)
тання [4, с. 20; 5, с. 107]; інколи клопотання роз)
глядаються як форма вираження скарги на дії
та рішення органів розслідування [6, с. 152], в
деяких випадках зазначається, що у клопотан)
ні може міститися скарга [7, с. 16]. Деякі автори
називають клопотанням звернення слідчого,
прокурора з поданням до суду про провадження
слідчих дій і про застосування заходів процесу)
ального примусу, які обмежують конституційні
права та свободи особи (наприклад, у порядку
ст. 1652 КПК України) [8, с. 13–14]. 

Не надає чіткого розуміння співвідношення
зазначених понять у сфері кримінального судо)
чинства й звернення до юридичної енцикло)
педії. Так, клопотання визначається як звер)
нення громадян до судового чи іншого держав)
ного органу з метою домогтися певної дії або
рішення. Процесуальною формою клопотання
в судочинстві виступає заява [9, с. 121]. У свою
чергу, заява визначається як письмове або усне
клопотання до суду про необхідність проведен)
ня додаткових процесуальних дій, потрібних
для повного, всебічного й об’єктивного розгля)
ду справи по суті [10, с. 547]. Скарга розумієть)
ся як форма звернення фізичної або юридичної
особи до відповідного органу державної влади
або органу місцевого самоврядування, посадо)
вих і службових осіб цих органів із заявою про
поновлення порушених прав скаржників, захист
їх законних інтересів [11, с. 500]. Подання ви)
значається як правова форма взаємовідносин

ВІДМІННІСТЬ  СКАРГИ  ВІД  ІНШИХ  ФОРМ 
ЗВЕРНЕННЯ  В  КРИМІНАЛЬНОМУ  ПРОЦЕСІ

Іван Зарева,
здобувач кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ

У статті аналізується відмінність скарги від заяв і клопотань, формулюється поняття
«скарга» у кримінальному процесі.
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між органами державної влади й органами
місцевого самоврядування, об’єднаннями гро)
мадян, підприємствами, установами, організа)
ціями, їх посадовими та службовими особами,
змістом якої є клопотання, звернення, пропо)
зиція, вимога, інформування, попередження то)
що [12, с. 595].

Безумовно, між названими формами звер)
нення в кримінальному судочинстві не можна
провести принципових відмінностей. Усі вони
є зверненням особи (чи декількох осіб), усним
чи письмовим, до державного органу (посадо)
вої особи), мають процесуально)правову при)
роду, подаються, розглядаються та вирішують)
ся відповідно до норм кримінально)процесу)
ального права. Разом із тим вони наділені пев)
ними ознаками, що зумовлюють необхідність
розмежування цих процесуальних форм звер)
нення. Відмінності між ними простежуються,
перш за все, за предметом, змістом і формою
звернення, а також за суб’єктами, які мають
право на їх заявлення та вирішення.

Скаргу в кримінальному судочинстві визна)
чають як звернення учасників процесу до орга)
нів і посадових осіб, які ведуть провадження у
справі, з вимогою про усунення наявного чи та)
кого, що припускається, порушення права або
законного інтересу з боку посадових осіб під час
провадження ними процесуальних дій і прий)
няття рішень [13, с. 207; 14, с. 60]. Що стосується
понять «клопотання» та «скарга» в аспекті прав
учасників процесу, то клопотання – це звернення
з проханням про надання можливості викорис)
тати певне право, а скарга – це звернення з приво)
ду порушеного права. У деяких випадках клопо)
тання може заявлятися задля попередження
прийняття такого рішення, яким будуть обмеже)
ні права та законні інтереси учасника процесу.

Предметом клопотань є провадження про)
цесуальних дій чи прийняття процесуальних
рішень, якщо ці дії або рішення ще не були 
проведені чи прийняті, які, на думку учасників
кримінального судочинства, є необхідними для
правильного вирішення справи по суті чи для 
забезпечення їх прав і законних інтересів. За сво)
їм змістом клопотання є проханням, що може
бути заявлено в усній чи письмовій формі. 

Предметом скарги є вже проведені дії й
прийняті рішення (чи бездіяльність) державно)
го органу чи посадової особи, що ведуть кримі)
нальний процес, які, на думку скаржника, пору)
шують його права та законні інтереси (або права
й законні інтереси третіх осіб) через їх невідпо)
відність чинному законодавству. За своїм зміс)
том скарга є запереченням і може бути заявлена
в усній чи письмовій формі. 

Якщо право на звернення з клопотанням
мають тільки учасники процесу, а також інші
нечисленні названі в законі особи, які беруть
участь у провадженні по справі, то правом по)
дання скарг наділене ширше коло суб’єктів. За
змістом кримінально)процесуального закону
дії та рішення суду, прокурора, слідчого, особи,
яка провадить дізнання (дізнавача), можуть 

бути оскаржені будь)якими заінтересованими
особами. 

Суб’єктами, які мають право на розгляд і
вирішення скарг, є вищестоящі державні орга)
ни та посадові особи відносно тих органів і осіб,
процесуальні дії та рішення яких оскаржують)
ся. Такі суб’єкти наділені повноваженнями по
скасуванню або зміні цих рішень, а також ма)
ють право давати вказівки щодо виконання пев)
них дій і прийняття конкретних рішень.

Разом із тим у деяких випадках заявлення
клопотання може призвести до наслідків, що є
характерними для інституту скарг. У разі над)
ходження клопотання до прокурора, суду, в
якому особа не тільки просить про проведення
процесуальної дії чи прийняття рішення, а й од)
ночасно інформує про порушення своїх прав і
законних інтересів, прокурор і суд можуть прий)
няти два самостійних рішення: одне по суті кло)
потання (задовольнити чи відмовити), а інше –
за фактом порушення прав особи (ініціювання
службового розслідування прокурором, вине)
сення окремої ухвали судом). У процесуальній
літературі зазначається, що в таких випадках
особа здійснює одночасно два своїх суб’єктив)
них права – право подавати скарги та право за)
являти клопотання [14, с. 61], і в цьому разі кло)
потання виступає формою вираження скарги на
дії та рішення слідчого [6, с. 152]. 

На нашу думку, у таких ситуаціях особа все
ж реалізує тільки право на заявлення клопотан)
ня, оскільки, по)перше, незважаючи на викладе)
ну в клопотанні інформацію про порушення прав
і законних інтересів, клопотання розглядати)
меться і вирішуватиметься за правилами, вста)
новленими для клопотань, а не для скарг; по)
друге, у разі відхилення такого клопотання,
особа має право звернутися до тієї ж посадової
особи вже із скаргою за тими ж фактами (що
було б неможливим, якби попереднє звернення
особи теж вважалося скаргою); по)третє, факт
порушення, обмеження її прав і законних інте)
ресів при заявленні клопотання особа викорис)
товує лише як додаткове обґрунтування свого
клопотання; по)четверте, посадова особа, на
розгляд якої надійшло таке клопотання (проку)
рор, суд), можуть прийняти рішення за фактом
порушення прав і законних інтересів особи ли)
ше у разі, якщо визнають це за необхідне (у ви)
падку надходження скарги за цим же фактом,
вони були б зобов’язані відреагувати на нього). 

Заявами у судочинстві є повідомлення осіб,
громадських організацій, трудових колективів,
адресовані державним органам і посадовим осо)
бам, пов’язані з реалізацією права чи законного
інтересу або з недоліками, що, на думку заявни)
ка, підлягають усуненню. Заяви не пов’язані з
порушенням прав і законних інтересів особи, а
тому не містять вимоги про усунення такого по)
рушення [14, с. 60]. 

За змістом кримінально)процесуального за)
кону звернення із заявами не є самостійним
процесуальним правом учасників процесу
(статті 43, 431, 48–52 КПК України). Заява – це
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родове поняття. Воно охоплює різні види звер)
нень учасників процесу щодо реалізації ними
своїх суб’єктивних прав. У широкому розумін)
ні заявою учасника процесу залежно від зміс)
ту можна вважати і клопотання, і скаргу. Разом
із цим порядок подання та вирішення деяких
видів заяв окремо врегульований кримінально)
процесуальним законом, що свідчить про са)
мостійність цієї форми процесуального звер)
нення у вузькому розумінні (наприклад, заяви
про злочини, що вчинені або готуються, заяви
про відвід, заяви про загрозу безпеці особи, за)
яви про перегляд справи у зв’язку з нововияв)
леними обставинами тощо).

Отже, предметом заяви є інформація заінте)
ресованих осіб, повідомлена ними у зв’язку з ре)
алізацією певного права чи законного інтересу,
спрямована на поліпшення кримінально)проце)
суальної діяльності, інформування про недоліки,
що, на думку заявника, підлягають усуненню,
створення необхідних умов для реалізації кон)
кретного права особи чи захисту її законного інте)
ресу. Заява, на відміну від клопотання та скарги,
може містити прохання тільки про прийняття
певного процесуально значимого рішення.

Право на звернення із заявою, на відміну від
клопотання, як і на подання скарги, мають не
тільки всі учасники кримінального процесу, а й
інші особи, якщо процесуальні дії чи рішення
стосуються їх прав і законних інтересів (на)
приклад, особа, в приміщенні якої провадився
обшук або виїмка), а також особи, які не беруть
участі в процесі (наприклад, близькі родичі об)
винуваченого).

У свою чергу, щоб прохання особи чи ор)
ганізації розглядалося як клопотання, має бути
рішення компетентного органу чи особи про до)
пуск відповідного суб’єкта до участі у справі.
Тільки після цього фізичні й юридичні особи
наділяються за законом правом заявляти кло)
потання. Винятками з цього загального прави)
ла є лише прямо передбачені законом випадки:
заявлення клопотання колективом підприєм)
ства, установи, організації про передачу обви)
нуваченого їм на поруки (ст. 10 КПК Укра)
їни), про заміну виправних робіт за місцем ро)
боти засудженого на виправні роботи в інших
місцях (ст. 410 КПК України), про зняття суди)
мості (ст. 414 КПК України).

Суб’єктами, які наділені повноваженнями з
розгляду та вирішення заяв, як і клопотань, є
державні органи та посадові особи, які ведуть
кримінальний процес. Безпосередньою компе)
тентною особою по вирішенню конкретного
клопотання чи заяви є посадова особа, в про)
вадженні якої перебуває кримінальна справа,
або особа, яка вправі приймати відповідне
рішення. Наприклад, слідчий, у провадженні

якого перебуває справа, прокурор або суддя в
стадії досудового розслідування.

Висновки

З метою термінологічної впорядкованості
кримінально)процесуального закону та вдоско)
налення практики його застосування поняття
«скарга» в кримінальному процесі, на нашу
думку, можна визначити таким чином: скарга –
це усне чи письмове звернення особи на підставі
закону з приводу прийнятого органом чи посадо�
вою особою, яка веде кримінальний процес, проце�
суального рішення, проведеної процесуальної дії
(чи бездіяльності), що стосуються суб’єктивних
прав і законних інтересів цієї особи, адресоване
уповноваженому на його вирішення органу чи по�
садовій особі з вимогою про усунення порушення,
що, на думку особи, мало місце.
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Процес реалізації обвинувачення по)
терпілим у справах приватного обви)
нувачення невід’ємно пов’язаний із

інститутом звільнення особи від криміналь)
ної відповідальності. Шляхом реалізації
норм зазначеного правового інституту дер)
жава прагне ефективно та раціонально вести
боротьбу із злочинністю без застосування
покарання та винесення судом обвинуваль)
ного вироку. Разом із тим можливість вико)
ристання норм цього правового інституту у
кримінальному процесі потребує дослідження.

Питання щодо використання інституту
примирення у кримінальному процесі дослі)
джувались у наукових роботах Ю. Бауліна,
О. Биковської, М. Василенка, В. Вороніна, 
О. Дроздова, В. Єгорова, С. Келіної, О. Козака,
Л. Лобойка, О. Сєдаш, А. Шамардіна, Л. Уда)
лової, А. Ященка та ін.

Європейський досвід використання ін)
ституту звільнення від кримінальної відпо)
відальності має багатовікову історію. На су)
часному етапі в юриспруденції західноєвро)
пейських країн широко використовуються
терміни «diversion» (відхилення) та «media)
tion» (посередництво). Термін «diversion»
позначає використання альтернативних за)
ходів під час вирішення кримінально)право)
вих суперечок. Альтернативні заходи є про)
тивагою класичним методам: переслідуван)
ня, обвинувачення, кримінальна відповідаль)
ність і покарання. Термін «mediation» (посе)
редництво) представляє собою реакцію дер)
жави на злочин у виді не покарання, а при)
мирення сторін і відшкодування шкоди [1, 
с. 14]. Так, європейський науковець Ховард
Зер стверджує, що термін «відповідальність»
слід розуміти не як покарання винного, а як
відновлення положення, що існувало до вчи)
нення злочину. Такий вид відповідальності
передбачає розуміння та визнання винною

особою спричиненої шкоди, здійснення за)
ходів щодо відшкодування завданих збитків.
Таким чином, відповідальність стає «не
страждальною, а діяльною». Відновлення по)
рушеного права сприяє досягненню справед)
ливості та скоріше за покарання приведе до
зцілення [2, с. 89]. 

С. Яценко стверджує, що звільнення від
кримінальної відповідальності – це здійсню)
вана відповідно до кримінального та кримі)
нально)процесуального закону відмова дер)
жави в особі відповідного суду від застосу)
вання заходів кримінально)правового харак)
теру до осіб, які вчинили злочин [3, с. 99].
Так, у вітчизняному законодавстві інститут
звільнення від кримінальної відповідальнос)
ті загалом регулюється нормами Криміналь)
но)процесуального кодексу (далі – КПК) та
Кримінального кодексу (далі – КК) України.
Розділ IX КК України визначає умови звіль)
нення від кримінальної відповідальності:
дійове каяття (ст. 45), примирення (ст. 46),
передача на поруки (ст. 47), зміна обстановки
(ст. 48), закінчення строків давності (ст. 49).
Чинний КПК України визначає умови звіль)
нення від кримінальної відповідальності, які
зафіксовані у главі 1. Так, ст. 27 КПК Укра)
їни передбачає, що у випадку примирення 
обвинуваченого, підсудного з потерпілим кри)
мінальна справа підлягає закриттю. Це логіч)
ний крок, враховуючи позиції потерпілого та
підсудного, які виявили бажання примири)
тись. У вітчизняному законодавстві інститут
примирення регулюється не лише нормами
КК та КПК. Так, відповідно до позиції Вер)
ховного Суду України (далі – ВСУ) поло)
ження зазначених правових документів у
напрямі використання інституту примирен)
ня має враховуватися суддями як один із
пріоритетних напрямів вирішення криміналь)
но)правових конфліктів. Так, у ч. 2 п. 25 по)
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станови Пленуму ВСУ «Про практику засто)
сування судами законодавства, яким перед)
бачені права потерпілих від злочинів» від
02.07.2004 р. № 13 зазначається, що судам ре)
комендовано якомога ширше використову)
вати у справах приватного обвинувачення
інститут примирення потерпілого з обвину)
ваченим, підсудним.

Що стосується умов звільнення від кримі)
нальної відповідальності, то ретельного до)
слідження потребує саме звільнення від кри)
мінальної відповідальності у зв’язку із при)
миренням. Так, положенням ст. 46 КК Укра)
їни встановлено, що особа, яка вперше вчи)
нила злочин невеликої тяжкості, звільняється
від кримінальної відповідальності, якщо во)
на примирилася з потерпілим і відшкодувала
завдані нею збитки або усунула заподіяну
шкоду. Положення ст. 46 КК України врахо)
вується кримінально)процесуальним зако)
нодавством, а саме ст. 8 КПК України. Зазна)
чена кримінально)процесуальна норма пе)
редбачає умови звільнення від кримінальної
відповідальності у випадку примирення у
кримінальних справах, за якими проводило)
ся досудове розслідування. Умови звільнен)
ня від кримінальної відповідальності шляхом
примирення за кримінальними справами, які
порушені суддею за скаргою потерпілого,
встановлюються ст. 27 КПК України. Але, на
нашу думку, зазначена норма містить суттєві
недоліки, які мають бути виправлені.

Використання інституту примирення до)
зволяє потерпілому, який реалізує відповід)
ну функцію у справах приватного обвинува)
чення, самому вирішувати, яким має бути кін)
цевий результат розгляду кримінальної спра)
ви. Можна також продовжити реалізацію об)
винувальної функції та сприяти винесенню
судом обвинувального вироку чи сприяти
звільненню підсудного від кримінальної від)
повідальності у випадку виконання останнім
переліку відповідних умов. Зазначені умови
є обов’язковими. Виконавши їх винуватець
звільняється від кримінальної відповідаль)
ності. Згідно з положеннями ст. 46 КК Ук)
раїни лише одного факту примирення з по)
терпілим недостатньо для звільнення підсуд)
ного від кримінальної відповідальності, ос)
кільки винна особа має відшкодувати і зав)
дані збитки або усунути заподіяну шкоду. 
У зв’язку з цим пропонуємо ч. 1 ст. 27 КПК Ук)
раїни доповнити текстом такого змісту: «За)
значені справи підлягають закриттю, якщо
потерпілий примириться з підсудним, який
повністю відшкодував завдані ним збитки
або у повному обсязі усунув заподіяну шко)
ду». Крім того, необхідно доповнити п. 6 ст. 6

КПК України текстом такого змісту: «за при)
миренням підсудного з потерпілим і повного
відшкодування підсудним завданих збитків
або у повному обсязі усунення заподіяної
шкоди у справах, які…». У цьому випадку суд
під час вирішення питання щодо звільнення
від кримінальної відповідальності має обов’яз)
ково встановити такі умови: 

•• факт примирення підсудного з потер)
пілим; 

•• повне відшкодування завданих підсуд)
ним збитків або у повному обсязі усунення за)
подіяної шкоди. 

Це, на нашу думку, є адекватними та
справедливими заходами, застосованими до
підсудного, які відновлюють правову рівно)
вагу між потерпілим і підсудним. Лише з ура)
хуванням зазначених умов, суд повинен звіль)
нити підсудного від кримінальної відпові)
дальності.

У теорії кримінального процесу існує по)
зиція, згідно з якою умови примирення та
відшкодування завданих збитків можуть ре)
гулюватися відповідною домовленістю між
сторонами, зокрема складанням відповідної
угоди. Науковці, які підтримують таку по)
зицію, обґрунтовують її тим, що за сучасних
умов рівня життя населення не кожен право)
порушник має можливість відразу відшкоду)
вати завдані ним збитки у повному обсязі.
Тому вчені наголошують, що законодавець
ставить винних осіб не в рівні умови щодо
можливості звільнення від кримінальної
відповідальності, тобто залежно від їх ма)
теріального стану. За таких умов особа, яка
згодна відшкодувати завдані збитки, але не
має при цьому належних матеріальних умов,
несправедливо притягається до криміналь)
ної відповідальності. У зв’язку з цим окремі
науковці пропонують до умов звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з при)
миренням додати можливість складання
відповідної угоди між підсудним і потерпілим,
яка б передбачала умови та порядок відшко)
дування шкоди, наприклад можливість вин)
ній особі відшкодувати завдані збитки рівни)
ми частками протягом року тощо [4, с. 175; 
5, с. 12]. 

На нашу думку, зазначена умова звіль)
нення від кримінальної відповідальності за)
слуговує на увагу й є перспективною для кри)
мінально)процесуального законодавства Ук)
раїни. Однак на сучасному етапі розвитку
українського процесуального законодавства
запровадження зазначеної норми було б перед)
часним, оскільки, по)перше, вона не відпові)
дає положенню кримінально)процесуально)
го законодавства, яке не передбачає подібної
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умови звільнення від кримінальної відпо)
відальності; по)друге, складання такої угоди
передбачає звільнення від кримінальної від)
повідальності на підставі норм зобов’язаль)
ного права, що регулюється положенням ци)
вільного законодавства. Отже, винна особа,
яка порушить умови угоди, підлягатиме ци)
вільно)правовій відповідальності, а не кри)
мінальній. За такої ситуації винна особа уни)
кає кримінальної відповідальності, залиша)
ючи незадоволеними законні вимоги потер)
пілого; по)третє, за умови невиконання вин)
ною особою умов угоди потерпілий повинен
звернутися за захистом своїх прав до суду у
цивільно)правовому порядку, але розгляд
такої заяви може зайняти досить тривалий
час; по)четверте, навіть за позитивного рішен)
ня суду, яке зобов’язує винного відшкодува)
ти завдані збитки, воно не матиме гарантії
того, що вимоги потерпілого будуть задово)
лені. Так, враховуючи недосконалість Зако)
ну України «Про виконавче провадження»
примусове виконання рішень суду займає
досить тривалий час, за якого винна особа
встигає позбутися належного їй майна, на
яке можна звернути стягнення в рахунок від)
шкодування шкоди. Таким чином, на прак)
тиці трапляються непоодинокі випадки, за
яких під час перевірки майнового стану борж)
ника представники державної виконавчої
служби змушені скласти акт щодо відсутності
у боржника майна, на яке можливо звернути
стягнення, та винести постанову про повер)
нення виконавчого документа стягувачеві, за)
лишаючи при цьому його вимоги не задоволе)
ними. Трапляються також випадки, коли по)
терпілі особи не отримують за рішенням суду
належного відшкодування збитків від винної
особи та згодом відмовляються від своїх ви)
мог, втомившись від досить тривалого і нер)
вового процесу виконавчого провадження. 

Наступним положенням кримінально)
процесуального закону, яке на нашу думку,
потребує вдосконалення є те, що відповідно
до ч. 4 ст. 27 КПК України під час вступу
прокурора у справу остання не підлягає за)
криттю у випадку примирення підсудного та
потерпілого. Вважаємо, що вступ прокурора
у кримінальну справу не повинен позбавля)
ти можливості потерпілого на примирення з
підсудним. Таке положення КПК не відпо)
відає сучасному стану відносин, що склались
у суспільстві. Російський законодавець чітко
висловив свою позицію з цього приводу. Так,
відповідно до ч. 4 ст. 318 КПК Російської
Федерації вступ прокурора до кримінальної
справи приватного обвинувачення не по)
збавляє сторони можливості примирення. 

У незалежній Україні законодавець по)
ступово змінював вітчизняне законодавство
у напрямі його відповідності сучасним сус)
пільним відносинам та європейським пра)
вовим стандартам. На жаль, велика кількість
прийнятих змін до КПК України суттєво не
вплинула на позицію держави у напрямі ре)
гулювання правовідносин у справах приват)
ного обвинувачення та можливості викорис)
тання інституту примирення.

Конституція України заклала демокра)
тичні засади розбудови Української держав)
ності. Законодавчі акти, прийняті пізніше,
безумовно, відповідали демократичним заса)
дам Конституції України. З цього приводу за)
слуговують на увагу деякі положення КК Ук)
раїни прийнятого у 2001 р. Так, у чинному
КК України закріплені умови звільнення від
кримінальної відповідальності. Цьому прис)
вячений розділ IX КК. Згідно з теорією
кримінального права виділяються два види
звільнення від кримінальної відповідаль)
ності: обов’язкове та необов’язкове (факульта)
тивне). До факультативних відносять звіль)
нення, передбачене ст. 47 КК (передача на
поруки) та ст. 48 КК (зміна обстановки). 
У цьому випадку суд має право, а не обов’я)
зок, звільнити особу від кримінальної від)
повідальності. В усіх інших випадках вимога
закону про звільнення від кримінальної 
відповідальності є імперативною, тобто зо)
бов’язує суд звільнити особу від криміналь)
ної відповідальності (наприклад, примирення
з потерпілим). Слід зазначити, що звільнен)
ня особи від кримінальної відповідальності
може бути безумовним і умовним. Безумов)
не звільнення означає, що особа звільняється
від кримінальної відповідальності остаточно.
Таке звільнення не ставиться в залежність
від подальшої поведінки особи після ухва)
лення рішення про її звільнення [6, с. 284].
Таким чином, звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з примиренням по)
терпілого з винною особою відноситься до обо)
в’язкового та безумовного звільнення. З цьо)
го приводу доречним є положення постанови
Верховного Суду України від 02.07.2004 р.
№ 13. Так, п. 25 цього документа передбачає,
що суд має підтримувати діяльність тих гро)
мадських організацій, які мають на меті до)
сягнення такого примирення до судового
розгляду справи, повідомляти осіб, які вчи)
нили злочин, про наявність у районі (місті)
таких організацій, надавати останнім відпо)
відну інформацію. За клопотанням заінтере)
сованих учасників кримінального судочин)
ства (особи, яка вчинила злочин, потерпіло)
го, їх представників) суд може оголосити пе)
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рерву в судовому розгляді справи та надати
їм можливість звернутися до зазначених по)
середників для вирішення конфлікту і досяг)
нення примирення. Отже, позиція держави є
однозначною та спрямована на гуманізацію
чинного законодавства. 

Ми є прихильниками позиції, згідно з
якою у випадку, якщо постраждала особа
добровільно відмовляється від претензій, то
така відмова є для держави перешкодою на
шляху здійснення обвинувальної діяльності.
У даному випадку не існує передумов для
публічного продовження початого процесу
[7, с. 165]. На нашу думку, позиція потер)
пілого у справах приватного обвинувачення
має бути вирішальною та не позбавляти його
можливості примирення з винною особою
навіть під час вступу прокурора у справу. Та)
ким чином, вважаємо за доцільне змінити
положення ч. 4 ст. 27 КПК України та до за)
значеної норми додати такий текст: «…вступ
прокурора у справу не позбавляє можливості
звільнення обвинуваченого, підсудного від
кримінальної відповідальності у випадку
примирення з потерпілим». 

Сподіваємося, що запропоновані нами
зміни до кримінально)процесуального зако)

нодавства дозволять розширити можливості
застосування інституту примирення у кримі)
нальному судочинстві України, що позитив)
но вплине на можливість держави ефективно
боротися із злочинністю, розширить ресурси
потерпілого щодо користування відповідною
процесуальною самостійністю, яка до теперіш)
нього часу суттєво обмежена позицією держави.
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Змоменту виникнення держави та права
з’являється необхідність встановлення
істини у різних випадках порушення за)

кону [1, c. 11]. З першими пораненнями та
вбивствами виникла і необхідність досліджен)
ня як самих ушкоджень, так і об’єктів, що вилу)
чалися з тіл потерпілих, їх вивчення з метою
визначення зброї, з якої проводився постріл.

Зрозуміло, що особи, яким доручалося про)
ведення розслідування кримінальних злочинів,
змушені були вдаватися до використання
різних знань, що виходили за межі їх уявлень.

Діяльність із дослідження доказової інфор)
мації при розслідуванні злочинів існувала про)
тягом функціонування органів розслідування,
але уявлення про неї були не завжди одно)
значні, її сучасне розуміння не завжди відобра)
жає трактування цієї діяльності на більш ранніх
етапах розвитку суспільства. Уявлення про ви)
користання спеціальних знань у розслідуванні
злочинів видозмінювалися із розвитком судо)
вої діяльності [1, c. 11]. 

Метою цієї статті є систематизація знань, що
стосуються виникнення, становлення та роз)
витку досліджень у галузі криміналістичного
зброєзнавства.

Перші знання в галузі балістики пов’язані з
медициною. Саме судова медицина як само)
стійна наука виникла через необхідність пояс)
нення фактів біологічного та медичного харак)
теру. Немає сумніву в тому, що створенню дер)
жавної та наукової судової медицини передував
тривалий період її практичного використання в
судових і слідчих цілях. Дослідженням вогне)
пальних ушкоджень займається ранова баліс)
тика; вона знаходиться в сфері наукових і при)
кладних інтересів медицини. Зміст ранової ба)
лістики зумовлюється результатами хірургіч)
ної та судово)медичної практики, а також спе)
ціальних цілепокладених експериментальних
досліджень. Отже, ранова балістика – це науко)

ва дисципліна, змістом якої є відомості про про)
цеси, що викликані взаємодією вогнепального
снаряда з живим організмом, про наслідки такої
взаємодії [2, c. 83].

В історико)медичному аспекті виникнення
науки судової медицини правильно буде від)
нести до того періоду, коли законодавчо за)
кріплюється звичай залучати медиків як осіб,
які спроможні вирішити питання, пов’язані з роз)
слідуванням злочинів проти здоров’я та життя
громадян.

Спроби використання спеціальних знань у
галузі балістики проведені медиками та хіміками
ще у ХІV–ХV ст. Першими державними експерт)
ними установами в Росії, які мали забезпечи)
ти об’єктивність правосуддя, були Аптекарсь)
кий наказ та Іванівська площа в Москві. Апте)
карський наказ функціонував і проводив екс)
пертні дослідження вже в першій половині ХV ст.
Другою експертною установою була Іванівська
площа в Москві. Про діяльність площі як са)
мостійної організації згадується в історичних
документах, що відносяться до 1589–1590 рр.
Як експертна установа площа почала свою
діяльність у XVII ст. Однак процес використан)
ня спеціальних знань у правоохоронній прак)
тиці не був достатньо чітко врегульований нор)
мами права, мав стихійний характер. У цей пе)
ріод відбувалось емпіричне використання спе)
ціальних знань. З подальшим накопиченням на)
вичок, знань і досвіду, переконань у необхід)
ності їх використання відбувається законодав)
че закріплення спеціальних знань [1, c. 11].

До нашого часу збереглися свідчення про
перший лікарський огляд у Москві трупа крав)
ця датського принца Вольдемара, який помер
від вогнепального ушкодження, отриманого з
пищалі під час полювання. «По государеву ца)
реву и великого князя Михаила Федоровича
указу и по присылке королевичу дохтура Вен)
делинус Сибилист, Еган Белов, Артман Граман
ездили на посольский двор и досматривали у
умершего королевича кравчего рани, и тот крав)
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чей ранен из пищали, рана под самым правым
глазом, и оне дохтури в ту рану щупом щупали,
а пульки не дощупались, потому что рана глубо)
ка, а то подлинно, что пулька в голове» (1644 р.)
[3, c. 5–16].

Розвиток наукових засобів і методів роз)
слідування злочинів відбувався повільно. Ще
повільніше вони втілювались у практику.

На початку XVIIІ ст. видаються перші офі)
ційні розпорядження, що законодавчо закріплю)
ють проведення судово)медичної експертизи.
Петро І у ст. 154 Військового статуту (1716 р.)
вказав на обов’язкове медичне освідування у
випадках смерті від поранень [4, c. 364–366].

З другої половини ХІХ ст. за допомогою
спеціалістів слідчі та судді почали звертатися
частіше. В особливо складних випадках вони
залучали вчених. Перша спроба наукового уза)
гальнення експертної практики в галузі дослі)
дження вогнепальної зброї стосувалася засто)
сування хімічних методів. У керівництві з судо)
вої хімії А. Наке, яке вийшло у світ у 1874 р.,
нарівні з методами дослідження отрут автор роз)
глянув питання про дослідження вогнепальної
зброї. Він поділяв експертизу на три стадії: екс�
пертний огляд; дослідження; відповідь на по�
ставлене питання.

У 1879 р. вийшла у світ друга книга, в якій
висвітлюються питання судової балістики. Во)
на була написана також медиком і присвячена
судово)медичному дослідженню вогнепальних
ушкоджень. Ця невелика книга була свого часу
не поміченою юристами, але її поява залишила
певний слід в історії розвитку судової медици)
ни, внесла вагомий вклад у створення нової на)
укової дисципліни – судової балістики. Одно)
часно з суто медичними питаннями автор цієї
книги М. Щеглов розглянув всі, існуючі в той
час, види вогнепальної зброї, типи снарядів і
суть процесів, що відбуваються під час пострілу
з вогнепальної зброї. Основну увагу при цьому
він приділяв виявленню нових ознак, які можна
було покласти в основу експертного досліджен)
ня зброї та снарядів [1, c. 11].

Видатний учений і хірург М. Пірогов здій)
снював дослідження вогнепальних ушкоджень.
Його дослідження вхідних і вихідних поранень
заслуговують на увагу, оскільки були першими
дослідженнями в цьому питанні.

На думку В. Бокаріуса, М. Пірогов перший,
набагато раніше іноземних дослідників, описав,
пояснив і систематизував характерні зміни в
області вхідного отвору вогнепального пошко)
дження. У 1894 р. П. Мінаков у галузі досліджен)
ня речових доказів встановив зміни, що відбу)
ваються з волоссям під час дії на них високих
температур, а саме – при пострілах з близьких
відстаней [3, c. 5–16].

На початку другої половини ХІХ ст. у віт)
чизняній літературі з’явилися дослідження,
присвячені гладкоствольній зброї, слідам її дії.
Але в слідчій практиці ця зброя зустрічалася
доволі часто. В таких випадках постійно вини)
кало питання відносно визначення відстані, з

якої був проведений постріл. Експертам при
його вирішенні необхідно було звертатися до
праць А. Шауенштейна й інших іноземних ав)
торів.

Слідами дії шроту займались і практичні
працівники. У 1897 р. опублікована стаття 
І. Мілотворського, в якій описувались особли)
вості поранень шротом та ознаки, що в цих ви)
падках дозволяють робити висновки про дис)
танцію, з якої був проведений постріл. З до)
слідженням шроту пов’язане ім’я знаменитого
винахідника радіо О. Попова. 

Повернімося до 1895 р. Видатний німець)
кий фізик В. Рентген відкрив наприкінці цього
року випромінення, яке назвали рентгенівськи)
ми променями. Цим винаходом зацікавився 
О. Попов. Вже у 1896 р. він за допомогою свого
товариша С. Колотова виготовив трубку Крук)
са та створив перший вітчизняний рентгенівсь)
кий апарат. 

Наприкінці ХІХ ст. проведення судово)
балістичних експертиз стає все більш пошире)
ним явищем. При розслідуванні справ і прове)
денні судово)балістичних експертиз починають
проводитись експертні експерименти [5, c. 5–6].

Першу спробу порівняти кулю, знайдену в
тілі потерпілого, із зброєю злочинця зробив у
1835 р. Г. Годдард, один із бой)стріт)ранерів. На
кулі він виявив дивний виступ. У житлі одного
з підозрюваних Г. Годдард помітив форму для
лиття свинцевих куль, у якої був дефект – за)
глибина, що точно збігалася з кулею вбивці.
Приголомшений власник форми зізнався у
вбивстві [6, с. 279–280].

Через 25 років після вдачі Годдарда у ма)
теріалах справи, розглянутих англійським су)
дом присяжних у Лінкольні, згадувався другий
піонер судової балістики (на жаль його ім’я не
вказувалося). Він, як Г. Годдард, був поліцейсь)
ким і знайшов убивцю одного із своїх това)
ришів. На цей раз при розшуку злочинця до)
поміг один із паперових пижів, що були поши)
рені в ті часи, коли рушниці заряджалися через
дуло. Зроблені з газетного паперу залишки пи)
жа, що були обгорілі та мали запах сірки, знахо)
дилися біля тіла вбитого і були з газети «Таймс»
за 27 березня 1854 р. Під час обшуку будинків
підозрюваних в одному з них було виявлено
двохствольний пістолет. Один з його стволів
був пустий, а в іншому знайдений пиж, зробле)
ний із газетного паперу, вірніше із шматка газети
«Таймс» за 27 березня 1854 р. У результаті підоз)
рюваний зізнався у вбивстві [6, с. 279–280].

Навесні 1889 р. дослідженнями в галузі
балістики почав займатися професор судової
медицини Ліонського університету Лакассань.
З тіла вбитого він вилучив кулю і при детально)
му її розгляді помітив на ній сім поздовжніх
«борозенок». Куля була того ж калібру, що і ре)
вольвер, вилучений у підозрюваного в убивстві.
На підставі цього Лакассань почав більш де)
тально вивчати питання семи «борозенок». Він
дійшов висновку, що ці «борозенки» є слідами,
залишеними на кулі нарізами, які були в каналі
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ствола револьвера. Коли пізніше йому принес)
ли револьвер деяких підозрюваних осіб, він
знайшов серед них один із сімома нарізами у
стволі. Йому ніколи раніше не доводилося
зустрічати такий револьвер. На підставі збігу
кількості нарізів у каналі ствола револьвера та
кількості борозенок на кулі власник зброї був
засуджений як убивця [6, с. 283–284].

У грудні 1913 р. у французькому журналі
«Архіви криміналістичної антропології та судо)
вої медицини» голосно заявив про себе профе)
сор судової медицини Балтазар. За його слова)
ми, він виявив, що ударник будь)якої вогне)
пальної зброї залишає при стрільбі характерні
сліди на шляпці гільзи. Це стосується також за)
творної затримки та викидача (зачепу), оскільки
денце гільзи при пострілі з великою силою да)
вить на патронний упор затвору. Шви й інші
істотні нерівності патронного упору залиша)
ють, як стверджував Балтазар, виразні відтиски
на гільзі. Проте поставлені Балтазаром досліди
проводилися не в таких широких масштабах,
щоб з них можна було зробити остаточні вис)
новки.

У 1912 р. міністром юстиції Щегловітовим
за участю старшого юрисконсульта міністер)
ства професора С. Трегубова на основі попе)
реднього вивчення постановки судової експер)
тизи у Франції та Швейцарії був складений
проект про створення кабінету науково)судової
експертизи [7, c. 22]. При організації кабінету
був врахований досвід судових і поліцейських
служб Парижа, Берліна, Лондона, Рима й інших
міст Європи, а також досвід роботи визнаних на
той час авторитетних криміналістів А. Бертільо)
на, А. Рейса й антропометричних станцій, дак)
тилоскопічного бюро і криміналістичних лабо)
раторій в Лозанні та Ліоні. 

28 липня 1912 р. затверджений Закон «Про
створення першого в Росії кабінету науково)су)
дової експертизи» [7, c. 24–25]. У січні 1913 р.
кабінети науково)судової експертизи відкри)
ли при прокурорі Московської судової палати
[1, c. 11]. 

Кабінети науково)судової експертизи в Ук)
раїні, а саме – Київський і Одеський, у після)
революційний період і в роки громадянської
війни продовжували діяти, однак працювали
вони не на повну силу. У цих кабінетах прово)
дилися графічна, судово)балістична та технічна
експертиза документів. 

Київський кабінет науково)судової експер)
тизи створений у лютому 1914 р. Велика заслу)
га в збереженні науково)технічної бази та
фахівців Київського кабінету науково)судової
експертизи належить його керуючому – відо)
мому вітчизняному вченому)криміналісту про)
фесору С. Потапову.

З 1930 р., після введення в дію нового По)
ложення «Про судочинство УРСР» 1929 р. [8, 
c. 22] і скасування в Київському інституті секцій
судової медицини, кримінальної психології та
психопатології, а також кафедри кримінології,
визначився й основний напрям діяльності ін)

ституту, що складається з експертної та науко)
во)дослідної роботи. З цього часу основними
завданнями Київського інституту були прове)
дення експертиз по об’єктах, що надходять на
дослідження від правоохоронних органів, роз)
роблення нових і вдосконалення існуючих ме)
тодів дослідження речових доказів. 

У перші роки післяреволюційного періоду
Одеський кабінет науково)судової експертизи
виконував експертні дослідження в основному
за завданнями судово)слідчих органів Одесь)
кої, Подільської й Єкатеринославської губер)
ній. Його організатором і керівником був уче)
ний у галузі криміналістики Н. Макаренко. За
своїми функціями та штатом співробітників
Одеський кабінет практично не відрізнявся від
Київського кабінету, в зв’язку з цим проводи)
лися й аналогічні експертні дослідження.

Одеський кабінет науково)судової експер)
тизи у 1925 р. у зв’язку з розширенням його
функцій був перетворений на Одеський науко)
во)дослідний інститут судової експертизи. Крім
Н. Макаренка, в інституті працювали вчені)
криміналісти С. Матвеєв, завідуючий секцією
криміналістичної ідентифікації, який розробив
методику ідентифікації зброї слідами бойка, за)
лишеними на капсулі, методику ідентифікації
обрізів за стріляними кулями, методику визна)
чення вхідного отвору кулі, якщо об’єктом
дослідження було простріляне скло [8, c. 23].

1 листопада 1923 р. в Україні в м. Харкові
створений третій кабінет науково)судової екс)
пертизи [1, c. 11].

На початку війни (1941 р.) кількість екс)
пертних досліджень, що проводяться науково)
технічними службами, збільшилася (в окупова)
них областях СРСР науково)технічні відділи і
групи не працювали). Основними об’єктами
досліджень у період військових дій були: підроб)
лені документи, що дають право на звільнення
від військової служби, продовольчі та промис)
лові картки, зброя і боєприпаси до неї, вибухові
речовини, отрути, розмножувальні апарати,
різного роду шрифти, що використовуються
при друці, й інші об’єкти.

Найбільш складні експертизи під час війни
проводили співробітники науково)технічної
служби 1)го відділення науково)технічного
відділу Головного Управління міліції НКВС
СРСР; вони ж здійснювали й організаційно)ме)
тодичне керівництво всіма підрозділами науко)
во)технічних служб держави.

Науково)технічний відділ Головного Уп)
равління міліції, крім координації та консуль)
тування роботи практичних підрозділів, прово)
див розробки з виготовлення спеціального чор)
нила, фарб для отримання відтисків печаток і
штампів, клею, необхідних при заповненні пас)
портів, посвідчень та інших документів (цими
дослідженнями займався А. Ханін). Під керів)
ництвом Б. Комаринця для практичних праців)
ників була підготовлена і в 1943 р. видана кни)
га «Огляд місця події»; для проведення баліс)
тичних досліджень співробітниками НТВ був
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розроблений мікроскоп «МБС)10». Проводи)
лися дослідження і в інших галузях науки
криміналістики [1, c. 10].

У післявоєнний період на території Ук)
раїни різко зросла кількість злочинів, пов’яза)
них з убивствами, грабежами та розбійними на)
падами, які здійснювалися бандитськими гру)
пами. Для скоєння цих злочинів злочинці за)
стосовували, як одне з основних знарядь ско)
єння злочинів, вогнепальну зброю. У зв’язку з
цим основними напрямами наукової роботи в га)
лузі криміналістичних досліджень у цей пері)
од в Україні стало вдосконалення методики
ідентифікації вогнепальної зброї, дослідження
слідів її дії, а також розроблення питань такти)
ки та методики розслідування вбивств.

Співробітник Київського науково)дослід)
ного інституту судової експертизи Н. Зюськин
у цей період проводив роботу з вивчення іден)
тифікаційних ознак деяких видів вогнепальної
зброї й удосконалення техніки фіксації мікро)
рельєфу поверхні стріляних куль і гільз; Б. Вах)
ліс і Б. Кирічинський розробили прийом вияв)
лення навколо кульового отвору слідів збройо)
вої змазки, що мало важливе значення для ви)
значення вхідного кульового отвору на одязі
потерпілого, а також встановлення відстані, з
якої був зроблений постріл [9, c. 11–12].

У післявоєнний період Харківський науко)
во)дослідний інститут судової експертизи про)
водить активну науково)дослідну, науково)екс)
пертну, методичну та профілактичну роботу, а
також займається підготовкою наукових кадрів.
Основним напрямом наукової роботи у сфері
криміналістичних досліджень у цей період у
Харківському інституті були судова балістика
(в цій галузі працювали співробітники інститу)
ту С. Цион, І. Сапожников, К. Бокаріус).

Робота Харківського науково)дослідного
інституту судових експертиз характеризується
тим, що були виготовлені прилади для плю)
щення куль по легкоплавкому металу, для оп)
тичної розгортки куль та інших циліндричних
поверхонь, снаряд для фіксації слідів каналу
ствола гладкоствольної мисливської зброї,
трассограф тощо [9, c. 22].

Велику роль у дослідженні нових напрямів
у теорії та практиці судової експертизи в
Київському науково)дослідному інституті су)
дової експертизи відіграв В. Лісиченко, який 
у 1951 р. призначений директором інституту. 
В. Бергер досліджував механізм утворення
слідів, залишених на кулі від нарізу в каналі
ствола при пострілі із зброї; Б. Єрмоленко зай)
мався питаннями встановлення нарізної зброї
за слідами, залишеними на вистріляній кулі.

На сьогодні створена чітка система експерт)
них органів. Так, у системі Міністерства внут)

рішніх справ України існують і ефективно діють
експертно)криміналістичні установи, оснащені
сучасними науково)технічними засобами. Екс)
пертно)криміналістична служба МВС України вхо)
дить до блоку кримінальної міліції та складається
з експертно)криміналістичних підрозділів, до
яких належать Державний науково)дослідний
експертно)криміналістичний центр МВС України
(далі – ДНДЕКЦ) та науково)дослідні експертно)
криміналістичні центри (далі – НДЕКЦ) при
ГУМВС, УМВС, УМВСТ. ДНДЕКЦ, НДЕКЦ є
самостійними структурними підрозділами Мініс)
терства внутрішніх справ, підпорядковуються
Міністру, начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ.
Структурними підрозділами НДЕКЦ ГУМВС,
УМВС, УМВСТ є відділи, відділення, групи з екс)
пертно)криміналістичного забезпечення органів
внутрішніх справ, які перебувають в оператив)
ному підпорядкуванні керівництва відповідних
міськрайлінорганів внутрішніх справ і підрозділів
спеціальної міліції для експертно)криміналістич)
ного забезпечення розкриття, розслідування та по)
передження злочинів. Організаційно)методичне
керівництво НДЕКЦ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ
здійснює Державний науково)дослідний експерт)
но)криміналістичний центр МВС України.
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Успіх кожної слідчої дії, у тому числі
перевірки показань на місці, забезпе)
чується, передусім, ретельною підго)

товкою. Дослідженню питань, пов’язаних із
підготовкою до цієї слідчої дії, приділялася
достатня увага у кримінально)процесуальній
і криміналістичній літературі [1, c. 15–18; 
2, c. 31; 3, c. 157–159; 4, c. 71; 5, c. 105–109; 
6, c. 252–254; 7, с. 39; 8, с. 33]. Проте в те)
орії криміналістики немає єдності у підході до
змісту підготовчих заходів.

Метою цієї статті є виявлення особливос)
тей підготовчого етапу до проведення пе)
ревірки показань підозрюваного на місці
та розроблення на цій основі практичних
рекомендацій для слідчих органів України.

Окремі криміналісти до підготовки пе)
ревірки показань на місці відносять заходи,
спрямовані на з’ясування наявності умов, не)
обхідних для її проведення. Так, Є. Центров
вважає, що при підготовці до цієї важливої
дії слідчий повинен переконатися, що особа,
показання якої перевірятимуться, готова та
бажає взяти в ній участь [7, c. 39]. В. Уваров
зазначає, що при підготовці до цієї слідчої дії
слід вирішити питання, чи необхідна в дано)
му конкретному випадку перевірка показань
на місці, чи є умови для її проведення [8, 
c. 33]. На нашу думку, необхідно розрізняти
стадії прийняття рішення про проведення пе)
ревірки показань на місці та безпосередньої
підготовки до неї. Підготовка може провади)
тися після того, як слідчий уже прийняв
рішення про проведення цієї слідчої дії. Ос)
таннє передбачає вирішення питань про не)
обхідність і можливість проведення перевір)
ки показань на місці. Вважаємо, що для про)
ведення цієї слідчої дії необхідні такі обо)
в’язкові умови: 

•• отримані показання вимагають перевір)
ки або уточнення; 

•• за допомогою інших слідчих дій це зро)
бити неможливо; 

•• підозрювана особа згодна взяти участь 
у перевірці; 

•• ця особа запам’ятала обстановку та змо)
же впізнати і показати місце, про яке вона
повідомила у своїх показаннях; 

•• обстановка на місці не зазнала змін, що
перешкоджають упізнаванню її допитаною
особою.

У криміналістичній літературі є різні точ)
ки зору щодо змісту підготовки до перевірки
показань на місці. Так, одні вчені відносять до
неї лише організаційні заходи: запрошення по)
нятих та інших учасників цієї слідчої дії, пе)
ревірку наявності науково)технічних засобів,
необхідних для її проведення, забезпечення
транспортними засобами тощо [4, c. 71]. Інші
ж автори до підготовки відносять також і за)
ходи, спрямовані на збирання необхідної для
її проведення інформації. Так, на думку Р. Бєл)
кіна, до підготовки слідчої дії належить де)
тальний допит підозрюваного (обвинувачено)
го) щодо всіх обставин, пов’язаних з місцем, яке
цікавить слідство [1, c. 15–18]. Окремі вчені)
криміналісти вказують на обов’язковість
проведення підготовки учасників перевірки
показань на місці [9, c. 357–358].

На нашу думку, при підготовці до перевір)
ки показань на місці важливе значення має
збирання інформації, необхідної для її прове)
дення. Це пов’язано з перевірочним характе)
ром такої слідчої дії: вона здійснюється для пе)
ревірки отриманих показань за допомогою по)
рівняння їх з фактичною обстановкою, резуль)
татами раніше проведеного на даному місці ог)
ляду, іншими доказами та припускає наявність
первісної інформації, потрібної для її прове)
дення. Збирання й аналіз інформації при підго)
товці до цієї слідчої дії передбачає такі заходи:

•• аналіз показань раніше допитаної особи;
•• вивчення інших матеріалів криміналь)

ної справи; 
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•• докладний аналіз інформації з опера)
тивних джерел; 

•• проведення інших заходів.
При підготовці до перевірки показань на

місці може знадобитись інформація про об)
становку місця, де передбачається провести
перевірку показань – план, схема місця події
тощо. Детальна поінформованість про обста)
новку цього місця може бути корисною для
слідчого при допиті особи, показання якої
перевірятимуться. В криміналістичній літе)
ратурі при допиті в порядку підготовки до
перевірки показань на місці рекомендується
використовувати топографічні карти, плани
та макети місцевості [10, c. 352]. Допитува)
ному пропонують власноручно скласти схе)
му, на якій графічно зобразити шлях прохо)
дження до місця, про яке йшлося в показан)
нях, розташування об’єктів на ньому, а також
розташування окремих осіб – учасників по)
дії. План чи схема може знадобитися також
при огляді місця, де буде проводитися пе)
ревірка показань, наприклад, при виявленні
тайників, а також при плануванні та прове)
денні слідчої дії. Це має свій сенс, коли на
місці події існує багато перешкод, що усклад)
нюють оглядовість (наприклад, приміщен)
ня, території заводів, підземні споруджен)
ня тощо). 

Обов’язковим елементом підготовки до
слідчої дії, що розглядається, у криміналіс)
тичній літературі вважається додатковий до)
пит підозрюваного (обвинуваченого) щодо
обстановки та пов’язаних з нею обставин по)
дії [7, c. 39]. З цим, на нашу думку, погодити)
ся не можна. Якщо під час допиту отримано
достатньо відомостей про обстановку та по)
в’язані з нею обставини події, то здійснювати
додатковий допит немає сенсу [4, c. 69]. Його
взагалі не можна, вважати позитивним яви)
щем у слідчій практиці. Доцільно, щоб ін)
формація, необхідна для наступної перевір)
ки показань на місці, була отримана в про)
цесі першого допиту.

Вважаємо, що допит особи, чиї показан)
ня перевірятимуться, має певні особливості.
Він має бути спрямований на:

•• отримання від допитуваного докладної
інформації про обстановку та предмети на
місці майбутньої перевірки;

•• встановлення обставин, що характери)
зують можливість проведення слідчої дії:
згода допитуваного брати участь у її прове)
денні, здатність сприйняти, запам’ятати обс)
тановку й орієнтуватися при повторному пе)
ребуванні в ній, наскільки повно допитува)
ний запам’ятав обстановку;

•• з’ясування мотивів, за яких допитува)
ний (зокрема, підозрюваний, обвинуваче)
ний) погодився на участь у перевірці його
показань на місці;

•• встановлення джерела поінформова)
ності допитуваного про обстановку передба)
чуваного місця та пов’язані з ним обставини.

Дискусійним у криміналістичній літера)
турі залишається питання про необхідність
проведення при підготовці до перевірки по)
казань на місці попереднього огляду. Одні
автори вважають, що проведення останнього
в даному випадку має бути обов’язковим [11,
c. 81]. На думку Є. Центрова, попереднє оз)
найомлення з місцем, де буде проводитися
перевірка, потрібно лише в окремих випад)
ках [7, c. 39]. Слід зазначити, що проведення
попереднього огляду місця події вимагає пев)
ного часу. Якщо передбачається перевірка
показань підозрюваного, існує ризик його
відмови від участі у проведенні цієї слідчої
дії. Таку перевірку доцільно провадити від)
разу ж після одержання згоди підозрюваного.

Якщо ж огляд місця події провадиться
там, де далі планується здійснювати пере)
вірку показань на місці, йому притаманна
своя специфіка. У цьому випадку такий ог)
ляд спрямований на виявлення та вилучення
речових доказів, відомості про які є в пока)
заннях допитаної особи. У криміналістичній
літературі рекомендується позначити місця
їх перебування, причому так, щоб ці познач)
ки були непомітні при звичайному сприй)
нятті [9, c. 355]. Якщо при перевірці показань
на місці підозрюваний самостійно вкаже на
ці місця, це свідчитиме про знання обстанов)
ки й обставин події.

Специфіка огляду при підготовці до пе)
ревірки показань на місці полягає також і в
тому, що він дозволяє отримати інформацію,
необхідну для планування проведення цієї
слідчої дії. У криміналістичних джерелах
при проведенні огляду рекомендується: ви)
окремити «опорні пункти»; намітити основні
точки та маршрут проходження слідчої гру)
пи; визначити заходи безпеки, які можуть
знадобитися під час проведення перевірки
показань на місці; з’ясувати, яким чином за)
безпечуватиметься фіксація перебігу слідчої
дії [9, c. 357].

У криміналістичній теорії акцентується
увага на обов’язковості підготовки учасників
перевірки показань на місці [9, c. 357–358].
Разом із тим науковці неоднозначно підходять
до розгляду змісту такої підготовки. Так, ок)
ремі з них вважають за доцільне проведення
так званого інструктажу учасників слідчої дії,
однак у це поняття вкладається різний зміст.
І. Пантелєєв вважає, що це роз’яснення учас)
никам мети та порядку майбутньої перевірки
показань на місці, їх прав та обов’язків [9, 
c. 358]. Деякі автори у поняття «інструктаж»
вкладають також інформування учасників
перевірки показань на місці про обставини,
на які необхідно звернути особливу увагу
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[12, c. 227]. На нашу думку, це поняття слід
наповнити новим змістом. Терміном «інст�
руктаж» необхідно охоплювати не лише тех)
нічну сторону підготовки до слідчої дії, тобто
інформування учасників про те, що саме во)
ни повинні робити та в який спосіб. Пере)
вірка показань на місці заснована на спе)
цифічному методі отримання інформації –
методі порівняння та має достатньо складну
структуру отримуваної інформації. Учасни)
кам перевірки показань належить розуміти,
яким чином відбуватиметься перевірка пока)
зань підозрюваного, яка інформація може бу)
ти отримана під час її проведення. Тому, по)
перше, перед початком проведення цієї слід)
чої дії її учасникам слід роз’яснити мету май)
бутньої перевірки, їх права й обов’язки; зок)
рема, особа, показання якої перевіряються,
має бути поінформована, що її участь у слід)
чій дії є добровільною, а інших учасників не)
обхідно попередити про неприпустимість по)
становки навідних запитань і виконання та)
ких дій; по)друге, учасникам перевірки пока)
зань на місці слід роз’яснити зміст і порядок
майбутньої слідчої дії; так, особа, чиї показан)
ня перевірятимуться, повинна знати, що її за)
вдання – вказати маршрут до місця вчинен)
ня злочину, обстановку, конкретні предмети
та пояснити їх зв’язок з обставинами, що пе)
ревіряються. Також усім учасникам потрібно
пояснити, що ця особа має йти попереду слід)
чої групи, а понятим – що їм належить звер)
тати увагу на добровільність і самостійність
дій особи, показання якої перевіряються.

У літературі звертається певна увага на
доцільність знання учасниками перевірки по)
казань суті обставин, що перевіряються [13,
c. 26]. Це має стосуватися, зокрема, понятих,
спеціаліста, яким слід пояснити, які саме об)
ставини перевірятимуться, на що вони по)
винні звертати увагу під час слідчої дії. Із спе)
ціалістом, який буде використовувати фото)
зйомку або відеозапис, важливо визначити)
ся щодо сигналів, відповідно до яких він по)
чинатиме чи припинятиме фотозйомку або
відеозапис. Допоміжним учасникам перевір)
ки показань на місці необхідно пояснити, які
роботи будуть проведені, в якій послідовно)
сті. Оперативних працівників, які забезпечу)
ватимуть охорону та порядок на місці прове)
дення слідчої дії, слід також поінформувати
про її послідовність, передбачуваний марш)
рут проходження слідчої групи, а також з’я)
сувати з ними, яким чином будуть забезпечу)
ватись охорона і порядок на місці перевірки
показань підозрюваного.

Існує думка, що підготовку учасників пе)
ревірки показань на місці можна здійснюва)
ти як заздалегідь у кабінеті слідчого, так і
безпосередньо перед її проведенням у пункті
зібрання учасників цієї слідчої дії [9, c. 300].

Вважаємо, що у випадках, коли при перевір)
ці показань на місці присутня велика кіль)
кість учасників із різними функціональними
обов’язками, для їх інструктажу доцільно ви)
діляти додатковий час. 

У наукових джерелах розглядається так
звана психологічна підготовка учасників пе)
ревірки показань на місці [7, c. 39, 14, c. 132–
133; 15, c. 472], але автори вкладають у по)
няття «психологічна підготовка» різний зміст.
Так, Є. Центров зазначає про необхідність
установлення психологічного контакту з
особою, чиї показання перевірятимуться [7,
c. 39]. Ф. Глазирін зміст психологічної підго)
товки зводить до закріплення у підозрюваного
(обвинуваченого) позитивних мотивів участі
у проведенні цієї слідчої дії [14, c. 132–133].
На нашу думку, застосування зазначеного
терміна є зайвим. Доцільно вести мову про
психологічні аспекти підготовки учасників
перевірки показань на місці. Зокрема, В. Ва)
сильєв акцентує увагу на психологічних
особливостях підготовки не тільки підозрю)
ваного (обвинуваченого), а й інших учасни)
ків передбачуваної слідчої дії [15, c. 473]. Він
вважає, що слідчий повинен при підготовці
до перевірки показань на місці зустрітися з
учасниками майбутньої слідчої дії, яким не)
обхідно у розумних межах охарактеризувати
особистість того, чиї показання перевіряти)
муться. На думку В. Васильєва, цим можна
уникнути небажаних конфліктів і напруже)
ної атмосфери при проведенні слідчої дії. 

У криміналістиці проблема планування
досліджуваної слідчої дії розглядалася недо)
статньо. Вчені звертають увагу на залежність
процесу планування від ситуацій слідчої дії
[7, c. 37–38]. Ми вважаємо, що при плану)
ванні перевірки показань на місці необхідно
враховувати дві можливі ситуації: коли да)
них про розслідувану подію, обставини якої
будуть предметом перевірки показань, і про
те місце, де вони відбувалися, достатньо; ко)
ли зібрані матеріали дають про зазначене
мінімальні відомості. Можливість плануван)
ня перевірки показань на місці прямо зале)
жить від обсягу інформації, наявної у слідчо)
го. План має бути таким, щоб забезпечити
використання у процесі проведення пе)
ревірки показань на місці всіх матеріалів, що
стосуються розслідуваної події, місця, де во)
на відбувалася, а також отримати необхідну
інформацію від особи, показання якої пе)
ревіряються. 

У літературі розглядаються різні елемен)
ти планування цієї слідчої дії [13, c. 40, 13].
На нашу думку, планування перевірки пока)
зань на місці починається з визначення мети
слідчої дії. На наступному етапі слідчий здійс)
нює виокремлення у показаннях підозрюва)
ного конкретних частин, фрагментів, які пе)
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Article is devoted to the research of the features of preparation to verifying the testimony of the suspect
at the crime scene. Conditions at which carrying out of this investigatory action is possible, a circle of prepara�
tory measures are examined, practical recommendations are offered.

Статья посвящена исследованию особенностей подготовки к проверке показаний подозреваемого
на месте события. Рассматриваются условия, при которых возможно проведение этого следствен�
ного действия, круг подготовительных мероприятий, предложены практические рекомендации.

редбачається перевірити, а також відпо)
відних цим фрагментам вузлів в обстановці
місця події – «опорних пунктів». Опорний
пункт є ключовим терміном, який пояснює,
взаємозв’язок між ідеальними слідами (слі)
дами події в людській пам’яті) і фактичною
обстановкою на місці події. Зазначена слідча
дія дозволяє виявити та зафіксувати цей вза)
ємозв’язок, а характер останнього є новою 
самостійною інформаційною структурою. Та)
ким чином, опорний пункт  це найбільш зна)
чимі вузли й елементи обстановки у взаємо)
зв’язку із встановленими обставинами події,
які потрібно перевірити.

Оптимальний варіант плану перевірки по)
казань на місці, може мати такий вигляд:

•• наявні у справі матеріали; 
•• опорні пункти;
•• обставини, що підлягають з’ясуванню;
•• питання особі, показання якої перевіря)

ються;
•• тактичні прийоми.
Проведене дослідження дозволяє зроби)

ти такі висновки щодо особливостей підго)
товчого етапу до перевірки показань підозрю)
ваного на місці: 

підготовка до цієї слідчої дії провадиться
слідчим вже після прийняття рішення про її
проведення за наявності певних умов; 

необхідним елементом підготовки є зби)
рання й аналіз інформації, зокрема аналіз по)
казань раніше допитаної особи, з якою пла)
нується проведення перевірки; 

з метою зниження ризику відмови підоз)
рюваного від участі у проведенні цієї слідчої
дії перевірку необхідно проводити відразу
після одержання згоди особи взяти участь у
слідчій дії; 

важливим елементом підготовки є прове)
дення «інструктажу» учасників слідчої дії; 

необхідно планувати слідчу дію.
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Нині у галузі мобільного зв’язку обер)
тається досить значна маса грошо)
вих коштів, які досить часто стають

об’єктом уваги з боку представників кримі)
нального світу. Одним із способів, що вико)
ристовуються для протиправного заволодін)
ня грошима мобільних абонентів та опера)
торів телекомунікацій, є шахрайство.

Проблеми боротьби із шахрайствами у
сфері мобільного зв’язку на цей час є дос)
татньо новими та малодослідженими. Особ)
ливо гострою є потреба наукового аналізу
питань запобігання даному виду злочинів.

Природно, що в ефективному запобіганні
шахрайствам у сфері мобільного зв’язку
заінтересовані, перш за все, оператори теле)
комунікацій – суб’єкти господарювання, які
мають право на провадження діяльності у
сфері телекомунікацій, у тому числі на тех)
нічне обслуговування й експлуатацію теле)
комунікаційних мереж. Йдеться про опера)
торів мобільного зв’язку. Під оператором
мобільного зв’язку (далі – ОМЗ) відповідно
до чинного законодавства ми розуміємо опе)
ратора телекомунікацій, що надає послуги
рухомого (мобільного) зв’язку.

Окремі аспекти запобігання шахрай)
ствам висвітлювали такі вітчизняні науков)
ці, як Ю. Аленін, В. Басай, В. Бахін, В. Берназ,
П. Біленчук, В. Гевко, Ю. Грошевой, В. Гон)
чаренко, О. Гумін, В. Журавель, А. Іщенко,
О. Кириченко, Н. Клименко, І. Когутич, В. Ко)
новалова, В. Кузьмічов, В. Лисиченко, В. Лука)
шевич, Є. Лук’янчиков, М. Михеєнко, В. Hop,
М. Салтевський, М. Сегай, В. Тіщенко, В. Ше)
пітько, М. Шумило, а також зарубіжні – В. Ар)
сеньєв, Д. Бєдняков, Р. Бєлкін, В. Васильєв,
Л. Карнєєва, Л. Кокорев, П. Сердюков, 
С. Шейфер та ін. Разом із тим ці досліджен)
ня не охоплюють певних особливостей шах)
райств, що вчиняються у галузі мобільного
зв’язку.

Аналіз чинних нормативно)правових до)
кументів, якими керуються у своїй діяль)
ності оператори мобільного зв’язку (зокрема
Закону України «Про телекомунікації» та
постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг» від 09.08.2005 р.
№ 720) свідчить, що основним механізмом,
який дозволяє ОМЗ реалізовувати функції
запобігання шахрайствам у сфері мобільного
зв’язку, є скорочення переліку або припинен)
ня надання телекомунікаційних послуг спо)
живачам. Такі дії можуть здійснюватися опе)
ратором у разі порушення споживачем Пра)
вил надання та отримання телекомуніка)
ційних послуг, а також в інших випадках, пе)
редбачених договором і законодавством.

Під телекомунікаційною послугою у да)
ному дослідженні, відповідно до норм по)
станови Кабінету Міністрів України від
09.08.2005 р. № 720, ми розуміємо продукт
діяльності оператора та/або провайдера те�
лекомунікацій, спрямований на задоволення
потреб споживачів у сфері телекомунікацій.
Телекомунікаційні послуги поділяються на:
загальнодоступні (універсальні); інші теле)
комунікаційні послуги. 

Загальнодоступні (універсальні) телеко�
мунікаційні послуги – мінімальний набір ви)
значених Законом України «Про телекомуні)
кації» послуг нормованої якості, доступний
усім споживачам на всій території України [1]. 

За ознаками надання телекомунікаційні
послуги поділяються на основні та додаткові,
що нерозривно пов’язані технологічно з на)
данням певних основних телекомунікаційних
послуг. Перелік додаткових послуг визна)
чається технічними можливостями обладнан)
ня операторів, провайдерів телекомунікацій.

Оператори, провайдери самостійно ви)
значають перелік телекомунікаційних по)
слуг, що надаються споживачам, крім ви)

ДІЯЛЬНІСТЬ  ОПЕРАТОРІВ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ІЗ  ЗАПОБІГАННЯ  ШАХРАЙСТВАМ  У  СФЕРІ
МОБІЛЬНОГО  ЗВ’ЯЗКУ
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падків покладення на операторів за рішен)
ням Національної комісії з питань регулю)
вання зв’язку відповідно до Закону України
«Про телекомунікації» обов’язку щодо роз)
витку та надання загальнодоступних (універ)
сальних) телекомунікаційних послуг.

Споживач у межах технічних можливос)
тей має право обрати оператора, провайдера
та вид телекомунікаційних послуг, що ними
надаються.

Основними послугами мобільного зв’яз=
ку є:

надання доступу до мережі оператора ру)
хомого (мобільного) зв’язку шляхом підклю)
чення та з’єднання кінцевого обладнання або�
нента;

передавання та приймання інформації го)
лосом.

При цьому згідно з чинними норматив)
ними документами сфери телекомунікацій
на загальному рівні кінцевим обладнанням є
обладнання, призначене для з’єднання з
пунктом закінчення телекомунікаційної ме)
режі з метою забезпечення доступу до теле)
комунікаційних послуг (телефонний і фак)
симільний апарат, комп’ютер, модем, теле)
приймач тощо). Для мобільного зв’язку ти)
повим кінцевим обладнанням є радіотелефо)
ни або термінали мобільного зв’язку.

Що стосується додаткових послуг мо=
більного зв’язку, то оператор може надавати
абонентам платні та безоплатні додаткові
послуги за визначеним ним переліком.

Додатковими платними послугами мобіль)
ного зв’язку, зокрема, є: передавання та прий)
мання текстових повідомлень; установлення,
перевстановлення, переключення, повторне
підключення кінцевого обладнання абонен)
та; надання телекомунікаційного каналу для
підключення систем сигналізації (пожежної,
охоронної тощо); тимчасове відключення та
включення кінцевого обладнання за заявою
абонента; надання довідково)інформаційних
послуг; переадресування виклику; очікуван)
ня вхідного виклику; заборона виклику; об)
меження виклику; голосова пошта; конфе)
ренц)зв’язок; вибір абонентського номера;
зміна абонентського номера; роумінг; пере)
давання та приймання мультимедійних пові)
домлень. 

Що стосується безоплатних додаткових
послуг, то оператор зобов’язаний безоплатно
надавати споживачам доступ до служб
екстреного виклику: пожежна служба (101),
міліція (102), швидка медична допомога
(103), аварійна служба газу (104) та служба
допомоги (112). Цей перелік послуг не може
бути скорочений.

Як свідчать результати аналізу практич)
ної діяльності ОМЗ, основними підставами
для скорочення переліку та припинення на)

дання телекомунікаційних послуг є умисне
вчинення абонентом порушень, що заподіює
шкоду суб’єктам ринку телекомунікацій [2]:

незаконне втручання в роботу автома�
тизованих електронно�обчислювальних ма�
шин, їх систем чи комп’ютерних мереж, що
призвело до перекручення чи знищення
комп’ютерної інформації або носіїв такої ін)
формації, а також розповсюдження комп’ю)
терного вірусу шляхом застосування про)
грамних і технічних засобів, призначених для
незаконного проникнення в ці машини, сис)
теми чи комп’ютерні мережі та здатних спри)
чинити перекручення або знищення комп’ю)
терної інформації чи носіїв такої інформації;

неправомірне використання кінцевого об�
ладнання для вчинення протиправних дій або
дій, що суперечать інтересам національної
безпеки, оборони та охорони правопорядку
або вчинення дій, що створюють загрозу для
безпеки експлуатації, підтримки цілісності,
взаємодії та захисту інформаційної безпеки
мереж телекомунікацій, електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів, усклад)
нюють чи унеможливлюють надання послуг
споживачам, а саме:

Неправомірні виклики (повідомлення) пе�
редавання даних (команд USSD тощо)/ін�
ше використання телекомунікаційних послуг,
які за своєю метою можуть бути класифіко)
вані як:

•• зловмисні виклики – телефонні виклики,
передавання текстових або мультимедійних
повідомлень, передавання даних (команд
USSD тощо), що містять погрози, образи чи
фрази, які сприймаються абонентом, який
отримав таку інформацію, як образа (неетич)
на поведінка, жарти, ненормативна лексика,
інші дії, що не відповідають вимогам суспіль)
ної моралі тощо), що заподіює абонентові
шкоду;

•• масові виклики – телефонні виклики,
передавання текстових або мультимедійних
повідомлень, передавання даних (команд
USSD, користування послугами WAP/WEB
доступу тощо), що ускладнюють або унемож)
ливлюють користування абонентом, який от)
римує таку інформацію, телекомунікаційни)
ми послугами в бажаному обсязі чи можуть
спричинити перевантаження обладнання
технічних засобів телекомунікацій мережі
операторів телекомунікацій;

•• виклики на номери служб екстреного
виклику – телефонні виклики на телефонні
номери служб екстреного виклику («101»,
«102», «103», «104», «112»), з метою усклад)
нення чи унеможливлення функціонування
таких служб у нормальному режимі та/або
заподіяння шкоди працівникам цих служб.

Незаконні дії з платіжними картками під
час користування телекомунікаційними по)
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слугами операторів мобільного зв’язку – дії,
спрямовані на заволодіння майном (кошта)
ми на платіжній картці) власника платіжної
картки, які полягають в отриманні інфор)
мації про платіжну картку при користуванні
телекомунікаційними послугами ОМЗ, що
передбачають використання платіжної карт)
ки, шляхом обману чи зловживання довірою
власника платіжної картки.

Неправомірне користування послугами
переказу коштів – дії, спрямовані на заво)
лодіння майном (коштами на особовому ра)
хунку, попередньо оплаченими за телекому)
нікаційні послуги) абонента шляхом обману
чи зловживання довірою (розповсюдження
інформації про проведення неіснуючих ак)
цій, розіграшів, конкурсів, надання неісну)
ючих послуг, продуктів, товарів; пропозиції
поповнення особового рахунку тощо), що
при)звели до поповнення особового рахунку
таким абонентом іншому абонентові, який
вчиняє порушення, чи будь)якому іншому
абонентові, шляхом користування цим або)
нентом телекомунікаційною послугою пере)
казу коштів.

Неправомірне заволодіння кодом попов�
нення рахунку – дії, спрямовані на заво)
лодіння майном (коштами на особовому ра)
хунку, попередньо оплаченими за телекому)
нікаційні послуги) абонента, що полягають 
в отриманні інформації про невикориста)
ний код поповнення рахунку абонента шля)
хом обману чи зловживання довірою цьо)
го абонента (неправдиве інформування або)
нентів про проведення оператором мобільно)
го зв’язку акцій, розіграшів, конкурсів тощо з
метою отримання інформації про невикорис)
таний код поповнення рахунку в корисливих
цілях, використання спеціалізованого облад)
нання, несанкціоноване отримання даних, які
містять інформацію щодо кодів поповнення й
іншої інформації, що супроводжує процес по)
повнення особового рахунку тощо), який за)
конно придбав і володіє таким кодом попов)
нення рахунку.

Неправомірне користування послугами
роумінгу – навмисні дії абонента, що поляга)
ють у реєстрації власного кінцевого облад)
нання в мережі іноземного оператора телеко)
мунікацій, отриманні значного обсягу послуг
роумінгу, загальна вартість яких значно пе)
ревищує залишок коштів на особовому ра)
хунку абонента, з метою завідомої подальшої
несплати отриманих послуг роумінгу або)
нентом оператору мобільного зв’язку, що за)
подіює останній шкоду.

Порушення порядку маршрутизації теле�
фонного трафіку – дії, що полягають у на)
правленні абонентом за допомогою спеціаль)
ного обладнання, підключеного до телекомуні)
каційної мережі, телефонного трафіку мар)

шрутом, відмінним від маршруту, визначено)
го чинним законодавством України та пра)
вилами операторів телекомунікацій (нап)
риклад, використання телекомунікаційних
мостів/ шлюзів тощо).

Клонування SIM�карти – виготовлення
абонентом або іншою особою без отримання
письмово дозволу на це оператора мобільно)
го зв’язку дублікату SIM)карти, що, зокрема,
передбачає дублювання всіх технічних рекві)
зитів SIM)карти, отримання телекомуніка)
ційних послуг із використанням якої розпі)
знається технічними засобами аутентифікації
телекомунікаційної мережі як отримання те)
лекомунікаційних послуг із використанням
оригінальної SIM)карти.

Невиконання умов договору про надання
телекомунікаційних послуг, у тому числі нес)
воєчасна оплата отриманих абонентом теле)
комунікаційних послуг, зокрема дії, що поля)
гають у навмисному тривалому невиконанні
грошових зобов’язань абонентом перед опе)
ратором мобільного зв’язку.

Неправомірне використання кінцевого об�
ладнання на комерційній основі – дії, що 
передбачають використання абонентом на ко)
мерційній основі кінцевого обладнання для
надання телекомунікаційних послуг третім
особам (голосової телефонії тощо).

Порушення абонентом встановленого
оператором мобільного зв’язку порядку під�
ключення до телекомунікаційної мережі опе)
ратора з метою отримання телекомуніка)
ційних послуг із завідомим подальшим ухи)
ленням від їх оплати, використання абонен)
том кінцевого обладнання, якщо воно не має
виданого в установленому законодавством
порядку документа про підтвердження його
відповідності вимогам нормативних доку)
ментів у сфері телекомунікацій.

Зловживання при користуванні телеко�
мунікаційними послугами, що надаються
ОМЗ, а також правами, наданими порушни)
кові як споживачеві телекомунікаційних по)
слуг чинним законодавством України та кор)
поративними документами, з метою заподі)
яння шкоди абонентам, оператору мобільно)
го зв’язку чи іншим фізичним/юридичним
особам.

Замах на порушення, тобто вчинення 
абонентом із прямим умислом діяння, безпо)
середньо спрямованого на вчинення пору)
шення, якщо при цьому порушення не буде
здійснене до кінця з причин, що не залежать
від волі порушника.

Слід зазначити, що згідно з чинним зако)
нодавством, оператор має право припинити
або скоротити перелік надання послуг рухо)
мого (мобільного) зв’язку у таких випадках:
неоплата чи несвоєчасна оплата послуг; ви)
користання внесеного авансу для послуг, за)
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мовлених абонентом шляхом передоплати;
використання на комерційній основі кінце)
вого обладнання для надання телекомуніка)
ційних послуг третім особам. Оператор має
право припинити або скоротити перелік на)
дання послуг рухомого (мобільного) зв’язку
також в інших випадках, передбачених дого)
вором.

Таким чином, за наявності законних під)
став для скорочення переліку та припинення
надання телекомунікаційних послуг опера)
тором мобільного зв’язку у випадку вчинен)
ня шахрайств абонентом заборона наведених
дій має знайти своє відображення у відпо)
відних договірних документах – у договорі
про надання послуг зв’язку.

Викладене дозволяє зробити такі висновки:
основним механізмом, який дозволяє

ОМЗ реалізовувати функції запобігання
шахрайствам у сфері мобільного зв’язку, є
скорочення переліку або припинення надан)
ня телекомунікаційних послуг споживачам;

важливими підставами для скорочення
переліку та припинення надання телекому)
нікаційних послуг є умисне вчинення або)

нентом порушень, що заподіює шкоду суб’єк)
там ринку телекомунікацій;

за наявності законних підстав для скоро)
чення переліку та припинення надання теле)
комунікаційних послуг оператором мобіль)
ного зв’язку у випадку вчинення шахрайств
абонентом заборона шахрайських дій має
знайти своє відображення у відповідних до)
говірних документах – у договорі про надан)
ня послуг зв’язку.

Основним напрямом розвитку положень
нашого дослідження є розроблення наукових
і практичних рекомендацій щодо змісту ос)
новних заходів, що мають бути реалізовані
оператором мобільного зв’язку з метою про)
тидії шахрайствам у сфері мобільного зв’язку.
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The work provided investigates the activities of telecommunications operators to prevent fraud in
mobile communications. Specifically analyzed telecommunications services, as a matter of criminal tres�
pass and violation of basic mobile subscribers, which is the reason for limiting the number and termina�
tion of telecommunication services.

В статье исследуется деятельность операторов телекоммуникаций по предотвращению
мошенничеств в сфере мобильной связи, анализируются телекоммуникационные услуги как
предмет преступного посягательства, а также основные нарушения абонентов мобильной свя�
зи, являющиеся основаниями для сокращения перечня и прекращения предоставления телеком�
муникационных услуг.
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Публікація матеріалів, у яких обстоювала)
ся думка щодо наявності в юридичному
процесі ігрового аспекту [1; 2], викли)

кала широкий спектр реакцій з боку колег)
юристів: від визнання цієї думки загальновідо)
мою та навіть банальною, скептичних запитань
на кшталт «і що з того?», до відвертого несприй)
няття і заперечення. Але переважали цілком
слушні питання та конструктивні зауваження.

Ми систематизували й узагальнили, на)
скільки це можливо, питання та зауваження опо)
нентів й отримали декілька принципових поло)
жень, які можуть бути сформульовані таким
чином:

1. Змагальність як принцип організації про)
цесу не перетворює судовий розгляд на гру, ос)
кільки «чистий агон» (змагання сам)на)сам із
однозначною перемогою чи поразкою в пер)
спективі) у вузькому розумінні не є грою, а ре)
алізації жодних інших ігрових форм юридич)
ний процес не передбачає;

2. «Ефект змагання» поширюється лише на
сторони і не зачіпає власне суд, отже, судді не
беруть участі в грі, що неприпустимо в рамках
ігрової ситуації;

3. Судовий процес не може трактуватись як
гра, оскільки у процесі гри правила не зміню)
ються, натомість у юридичній діяльності така
можливість не виключена; 

4. Однією з визначальних ознак гри є її не)
продуктивність, безкорисливість, а змагальний
юридичний процес, як правило, ініціюється за)
ради відшкодування моральних чи матеріаль)
них збитків, заволодіння майном чи отримання
можливості користуватися ним тощо.

Наведений перелік не є вичерпним; проблем)
них моментів значно більше1. Але повноцінний
розгляд усіх дискусійних аспектів «ігрової кон)
цепції процесу» наразі навряд чи можливий 
через обмеження, зумовлені форматом статті, а
також брак матеріалів із відповідної пробле)
матики. Ймовірно, через «несерйозність», тра)
диційно приписувану грі, на пострадянських те)
ренах феномен правників гри, м’яко кажучи, до)

нині «не обходив». Нечисленні винятки [3; 4]
радше підтверджують, аніж спростовують цей
висновок. 

Метою цієї статті є роз’яснення окремих ас)
пектів підходу, згідно з яким юридичний про)
цес трактується як такий, що містить «по)
бічну» ігрову складову, що виявляється не
лише у формі агону, а й інших ігрових фор)
мах, змушує у той чи інший спосіб «грати»
майже всіх учасників судового розгляду.

За методологічну базу правитимуть «ігро)
ва концепція культури», запропонована нідер)
ландським ученим Й. Гейзінгою та в подальшо)
му розвинута фрацузьким соціологом Р. Кайуа,
та концепція гри «з непротилежними інтереса)
ми», вироблена в рамках математичної теорії
ігор і концепції трансакційного аналізу.

Будова статті зумовлена змістом наведених
зауважень і потребою дотримання логічної по)
слідовності при викладенні матеріалу. Умовна
нумерація фрагментів тексту, що виступають у
ролі своєрідних «відповідей» опонентам, корес)
пондує з нумерацією зауважень.

1. Беручись до висвітлення нюансів, пов’я)
заних із запереченням ігрового характеру діяль)
ності, традиційно позначуваної терміном agоn,
слід визнати, що «чистий агон» (змагання сам)
на)сам із однозначною перемогою чи пораз)
кою в перспективі) справді досить часто не
трактується як гра прихильниками математич)
ної теорії ігор, зокрема, так званих ігор з проти�
лежними інтересами [5, с. 114]. Але зумовлено
це не онтологічною відмінністю гри з проти�
лежними інтересами як такої й agоn’у, а скоріше
тим, що «теорія ігор зосереджується на дося)
гненні цілей поза такими бінарними обмеження)
ми, як виграш/програш і правильний/хибний» [6,
с. 427]. Ігрові ситуації, що становлять інтерес
для теорії ігор, мають характеризуватися бага)
товаріантністю та багатовекторністю, натомість
безумовна зорієнтованість agоn’у на виграш ви)
водить його із сфери інтересів адептів матема)
тичної теорії ігор і (виключно в рамках і для ці)
лей цієї теорії) з класу ігор з протилежними ін)
тересами. У рамках класичної «ігрової концеп)
ції культури» агон уважається втіленням ігро)
вої сутності, квінтесенцією гри. Наведені мірку)
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1Окремого розгляду потребують питання спів)
відношення та розмежування різних ігрових форм
у рамках єдиного процесу виокремлення ігрової та
ритуальної складових судочинства тощо.
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вання доречно підсумувати словами Й. Гейзінги:
«на запитання, чи маємо ми право включати
змагання в категорію гри, можна без вагань да)
ти ствердну відповідь» [7, с. 60].

Що стосується твердження, нібито судовий
процес не передбачає реалізації інших (окрім
agоn’у) ігрових форм, то в якості гри agоn, або зма)
гання, полягає в суперництві, боротьбі за першість
у якомусь певному відношенні в рівних умовах за
певними правилами [8, с. 52]. Проте існують й інші
форми гри, які тією чи іншою мірою реалізуються
в юридичному процесі. Так, послідовник Гейзінги
Р. Кайуа окрім agоn’у виокремлює ще три базових
форми гри: alea, mimicry, ilinx.

Alea – форма гри, для якої вирішальним
чинником є щасливий випадок. Особисті якості
гравців зазвичай не мають суттєвого значення;
незамінні за інших обставин тренованість і напо)
легливість, терплячість, спритність і кваліфіко)
ваність учасників у рамках alea втрачають сенс;
єдиною гарантією виграшу виступає прихиль)
ність долі. Найбільш характерними приклада)
ми цієї категорії ігор є рулетка, орлянка, бакка)
ра, лотерея тощо. У цих іграх не лише не нама)
гаються нейтралізувати примхи випадку, а й куль)
тивують їх: саме примхливість долі є рушійною
силою ігор цього типу [8, с. 54–55]. Покладання
на випадок поєднується, проте, з суворістю в пи)
танні дотримання правил.

Суть mimicry – вдавання з себе когось або чо)
гось іншого; виконання ролі; симуляція певних
станів або зовнішніх виявів чогось відсутнього;
приховування наявного; створення ілюзії [8, 
с. 57–59]. Дитячі ігри в принцес і розбійників, те)
атральна гра, маскарад – ось промовисті приклади
ігрового міметизму. Характерною відмінністю
mimicry від agоn’у й alea є значно менша за)
лежність від правил [8, с. 60].

І нарешті, ilinx. Форма гри, спрямована на
досягнення ефекту запаморочення, полягає в 
тому, що гравець порушує сталість сприйняття
дійсності та досягає стану невимовного збуджен)
ня, шоку, солодкої внутрішньої паніки. Різнома)
нітні екстремальні атракціони, швидкісна їзда,
карколомні стрибки та польоти можуть правити
за приклади виявів цієї форми гри [8, с. 60–61].

Запропонована Р. Кайуа класифікація форм
ігрової поведінки не є вичерпною та не претен)
дує на всеохопність. Автор цієї класифікації за)
значає, що реальна ігрова поведінка може поєд)
нувати в собі ознаки різних базових форм, утво)
рюючи комбінації [8, с. 96–97], а також додат)
ково (поза класифікацією) вводить поняття lu�
dus’у на позначення особливої форми гри.

Безумовно, сучасний судовий процес не мо)
же відбуватися виключно «у форматі» alea, mi�
micry чи ilinx’у (зрештою, як і виключно у фор)
маті agоn’у), і стверджувати протилежне було
би принаймні нерозсудливо. Але так само без)
перечно, що всі три розглянуті форми гри тією
чи іншою мірою присутні в юридичному про)
цесі. Так, неможливість гарантовано передба)
чити результат конкретного судового розгляду,
взятого «тут і тепер», уподібнює його до alea й

актуалізує для його учасників ідеї «щасливого
випадку» чи «прихильності долі». І в тому не)
має нічого дивного, адже цей зв’язок історич)
но зумовлений. Аналізуючи старозавітні тексти,
Й. Гейзінга доходить висновку, що взаємозв’я)
зок між оракулом, азартною грою та судом ви)
світлюється в них з усією можливою ясністю. 
«І зрештою, хіба не тому самому служать священ)
ні терези, на яких Зевс в «Іліаді» зважує смертні
долі мужів, перш ніж почнеться битва? – запитує
дослідник, порівнявши сучасний символ право)
суддя й... жереб. – Це Зевсове зважування... є за)
разом і його суд. Тут нероздільно злилися воєдино
уявлення про Божу волю, фатум і долю)талан.
Терези правосуддя – це емблема непевного шансу
талану чи безталання, удачі або невдачі, шансу,
що перебуває у рівновазі, в балансі» [7, с. 94–95].
Руська Правда також передбачала можливість
розв’язання певної категорії судових спорів за до)
помогою жеребу. 

Володіння знанням щодо результату судо)
вого розгляду (скажімо, внаслідок попередньої
домовленості учасника розгляду з суддею)
призводить до нечесної гри, коли учасник уже
не грає в форматі alea, а лише вдає з себе грав)
ця, імітуючи участь у грі.

Зрештою, «суд завжди схожий і на динаміч)
ний спектакль, де кожен учасник – персонаж,
який грає свою визначену роль, відведену йому
долею, причому, наперед не знаючи яким чи)
ном розвиватимуться події, без завчених напе)
ред слів – переконаний А. Бернюков. – Він має
лише приблизне уявлення про те, що і як має
відбуватися, однак, не володіє повною достовір)
ною інформацією, а може лише приблизно здо)
гадуватися, адже тут усе відбувається експром)
том, дійові особи самі створюють хід цього дій)
ства... Головний персонаж, одягнений у мантію,
також не знаючи наперед про те, як має все кон)
кретно відбутися, не спроможний перешкодити
внутрішній грі учасників розгляду, а лише конт)
ролює спонтанний хід процесу, слідкуючи за
тим, щоб «актори» не переступали зовнішні рам)
ки процесуальності. Він виступає з особистою
промовою в кінцевому «акті» у формі підведення
підсумку про те, що він зрозумів з усього побаче)
ного... За ним – останній вихід на «сцену» і його
слово є остаточним та головним результуючим
висновком спектаклю» [3, с. 113]. Констатація
подібності судового процесу та театрального
дійства [2, с. 12–16] чи рольової гри дає підстави
розглядати суд як ігрову ситуацію з яскраво ви)
раженою міметичною домінантою (тобто mimic�
ry). Власне, ситуація відправлення правосуддя є
взірцевим прикладом гри з непротилежними
інтересами, або рольової гри. У математичній те)
орії ігор виокремлюються два основних класи –
ігри з протилежними та непротилежними ін)
тересами. Для перших уводиться поняття мети,
для других – поняття ролі. Набір ролей визна)
чає ситуацію гри. Якщо я – Кішка, а ти – Миша,
я маю тебе впіймати та з’їсти. Це має бути саме
так, оскільки саме такі правила (сценарій, ролі)
цієї гри [5, с. 114–116]. Позірна суперечність
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інтересів учасників рольової гри (Кішка прагне
зловити та з’їсти Мишу, а та намагається втекти
і сховатися) насправді не є визначальною,
оскільки конфлікт існує передусім «між роля)
ми», а не між їх виконавцями. Юридична ре)
альність, як ігрова, змушує учасників позбути)
ся самоідентичності та, з огляду на сценарій,
виступати в тій або іншій ролі. Приміром, об)
винувачений, потерпілий, захисник, підсудний,
засідателі, судді – це не люди, не наділені осо)
бистістю індивіди, а насамперед обумовлені
«процесуальним сценарієм» ролі [2, с. 34–35].
За Е. Берном, судовий розгляд як рольова гра
припускає можливість реалізації принаймні де)
кількох сценарних матриць1 і, відповідно, «вико)
нання» різних ролей учасниками гри [9, с. 84–
87]. При цьому, залежно від сценарію, досить
нерівнозначних ролей.

Цільові ігри з протилежними інтересами
ґрунтуються на ідеї соціальної/громадянської
рівності та консенсусі сторін. Натомість рольові
ігри з непротилежними інтересами переважно за)
сновані на ідеї апріорної біологічної та соціальної
нерівності, не передбачають консенсусу сторін:
рольова гра з її правилами, як правило, нав’язу)
ється сильним слабкому [5, с. 114–118].

Ю. Ветютнєв уважає судові процеси «ігра)
ми влади», в яких учасники мають обсяг свобо)
ди, прямо пропорційний обсягу наданих їм влад)
них повноважень. Відповідно, найбільший об)
сяг свободи мають представники обвинуваль)
ної влади та судді, а найменший – підсудні. То)
му вчений розглядає перших як повноцінних
учасників гри, а других – як ігровий інвентар.
Перші – це ті, хто грає; другі – ті, ким грають.
Роль останніх – виключно пасивна; вести мову
про «ігровий настрій підсудних» Ю. Ветютнєв
не вважає за доречне [4]. Ми вважаємо, що 
вести мову про «ігровий настрій» цієї категорії
учасників «судової гри» все ж можна, хоча його
характеристики суттєво відрізняються від ха)
рактеристик «ігрового настрою», властивого
учасникам цільових ігор. Усвідомлення власної
залежності від інших, обмеженості своїх ігро)
вих можливостей породжує (або здатне поро)
джувати) специфічний настрій ilinx’у. Р. Кайуа
змальовує його так: того, хто віддається цій грі,
п’янить відчуття, що гру спрямовують чужі йо)
му сили; щоб досягти цього відчуття, слід лише
покластися на їх волю [8, с. 101]. Більш повно
«судовий» ефект ilinx’у зображує А. Бернюков2:
«Промовлене: «Встати, суд іде! Прошу – сідай)
те!» Саме в цей момент, як правило, ритм серце)
биття учасників досягає своєї максимальної
швидкості. Надалі... постійно присутнє відчут)
тя, ніби все відбувається у сні, спостерігається
стан психологічного «ступору» та прострації.
Виведення з оціпеніння розпочинається при

словах: «На цьому слухання справи оголошуєть)
ся закритим (перенесеним)» – це сигнал для про)
будження з гіпнотичного трансу. Навіть при ви)
ході з суду ще залишається певного роду «ман)
драж», руки тремтять, спостерігається «внутріш)
нє» спустошення...» [3, с. 114]. Як бачимо, ефект
ilinx’у може бути актуальним не лише для під)
судного, а й для інших учасників судового роз)
гляду. Це пояснюється тим, що така форма гри,
як alea також зазвичай супроводжується ефек)
том ilinx’у. Адже відомо, що в азартних іграх і
щасливчика, і невдаху охоплює якесь особливе
запаморочення, вони втрачають відчуття втоми
та навряд чи належним чином усвідомлюють те,
що відбувається з ними й навколо них [8, с. 97].

2. Існує категорія гравців, здебільшого не)
підвладних ефекту ilinx’у, як і «змагальному
ефекту». Це – судді. Їх непідвладність ігровому
настрою не є безумовною й абсолютною, оскіль)
ки залежить від багатьох чинників, насамперед –
від набутого на цій посаді досвіду. По)перше,
слід зазначити, що вирішальний вплив на харак)
теристику статусу судді має стаж роботи у га)
лузі з відправлення правосуддя. Якщо суддя не)
досвідчений, це одна з його перших справ, – то
досить велика ймовірність того, що він повніс)
тю підпаде під дію гри. З набуттям певного до)
свіду в нього виробляється імунітет до магічно)
го затягування у гру судового процесу. Кон)
кретно)визначеної цифри таких судових роз)
глядів не існує. Цей момент настає тоді, коли він
усвідомлює, що відправлення правосуддя для
нього є звичайним і банальним виконанням своїх
професійних обов’язків. Суддя ж із великим ста)
жем відчуває цю «гру», однак сам у ній участі як
гравець не бере, він діє лише як спостерігач, який
повинен з усього побаченого зробити певні про)
цесуальні висновки [3, с. 113].

Але навряд це дозволяє стверджувати, що
судді завжди залишаються «поза грою» і з огля)
ду на це заперечувати ігровий характер судо)
чинства. По)перше, наявність арбітра, судді – не)
від’ємна умова будь)якої гри з протилежними
інтересами; отже, в рамках змагального формату
судді, як і підсудні, можуть розглядатися як «іг)
ровий реманент». По)друге, судді все ж грають
під час судового розгляду, хоча й у дещо від)
мінному від інших форматі. Це формат ludus’у.
За Кайуа, ludus як форма гри пов’язаний із подо)
ланням певної штучно створеної перепони – та)
кої, що її подолання не дає іншої вигоди, окрім
задоволення від вирішеного завдання. Відмін)
ність цієї форми гри від agоn’у полягає в тому,
що у ludus’і вияв обдарованості та хисту грав)
цем відбувається незалежно від контексту зма)
гальності та суперництва: боротьба точиться з
штучною перепоною, а не з суперниками)конку)
рентами. Найбільш поширеними та «чистими»
виявами ludus’у Р. Кайуа вважає кросворди, голо)
воломки, паззли, так зване активне читання де)
тективів тощо [8, с. 66–67]. Усі ці ігри поєднує
одна спільна ознака – комбінаторність. Створи)
ти з наявних у розпорядженні фрагментів за пев)
ними правилами найкращу (для більшості ігор –

1Ю. Ветютнєвобстоює дві базові сценарні матриці
судового процесу – модель спору та модель помсти [4].
На нашу думку, їх перелік може бути значно ширшим.

2Помічник Голови ради суддів Хмельницької області,
Апеляційний суд Хмельницької області (2003–2008 рр.).
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єдино можливу) конфігурацію – таке завдання
гравця. 

Суддя під час судового розгляду розв’язує
схоже завдання, прагнучи найліпшим чином
поєднати в цілісну картину розрізнені та супе)
речливі факти, надані в розпорядження суду сто)
ронами. Досягнення оптимального врівноваже)
ного поєднання – запорука успішного розгляду
справи по суті, суть перемоги судді в окремому
«сеансі гри». Слід додати, що допустимих «пере)
можних» конфігурацій може бути декілька. У цій
діяльності судді подібні до «нормальних» уче)
них, які займаються вирішенням наукових «голо)
воломок» (у термінології фундатора концепції «нор)
мальної» науки Т. Куна). Про схожість діяль)
ності суддів і вчених писалося багато, але цей 
аспект подібності чомусь зазвичай залишається 
поза увагою дослідників. Саме комбінаторність є
спільним знаменником людичних ігор, ординар)
них наукових розвідок і судових процесів; саме
вона гарантовано перетворює на гру діяльність
навіть досвідчених високопрофесійних суддів,
переконаних, що «відправлення правосуддя – це
не гра, це справа серйозна».

Підсумовуючи розгляд цього проблемного
аспекту «ігрової» концепції судочинства слід
зазначити, що у контексті судового розгляду іг)
рова ситуація постає багатошаровою, тобто та)
кою, де на різних рівнях одночасно може відбу)
ватись ігрова взаємодія між різними учасника)
ми в різних ігрових формах; при цьому харак)
тер ігрової взаємодії між тими самими учасни)
ками може суттєво змінюватися протягом ко)
роткого проміжку часу. 

Чи правомірно вважати ігровою таку непев)
ну ситуацію? На нашу думку, так. «Адже ми
легко можемо уявити собі людей, що грають на
луці в м’яча в такий спосіб: починають різні, які
лише існують, ігри, деяких не доводять до кін)
ця, час від часу навмання підкидають м’яча вго)
ру, жартома ганяються одне за одним, кидають
одне в одного м’ячем і т. д.» – пише з цього при)
воду Л. Вітгенштайн. Ці люди весь час грають у
м’яча і коли кидають його, щоразу керуються
певними правилами [10, с. 129].

3. Деякі вчені вважають неприпустимою
зміну правил гри в перебігу вже наявної вза)
ємодії між учасниками (тобто для гри, яку вже
розпочато, але ще не завершено, правила мають
залишатися незмінними протягом усього сеан)
су ігрової взаємодії), хоч і не виключають такої
можливості в царині «судово)процесуальної»
взаємодії. Наприклад, відомий американський
суддя Р. А. Познер дотримується саме такої точ)
ки зору: «Хоча правила гри час від часу зміню)
ються, в серйозній грі зміна правил протягом
самої гри є неприпустимою... Звичайно, певна
зона в грі (зона для стратегії та тактики грав)
ців) залишається відкритою. Правила не детер)
мінують результат гри, проте обмежують дії
гравців і в такий спосіб перетворюють їх у гру.
Гра є грою лише тоді, коли учасники не мають
змоги робити що їм заманеться, а її правила є
фіксованими, визначеними та принаймні про)

тягом гри незмінними... Тенісист не може ска)
зати судді: «Так, поданий мною м’яч влучив у
корт за лінією, однак якби хтось обміркував це
питання всебічно, він мусив би зробити висно)
вок, що лінії надто вузькі, тому їх слід розшири)
ти, а мою подачу – зарахувати». Утім, у праві
такі апеляції дозволені. Отже, зобов’язання гра)
ти за правилами в іграх важить більше, ніж у
праві – там достатньо енергійна людина часто
може змінити правила гри. Звичайно зробити
це можна не завжди й навіть не в більшості ви)
падків, однак судді таки мають обмежене право
не підкорятися правилам, змінюючи їх на пів)
дорозі» [11, с. 54–55]. Із цього закономірно мо)
же бути зроблений висновок, що гра та судовий
розгляд – речі несумісні.

«А хіба не буває також, що ми граємо і –
створюємо правила в процесі гри? – дивувався з
цього приводу Л. Вітгенштайн. – І навіть, що ми
їх змінюємо – також у перебігу гри?» [10, с. 129].
Поставлені Л. Вітгенштайном понад півсто)
ліття тому питання в умовах сьогодення є суто
риторичними: від середини 80)х років XX ст.
теоретики ігор узялися за вивчення поведінки
споживача та економічних адаптацій у «хаотич)
них» іграх, тобто іграх із численними динаміч)
ними рівноважними станами. Ці дослідження
привели до справжнього прориву в розроблен)
ні теорії ігор, яка покінчила з опертям на задані
правила гри й аналізує наслідки правил різного
роду, що застосовуються до порівнянних сце)
наріїв, уключаючи стратегії ухвалення рішень
за динамічними правилами [6, с. 427].

4. Навряд чи кому спаде на думку заперечу)
вати високу продуктивність положень сучасної
теорії ігор: їх ефективність належно засвідчена
в царині політичної, економічної та навіть пра)
воохоронної діяльності. Але «продуктивність
гри» – поняття, по суті, оксюморонне, утворене
з непридатних до поєднання складників. Адже
однією з основоположних ознак гри традиційно
вважається саме її непродуктивність [7, с. 15–16,
60–61; 8, с. 33, 44–45]. «Ця діяльність не спря)
мована на задоволення матеріального інтересу,
нею займаються не заради зиску», – досить ка)
тегорично стверджував Й. Гейзінга [7, с. 20]. 
Р. Кайуа також розглядав гру як виключно не)
продуктивну діяльність, тобто таку, що не створює
ні благ, ні статків, ні чогось корисного [8, с. 49]. То)
му заслуговують на увагу слова Ю. Ветютнєва з
приводу того, що в цьому сенсі трактування судо)
вого процесу як гри виглядає дещо проблематич)
ним [4], адже зазвичай юридичний процес іні)
ціюється передусім заради певного зиску.

Зазначена суперечність може бути розв’яза)
на за допомогою посилання на думку Р. Кайуа,
який приділяв особливу увагу азартним іграм.
Він, зокрема, вважав, що попри свою неприхо)
вану меркантильність азартні ігри все ж зали)
шаються непродуктивними, оскільки в їх пере)
бігу відбувається переміщення власності, а не
витворення нових благ. Більше того, це перемі)
щення загрожує лише власності гравців і лише
тією мірою, якою вони самі з цим погоджують)
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ся. Після закінчення партії все може або навіть
мусить починатися наново, у перебігу гри не
виникає нічого нового та сталого [8, с. 45].

Натомість Ю. Ветютнєв уважає за доцільне
визначати наявність або відсутність ігрового
моменту в судовому дійстві не за об’єктивною, 
а за суб’єктивною стороною, тобто з огляду на
внутрішнє ставлення самих учасників процесу
[4]. Гра є там, де панує ігровий настрій. А те, що
певний процес розпочинався (цілком імовірно і
закінчиться) з думкою про гроші, мало важить
для самої гри. «Під час судового розгляду де)
далі більше спостерігається «затягування» у
гру, оскільки гра завжди вимагає співучасті в
ній. Цей непомітний для сторін судового роз)
гляду ефект забезпечується здатністю такої «бит)
ви» викликати відчуття азарту в гравців. Тому
досить часто первинне питання (про кару за вчи)
нене, задоволення позовних вимог) перетво)
рюється в інше: чи зможе учасник судового
«бою» виграти? Відповідь для гравця завжди
одна: «Так, я здатен перемогти! Правда на мо)
єму боці! Перемога буде за мною!» У такий мо)
мент повного захоплення мета судового зма)
гання перетворюється в іще більш спрощене ім)
перативне твердження «для самого себе»: «Я му)
шу перемогти будь за що!!!» Отже, все інше 
для сторони процесу втрачає сенс та не має
жодного суттєвого значення, відступаючи да)
леко на задній план: лише одна, головна, думка
про перемогу опановує розумом...» [3, с. 112].
Що ж до тих, хто за будь)яких обставин насам)
перед думає про призовий фонд, зарплатню чи
гонорар, то в цьому відношенні, звичайно, вони
не гравці [8, с. 45].

Не заглиблюючись у крайнощі, маємо змогу
констатувати, що для гри наявність чи то від)
сутність перспективи плідного результату ні)
чого не важить; її результат існує вже в іншій,
неігровій площині. Таким чином, «твердження,
нібито... гра не може мати утилітарних цілей,
помилкові; автори подібних тверджень воче)
видь недооцінюють соціальні корені цільових
ігор» [5, с. 118].

Але потенційну результативність і високу
ефективність ігор не слід ігнорувати. Подібно 
до таких сфер людської діяльності, як економі)
ка, дипломатія, моральна філософія тощо [6, 
с. 427], юриспруденція цілком спроможна за)
своїти та з вигодою для себе використати здобут)
ки теорії ігор. Вони можуть виявитися просто
незамінними у рамках опрацювання концепції
«оптимального врівноваженого рішення» суду
(яке має максимально враховувати інтереси
кожної із сторін судового спору); у контексті пе)
ремовин представників сторін із метою досяг)
нення консенсусу інтересів і замирення (ефек)
тивність теорії ігор у цьому сенсі підтверджена

практикою дипломатичних і бізнес)перемовин);
при застосуванні процедур медіації тощо1.

Висновки

Під час відправлення судочинства реалізу)
ються різні форми ігрової взаємодії. У контексті
судового розгляду ігрова ситуація постає бага)
тошаровою, тобто такою, де на різних рівнях од)
ночасно може відбуватись ігрова взаємодія між
різними учасниками в різних ігрових формах.
При цьому характер ігрової взаємодії між тими
самими учасниками може суттєво змінюватися
протягом короткого проміжку часу. Гра цілком
може бути результативною й ефективною, а здо)
бутки теорії ігор – корисними для процесуаль)
ної науки й юридичної практики.

Положення цієї статті мають, переважно,
загальний характер, оскільки не ґрунтуються на
спеціальних знаннях. Але тим більше підстав
сподіватися, що в разі залучення до вивчення й
обговорення можливостей теорії ігор у царині
юриспруденції (зокрема, у процесуальній сфе)
рі) кваліфікованих фахівців (у тому числі мате)
матиків, соціологів, лінгвістів) дослідження ігро)
вого аспекту судочинства набуде цілком прак)
тичного спрямування.
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The article deals with various forms of play behaviour in the courts and their direct manifestations in the
law proceedings. One evaluates prospects of applying achievements of game theory in applied legal activity.

В статье рассматриваются различные формы игрового поведения в суде, а также их непосред�
ственные проявления в судебном процессе. Оцениваются перспективы использования достижений
теории игр в практической юридической деятельности.

1На окрему увагу заслуговують спроби використан)
ня вітчизняним ученим В. Гончаровим положень «теорії
мовних ігор» Л. Вітгенштайна для демонстрації процесів,
що відбуваються під час тлумачення юридичних текстів.
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Утравні  2010 р. видано друком новий під)
ручник «Аграрне право України», підго)
товлений викладачами кафедри аграр)

ного, земельного та екологічного права ім. ака)
деміка В. З. Янчука Навчально)наукового ін)
ституту земельних ресурсів та правознавства На)
ціонального університету біоресурсів і приро)
докористування України за редакцією завідува)
ча цієї кафедри, доктора юридичних наук, про)
фесора В. М. Єрмоленка. Слід зазначити, що
цей підручник затверджений Міністерством
освіти і науки України.

Своєчасність підготовки рецензованого ви)
дання не викликає жодних сумнівів, адже, зва)
жаючи на зміни аграрного законодавства Ук)
раїни, що відбулися, напрацювання у науці аг)
рарного права нових теоретичних положень,
розвиток практики правозастосування, ос)
таннім часом студенти відчували брак навчаль)
ної літератури, що мала б стати у нагоді при
вивченні курсу «Аграрне право».

Характеризуючи підручник, передусім, слід
відзначити доволі вдалу структуру рецензова)
ного дослідження. Вона побудована відповідно
до вимог кредитно)модульної системи організа)
ції навчального процесу, завдяки чому 35 розді)
лів підручника, кожен з яких завершується
контрольними запитаннями та завданнями для
самоперевірки, цілком логічно поділено на де)
сять модулів, що охоплюють значний обсяг на)
вчального матеріалу. При цьому авторам рецен)
зованого видання вдалося зберегти традицій)
ний поділ навчального матеріалу з курсу «Аграр)
не право» на загальну, спеціальну й особливу
частини.

Якщо вести мову про зміст рецензованого
підручника, то його загальна частина почи)
нається викладенням історії розвитку аграрно)
го законодавства в Україні (розділ 1), що зроб)
лено вперше в навчальній аграрно)правовій літе)
ратурі та стане у нагоді при з’ясуванні історико)
правових особливостей розвитку аграрного права.

Не можна оминути увагою найбільш склад)
ний для розуміння студентами розділ, що сто)
сується предмета та системи аграрного права,
який у підручнику має назву «Аграрне право як
самостійна галузь права України» (розділ 2). 
У вказаному розділі відображені останні науко)

ві напрацювання щодо предмета аграрного пра)
ва, включення до нього відносин із соціального
розвитку села, а також закріплена переважаюча
останнім часом наукова позиція щодо само)
стійності аграрного права як галузі національ)
ної правової системи.

Вирізняється оригінальністю розділ 3 під)
ручника щодо джерел аграрного права, де серед
їх видів характеризуються – правовий преце)
дент, принципи аграрного права, релігійні пам’ят)
ки, природне право людини тощо. Такий підхід
є новаторським і закладає підвалини для опра)
цювання різних видів джерел аграрного права у
наступних дослідженнях.

У другому модулі рецензованого підручни)
ка доволі широко розглядаються правові засади
реформування земельних і майнових відносин,
охарактеризовано порядок і умови приватиза)
ції державного майна в сільському господар)
стві, правове регулювання паювання земель та
майна. Висвітлення зазначеного матеріалу має
стати у нагоді студентам при опануванні відпо)
відних питань, оскільки зазвичай правові аспек)
ти реформування аграрних відносин виклика)
ють певні труднощі.

Серед положень особливої частини підруч)
ника заслуговує на увагу висвітлення правового
регулювання виробничо)господарської й окре)
мих видів діяльності у сільському господарстві.
Зокрема, охарактеризовано правове регулюван)
ня виробничо)господарської діяльності сільсь)
когосподарських товаровиробників, правова
регламентація якості та безпечності сільсько)
господарської продукції, правове регулювання
рослинництва і тваринництва, правове забезпе)
чення ветеринарної справи в Україні, сільсько)
господарського дорадництва, правове регулю)
вання аграрного ринку та ринку зерна, зовніш)
ньоекономічної діяльності сільськогосподарсь)
ких підприємств, страхування у сільському госпо)
дарстві й інвестування тощо. Слід зазначити, що
правові аспекти сільськогосподарського дорад)
ництва, зовнішньоекономічної діяльності сільсь)
когосподарських підприємств, правового ста)
туту Аграрного фонду у рецензованому підруч)
нику подано загалом уперше серед навчальних
видань із аграрного права, а матеріал щодо інших
видів відносин істотно розширено та доповнено.

Позитивним моментом є висновок про на)
лежність інституту соціального розвитку села
до інститутів аграрного права (розділ 30 «Пра)
вове регулювання соціального розвитку села»).
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Таке твердження фактично підводить риску під
дискусією, що розгорнулась останнім часом що)
до належності сільських соціальних відносин до
предмета аграрного права.

Заслуговує на увагу також висвітлення у
підручнику сутності аграрного законодавства
країн – членів ЄС (розділ 35), що має важливе
значення з огляду на прагнення України інтегру)
ватися до європейської спільноти та необхід)
ність адаптації національного аграрного зако)
нодавства до законодавства ЄС. Викладення за)
значеного матеріалу надасть можливість студен)
там отримати уявлення про доволі складне пра)
вове регулювання аграрних відносин у європей)
ських країнах.

Викладене свідчить, що викладачам кафед)
ри аграрного, земельного та екологічного права
ім. академіка В. З. Янчука Навчально)науково)
го інституту земельних ресурсів та правознав)
ства Національного університету біоресурсів і
природокористування України вдалося охопи)
ти широке коло сучасних проблем правового
забезпечення сільськогосподарської діяльності
та подати їх у вигляді відповідних тем навчаль)
ного курсу.

Однак не можна залишити поза увагою ок)
ремі недоліки чи спірні моменти, що є у підруч)
нику, який рецензується. Так, при висвітленні
положень загальної частини аграрного права
автори обмежились історією виникнення та
розвитку аграрного законодавства, предметом,
методами, системою та принципами аграрного
права, характеристикою джерел і суб’єктів аграр)
ного права. Однак, на нашу думку, недостатнім
є матеріал щодо аграрних правовідносин як од)
нієї з фундаментальних і визначальних аграр)
но)правових категорій, який подано всього на
декількох сторінках видання.

Заслуговує на увагу відсутність при вис)
вітленні джерел аграрного права питання про
напрями вдосконалення чинного аграрного за)
конодавства України. Було б цікаво дізнатись як

оцінюють автори підручника перспективи систе)
матизації вказаного законодавства, розроблення
та прийняття Аграрного кодексу України.

При характеристиці правових засад держав)
ного регулювання сільського господарства
(розділ 8 підручника) фактично залишилися
поза увагою авторів правові аспекти державної
підтримки сільськогосподарських товарови)
робників. Виокремлення цього питання було б
логічним з огляду на дію в Україні спеціалізо)
ваного комплексного Закону «Про державну
підтримку сільського господарства України» та
наявність низки відповідних підзаконних нор)
мативно)правових актів.

Дещо описовим є характер окремих тем під)
ручника, зокрема щодо правового регулювання
зовнішньоекономічної діяльності сільськогос)
подарських підприємств, страхування майна в
сільському господарстві. Слід було б детальні)
ше розглянути специфіку правового регулюван)
ня відповідних відносин саме за участю сільсько)
господарських підприємств.

Разом із тим висловлені зауваження жод)
ною мірою не знижують високої якості рецен)
зованого підручника. На сторінках підручника
знайшли відповідні посилання на видання ос)
танніх років з аграрного права та законодав)
ства. Матеріал викладено науковим стилем з
авторськими поясненнями складних положень
доступною мовою. Це свідчить про те, що дане
видання буде корисним не лише для студентів, а
й для широкого кола читачів.

У цілому слід зазначити, що рецензований
підручник «Аграрне право України» збагатить
бібліотеку національних аграрно)правових нав)
чальних видань. Підручник стане у нагоді сту)
дентам юридичних спеціальностей вищих нав)
чальних закладів, а також може бути викорис)
таний практикуючими юристами, студентами
аграрних та економічних навчальних закладів, 
а також усіма читачами, які цікавляться акту)
альними аграрно)правовими проблемами.
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