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ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

До авторів і читачів
Редакція запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, студен-

тів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування 
подаються (і публікуються) українською, російською і англійською мовами і повинні 
відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: 
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Наукова 
стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, завдання поданого 
матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень. Ліво-
руч від найменування статті вказується УДК. Обсяг статей, як правило, до 10 аркушів 
(кегль – 14, через 1,5 інтервалу), інші матеріали – до 6 аркушів – у 2 примірниках. 
Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках. На-
прикінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, 
резюме українською, російською та англійською мовами (всього до 15 рядків). Перелік 
джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел і 
сторінку, на яку зроблено посилання.

ДО МАТЕРІАЛІВ ДОДАЮТЬСЯ:

1. ФАЙЛ У ФОРМАТІ MS WORD З НАБОРОМ ТЕКСТУ, який висилається 
на адресу: yv@yurvisnyk.in.ua

2. СТАТТЯ У РУКОПИСУ – 2 прим.
3. РЕЦЕНЗІЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ особи, що має вчений ступінь за фахом, що 

відповідає предмету статті, чи відділу, кафедри науково-дослідного, вищого навчаль-
ного закладу або органу, організації (у формі виписки з протоколу).

4. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: 
Прізвище, ім’я, по батькові автора 
Науковий ступінь, звання, почесне звання 
Місце роботи і посада 
Поштова адреса, телефони, факс, e-mail 
Номер квитанції передплати на журнал (чи дата і місце передплати) 
Найменування статті 
Автори, на праці яких є посилання в рукопису 
Дата відсилання рукопису 
5. ЗАЯВКА НА ВИСИЛКУ АВТОРСЬКИХ ПРИМІРНИКІВ (післяплатою – 

не менше 5).
Резюме і рецензія не подаються за матеріалами для рубрик: «Проблемна  

ситуація», «Версія», «Публіцистика», «Наукове життя», «Прошу слова!», «Зворотний  
зв’язок», «Критика і бібліографія», «Ювілеї», «Персоналії».

При визначенні черговості публікації матеріалів 
перевагу мають передплатники журналу 

Подані матеріали не рецензуються і не повертаються автору. Матеріали, подані 
з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, не приймаються до ре-
дагування, публікації і не повертаються автору. Тому після подання матеріалу до 
публікації доцільно запросити редакцію особисто чи по телефону про дотримання 
вимог редакції. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення 
й уточнення найменування.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з дум-
кою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відпові-
дальність несе автор або особа, що надала матеріал.

Редакція веде листування тільки на сторінках журналу в рубриках «Проблемна 
ситуація», «Прошу слова!», «Зворотний зв’язок».

Журнал приймає замовлення на рекламу
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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ  
І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 340.11
В. Завальнюк,

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії держави і права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ТРАДИЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ПІДҐРУНТЯ  

АНТРОПОЛОГІЗАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНИ

Трюїзмом вітчизняної юриспруденції 
стало твердження про наявність традиції 
правового нігілізму українців [1, с. 66–
70; 2, с. 420–432; 3]. Такі оцінки перегу-
куються з аналогічними висновками про 
менталітет росіян, яким нібито властиві 
багатовікові традиції деспотизму, всесил-
ля влади й безправ’я населення, право-
вий нігілізм, відсутність досвіду свободи, 
права, самоврядування, демократії, кон-
ституціоналізму, політичної та правової 
культури, підлегле становище суспіль-
ства у відносинах із необмеженою й 
безконтрольною владою [4, с. 353]. По-
годжуючись лише деякою мірою із цими 
висновками, зауважимо, що навряд чи 
від минулого українським народом, як 
і російським, успадковано лише нега-
тивні фактори. Вважаємо, що минуле й 
сучасне будь-якої соціальної спільноти 
є неможливим без позитивного досвіду 
правового регулювання суспільного жит-
тя. Не є винятком у цьому аспекті також 
український народ.

Цілісність права досягається не лише 
збереженням і використанням традицій, 
забезпеченням наступності, а й самим 
існуванням того, що за аналогією з куль-
турною спадщиною може бути названо 
правовою спадщиною. Правова спадщи-
на – це сукупність зв’язків, відносин і 
результатів правового розвитку минулих 
історичних епох у межах окремої право-
вої культури, правової системи чи право-

вої сім’ї. Правова спадщина втілюється 
в сукупності правових цінностей, закла-
дених в основі будь-якої правової систе-
ми, за допомогою яких існує, функціо-
нує й розвивається право. Національна 
правова культура в кожний конкретний 
момент включає правову спадщину та 
творить її.

Для визначення ролі й значення пра-
вової спадщини українського народу в 
антропологічному повороті сьогодення 
важливо визначити її місце в системі гео-
політичних і культурно-правових коорди-
нат. Вважаємо справедливим висновок, 
що правова система України складала-
ся під впливом як західної, так і східної 
традицій права [5, с. 161–169]. Зокрема, 
це проявилось у рецепції греко-римсько-
го права. Водночас очевидним є також 
власний внесок української спільноти в 
правовий розвиток. Адже протягом три-
валих періодів буття вітчизняного права 
воно розвивалося, спираючись переважно 
на власну традицію права. Це стосуєть-
ся насамперед періоду давньоруського 
права, а також радянського права з його 
надмірною ідеологізацією й посиленим 
зв’язком із державною владою. На дум-
ку Ю.М. Оборотова, сучасний правовий 
розвиток України слабко орієнтується 
на використання своєї правової спадщи-
ни, характеризується значною правовою 
акультурацією, зокрема й некритичним 
використанням західної традиції права [6].
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Вважаємо, що антропоцентризм, на-
явний у правових системах сучасності, не 
був чужим для української правової тра-
диції, що значною мірою зумовлювалося 
власним розумінням і сприйняттям хри-
стиянства [7]. Християнство повсюдно 
у світі підготувало ґрунт для антрополо-
гічного праворозуміння ідей про єдність 
людського роду, рівність його членів, 
неприпустимість дискримінації на соці-
альній або національній основі («немає 
ні бідняка, ні багача, ні елліна, ні юдея»). 
Християнський початок простежуєть-
ся також у принципах демократії, поді-
лу влади й громадянського суспільства. 
Християнською спадщиною визнається 
ідея становлення соціальної правової 
держави як втілення вираженої в Но-
вому Заповіті ідеї любові до ближнього 
[8, с. 80–83]. Зазначимо також про таку 
фактично правову ідею християнства, 
як володіння людиною свободою волі. У 
християнській антропології свободу волі 
вважають однією з абсолютних істин 
щодо природи людини. Згідно з христи-
янською доктриною людина – єдина іс-
тота серед усіх живих істот, свободу волі 
якій подарував Творець. Воля людини є 
вільною у своєму виборі тому, що вона 
підкорюється людській владі [9, с. 247].  
Варто погодитись із твердженням  
В.В. Дудченко про єдине коріння свобо-
ди особистості та ідеї правової держави. 
Правова держава визнає за основу свого 
існування принцип особистості, право на 
індивідуальну творчість і самовиражен-
ня. Основною передумовою теорії право-
вої держави є цей принцип особистості, 
принцип свободи [10, с. 235].

Отже, християнство імпліцитно мі-
стило ідею олюднення права, надання 
йому антропологічного виміру, що по-
сприяло утвердженню антропологізму в 
українській правовій традиції.

Антропологізація в українській право-
вій традиції також пов’язана зі збережен-
ням звичаєво-правового регулювання, 
яке, будучи відокремленим від прямого 
державного нормотворення, стоїть ближ-
че до власне людини як члена спільноти. 
Правовий звичай – це «найантропніше» 
джерело права: між людиною й нормою 

при цьому немає жодних посередників у 
вигляді суду або державного адміністра-
тивного органу. Тому формування, роз-
виток і «виживання» правових звичаїв є 
свідченням антропологічних характерис-
тик цілої системи права.

Правові звичаї українців стали пред-
метом багатьох досліджень [11; 12; 13], 
які простежують традиції звичаєво-пра-
вового регулювання від найдавніших дер-
жавних утворень на території України до 
сьогодення, доводять чинність правових 
звичаїв у багатьох сферах регулювання, 
у тому числі й конституційній, а також 
поновлення за доби незалежності Украї-
ни правових звичаїв, насамперед у сфері 
приватних відносин. Сучасний дослідник 
Б.С. Бачур доводить, що до ХІХ століття 
такі норми й інститути цивільного зви-
чаєвого права, як давність володіння, за-
володіння, спільна власність, сервітутне 
право, чиншове право, практично не під-
давалися змінам, оскільки в них зберіга-
лася органічна залежність права від сут-
ності й характеру народу [14]. І сьогодні 
в поземельних відносинах можна просте-
жити вплив правових звичаїв. Зокрема, 
таким є інститут добросусідства, закрі-
плений у Земельному кодексі України, 
що складається з вироблених століття-
ми правил співжиття в сільській громаді  
[15, с. 135–142].

П.П. Чубинський, який досліджував 
звичаєве право, що діяло на українських 
землях у ХІХ столітті та застосовувалось 
волосними судами, окреслював такі його 
позитивні риси: розумність і справедли-
вість (з досліджених ним більше ніж 500 
рішень волосних судів не було жодного 
безглуздого чи явно недобросовісного), 
висока ефективність та авторитетність 
(скарги на рішення волосних судів пода-
валися дуже рідко), довіра до волосних 
судів не лише з боку селян, справи яких 
були підсудними таким судам, а й із боку 
поміщиків і єврейського населення, яке 
могло б звертатися до інших судів, під-
куп суддів був надзвичайно рідкісним 
явищем [16].

Тема національного характеру – це 
тема національної самосвідомості й са-
мовизначення людини, а сенс категорії 
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національного характеру полягає в тому, 
що вона насамперед не фіксує позитив-
но-правове явище, а становить форму са-
мосвідомості народу (як і усвідомлення 
історичної долі цього народу з точки зору 
інших культур). Національний характер 
є тотожним зі своєрідним способом жит-
тя, комплексом культурних цінностей, 
правилами поведінки й системою інсти-
туцій, які притаманні певному народу. 
Національний характер формується істо-
рично та може визначити фактори, що 
спричиняють його становлення. Після 
того, як національний характер устиг 
скристалізуватися, він зазвичай виявляє 
чималу стабільність і вміння відкинути 
або асимілювати «підривні впливи» [17]. 
Постулати антропоцентричного сприй-
няття навколишнього світу були близь-
кими й природними для українського 
народу, чим пояснюється їх утверджен-
ня в суспільній думці протягом багатьох 
століть.

Демократичному характеру україн-
ців, на думку М.І. Костомарова, влас-
тиве розуміння переваги особистості 
над общинністю, цінування особистісної 
свободи навіть у крайньому її вияві – 
сваволі, що є причиною непостійності, 
невиразності мети й форм життя, пори-
вчастості, прагнення до створення чогось 
та водночас до знищення створеного; 
із цього ж постає відсутність прагнен-
ня до панування над іншими народами. 
Водночас такі риси мали й негативний 
сенс, оскільки визначили насамперед 
небажання й невміння українців підко-
ритися єдиній, чітко визначеній меті, 
спричинили відсутність цілеспрямовано-
го розрахунку, відповідно, нездатність 
організовувати та втримувати владу 
як основу державності. Усвідомлення 
повноцінності особистості й безумов-
ності її свободи визначило особливе –  
поетичне, духовне – ставлення україн-
ців до Бога. Характер українців, як це 
довів М.І. Костомаров, формувався на-
самперед у просторі особистого, «свого» 
життєвого світу [18]. Особливу роль 
у цьому відіграє «хата», що уособлює 
«своє», власні родину й господарство, 
відокремлений простір, у якому можна 

відгородитися від «чужого», «ворожо-
го». Вважаємо, що в цьому менталітет 
українства на теренах Європи є схожим 
хіба що з позицією англійців, для яких 
їхня домівка є фортецею.

Побудові національного антрополо-
гічного світосприйняття сприяла низка 
інших чинників, які можна поділити на 
такі групи: геопсихічні (вплив підсоння, 
краєвиду й характеру природи на укра-
їнців як цілості), історичні (спільність 
історичної долі народу, який живе «на 
межі»), соціопсихічні (соціальна струк-
тура українського суспільства з пере-
вагою селянства), культуроморфічні 
(належність української культури до єв-
ропейської культури, периферійний ха-
рактер цієї належності), глибинно-пси-
хічні (комплекс меншовартості, окремі 
архетипи в колективному підсвідомому) 
[19, с. 66].

На сучасному етапі розвитку неза-
лежної України проблема формування 
національної свідомості шляхом рекон-
струкції рис етнічного менталітету сто-
їть у центрі уваги суспільства. Українці 
як етнос протягом століть характери-
зуються відносно стабільними рисами 
психічного складу та достатньо розга-
луженою субетнічною структурою, що 
свідчить про життєздатність етнічної 
системи. Очевидно, що менталітет укра-
їнського етносу є сформованим історич-
но не на деструктивних, а на конструк-
тивних духовно-творчих джерелах, на 
силі гуманізму, життєлюбства, життє-
примирення з представниками інших 
етносів у межах своєї території. Названі 
риси українського менталітету яскраво 
ілюструють, що антропологічні погляди 
на буття права є природними, близьки-
ми для українців, тому сприйняття дійс-
ності крізь призму антропологічних мір-
кувань є природним також для сучасної 
правової української системи.

Основи менталітету українського 
етносу склали такі основні ідеї: безкі-
нечність і незмірність світу; вічна змі-
нюваність життя; людина в центрі світо-
будови; природа як матір; земля – наша 
годувальниця; хліб – усьому голова; 
свобода – найбільша цінність для люди-



9

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ни; кожна людина має жити за правдою 
тощо. У ході досліджень ученими було 
виділено такі системотвірні ознаки мен-
талітету українського народу:

– інтровертивність вищих психічних 
функцій у сприйнятті дійсності, що вияв-
ляється в зосередженості особи на фак-
тах і проблемах внутрішнього, особистіс-
но-індивідуального світу;

– кардіоцентричність, що проявляєть-
ся в сентименталізмі, чутливості, любові 
до природи, яскраво відображених у пі-
сенному фольклорі;

– анархічний індивідуалізм, партику-
лярне прагнення до особистої свободи 
без належного прагнення до державнос-
ті, коли бракує ясних цілей, дисципліно-
ваності й організованості;

– перевага емоційного, чуттєвого над 
волею та інтелектом [20, с. 93–100].

Подекуди науковці поряд із вищевка-
заними ознаками називають також про-
вінційність («хуторянство») і консерва-
тизм як типові риси українського етносу 
[21, с. 94].

Слушною вважаємо думку С.У. Го-
нчаренка, який стверджує, що мен-
талітет українського народу має такі 
основні риси, як волелюбність, індиві-
дуалізм, прагнення соціальної рівності, 
демократизм, духовний аристократизм, 
оптимізм, філософічність душі, глибока 
релігійність, милосердя, миролюбність, 
щирість і душевна щедрість, працелюб-
ність [22, с. 204].

Водночас майже всі дослідники мину-
лого (М.І. Костомаров, В.К. Липинський, 
В.К. Винниченко) відзначали таку, зда-
валося б, протилежну антропоцентризму 
характерну рису українців, як індивідуа-
лізм, що набуває крайніх форм асоціаль-
ного егоцентризму. Він проявляється в 
схильності до непокори, в анархічному 
індивідуалізмі з його проявами в різних 
формах опосередкованого потягу до осо-
бистої свободи, з відсутністю організації, 
стійкості й дисципліни. Ця риса є небез-
печною для побудови державності. Зосе-
редженість на проблемах внутрішнього 
особисто-індивідуального світу призвела 
до переваги власних інтересів над гро-
мадськими, а відтак – до постійної со-

ціальної конфронтації, неможливості дій-
ти злагоди навіть у дуже відповідальні, 
переломні моменти. Серед негативних 
ознак національного характеру визна-
чають також взаємне непорозуміння, 
неузгодженість між словом і ділом, від-
сутність хибкої визначеності, соціальну 
відмежованість, мрійливість, імпульсив-
ність.

Компромісним варіантом між егоцен-
тризмом і формами колективної взаємо-
дії є любов до свободи й гуманізм, який 
визначає лише такі способи соціальної 
організації, що ґрунтуються на принци-
пах добровільності та ні в чому не обме-
жують свободу волі. Сильний вольовий 
елемент ментальності українців зумовив 
появу інституту козацтва. Проте багато 
дослідників українського етносу наголо-
шують на недостатньо розвиненій соці-
альній волі. Перевага емоційності, спо-
глядальності, мрійливості над волею в 
характері українця часто призводить до 
того, що поставлені цілі не досягаються 
або реалізуються не так, як було заду-
мано. Неадекватність вольової регуляції 
відображається також в упертості, що 
проявлялася в прагненні діяти по-своє-
му, усупереч розумним доказам чи пора-
дам [23, с. 94].

Менталітет українства значною мі-
рою зумовлюється фронтиром – межею 
різних землеробських і скотарських 
культур, яка проходила українськими 
землями, крім того, межею різних хри-
стиянських конфесій. Постійна загроза 
існуванню, відчуженість від усіх матері-
альних цінностей суспільства за умов фе-
одальних відносин, невпевненість у зав-
трашньому дні, спричинена соціальним 
і національним безправ’ям, виробили в 
українців риси безкорисливості, певною 
мірою аскетичного ставлення до земних 
благ, відчуття деякої неповноцінності. 
Цей психологічний настрій є підвладним 
християнським ідеям покірності, щедро-
сті, милосердя, терплячості, скромності.

Демократизм сумісного співжит-
тя українців зумовив те, що кожен із 
них є самостійним господарем, люди-
ною незалежною. Натомість характер 
суспільних відносин зумовив появу в 
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них індивідуалістичної зорієнтованості. 
Однак українець, навіть будучи інтро-
вертом, індивідуалістом за своїм харак-
тером, залишається людиною доброю 
й милосердною, зберігає співчуття до 
знедолених, скривджених. Останнє зу-
мовлюється насамперед ототожненням 
ним себе з іншими людьми, віднайден-
ням у них свого «Я». Саме тому укра-
їнцеві близька християнська заповідь 
любити ближнього свого як самого себе  
[24, с. 377].

Українець – індивідуаліст, проте ін-
дивідуалізм його є неоднозначним. Ще 
російський історіософ К.Д. Кавелін, по-
рівнюючи менталітет росіян та україн-
ців, майже одночасно з М.І. Костомаро-
вим наголошував, що «індивідуальність 
малоросіян» є сильно розвиненою внас-
лідок їх історії та порівняно вищого сту-
пеня культури, тоді як у «великоросів» 
індивідуальність не мала простору, реа-
лізації особистості зовсім не було. К.Д. 
Кавелін в особистості, яка «усвідомлює 
свою безконечну, безумовну гідність», 
складає «необхідну умову будь-якого 
духовного розвитку народу» [25, с. 22], 
бачив основу європейського розвитку, 
прафеномен європейського життя.

Незважаючи на популярність темати-
ки правового менталітету, у науковому 
середовищі не вироблено методологію 
його дослідження. Глибинні, найбільш 
усталені компоненти правового мента-
літету можна (і потрібно) досліджувати 
на основі ідіоматики й фольклору, що 
саме роблять учені [26]. Наприклад, 
українські прислів’я показують, що 
українці, з одного боку, одвічно прагну-
ли до справедливості, а з іншого – ро-
зуміли величезну різницю між правом 
і законом («Не все так робиться, як у 
параграфі написано»). Ще більш вираз-
ним є розуміння відмінності між правом 
та його застосуванням («В суді правди 
не шукають»), залежності правозасто-
сування від корупції («Де гроші судять, 
там право в куті»).

Проте навіть розуміючи, що, згідно 
зі словами В.М. Тертишника, юридичні 
прислів’я – це вказівні пальці юриспру-
денції, сучасний «свіжий» зріз правово-

го менталітету потребує іншого об’єкта 
дослідження. На нашу думку, ним мо-
жуть стати результати соціологічних 
опитувань, хоча й цей ресурс є доволі 
обмеженим. Зауважимо, що більшість 
українських соціологічних інституцій не 
проводять цілеспрямованих досліджень 
правового менталітету українського су-
спільства та окремих його груп.

Отже, національний характер укра-
їнського народу є благодатним ґрунтом 
для закладення основ національної юри-
дичної антропології. Антропоцентричне 
розуміння правової реальності є близь-
ким і природним для українського на-
роду.

Ключові слова: правовий нігілізм, 
правові традиції, правовий менталітет, 
антропологія права, право, держава.

Правові традиції українського 
народу сягають корінням глибини 
віків. Навряд чи слід доводити, що 
становлення сучасної України та її 
перспективи як правової держави, іс-
торія прав і свобод людини в Україні 
мають осмислюватися в співвідно-
шенні з вітчизняними традиціями.

Правовые традиции украинского 
народа уходят корнями в глубины 
веков. Вряд ли следует доказывать, 
что становление современной 
Украины и ее перспективы как пра-
вового государства, история прав и 
свобод человека в Украине должны 
быть осмыслены в соотношении с 
отечественными традициями.

Legal traditions of the Ukrainian 
people is rooted in the depth of centuries. 
It is hardly necessary to prove that the 
formation of the modern Ukraine and 
its prospects as a legal state, history 
rights and freedoms in Ukraine should 
be understood in its relation with the 
local traditions.
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ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ І СТАЛОСТІ ПОЛІТИЧНИХ КОРДОНІВ

Сучасні глобальні процеси інтегра-
ції сприяють актуалізації ідеї загально-
світового громадянства, яку сформу-
лював Мохамед Н. Наби, виходячи з 
принципу універсальних прав людини 
[1, с. 323-325]. Шлях до всесвітнього 
громадянства лежить через розвиток 
систем регіонального громадянства, і 
досвід його встановлення на сьогодні є 
в країнах-членах ЄС.

Державна ідентичність деформу-
ється через дію внутрішніх факторів, 
що сприяють встановленню кордонів. 
Політична ідентичність не витримує 
конкуренції з конфліктними етнічними 
ідентичностями, сталість яких не зале-
жить від політичних трансформацій і 
не вимагає соціальної дії для існування 
з боку носіїв. Спроби створити політич-
ну ідентичність у багатонаціональних 
державах не завжди мали успіх. Так, 
у колишніх Югославії, Чехословаччині, 
Бельгії етнічні ідентичності були силь-
нішими за політичні.

Таким чином, проблема ідентичнос-
ті пов’язала аналіз політичних кордонів 
з аналізом функцій держави. З цього 
випливає політична формула: якщо не-
має стабільної політичної ідентичності, 
немає і стійких кордонів, стабільної те-
риторії, стабільної держави. Отже, ле-
гітимні кордони спочатку створюються 
в соціальних уявленнях, а потім делімі-
туються на карті.

З інших позицій зазначену пробле-
му розглядає структуралістська теорія, 
основи якої закладені Є. Гіденсом. За 
цією теорією держава – це вмістище 
(«контейнер») влади. Вона прагне роз-
ширити свій вплив, щоб контролювати 
зовнішні чинники, що впливають на неї. 
Ці дії вимагають легітимації з боку гро-

мадян. Однак міць глобальних факторів 
перевершує можливості навіть самих 
великих держав, змушених підкоряти 
свою діяльність нормам міжнародно-
го права, відмовляючись від частини 
свого суверенітету. До даного типу 
теорій належить теорія «плавильного 
казана», яка висунута американськи-
ми дослідниками в 70-х роках XX ст.  
Вони вважали, що значення етнічних 
спільнот і етнічних почуттів буде по-
ступово нівелюватися в ході процесів 
урбанізації і модернізації, акультурації 
меншостей, структурної і мовної асимі-
ляції [Цит. за: 2].

Структуралістська теорія є від-
дзеркаленням актуалізації неолібе-
ральних концепцій співвідношення 
нації і держави, що підкреслюють 
вузькість розмежування цих понять 
порівняно з розмахом сучасних про-
блем. Отже, жодна держава не може 
самостійно забезпечити задовільний 
рівень добробуту своїм громадянам. 
Уряди змушені вдаватися до неде-
мократичних методів управління, що 
знижує легітимність держави в очах 
громадян, прискорює ерозію політич-
ної ідентичності, особливо в прикор-
донних районах.

Прихильники глобальної взаємо-
залежності зосереджують увагу на 
об’єктивних економічних чинниках: 
поглибленні міжнародного поділу пра-
ці, удосконаленні комунікацій, зв’язку. 
Якщо в минулому кордони поділялися 
на «вигідні» і «невигідні», «природні» і 
«штучні», що служило підставою для 
територіальних претензій, то нині про-
цес інтеграції призвів до іншої крайно-
сті – появи міфу про стирання держав-
них кордонів, як «шрамів історії».

© И. Долматов, 2015
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Однак інтернаціоналізація громад-
ського життя не веде до «безмежного» 
світу, або світу без кордонів. Навпаки, 
успіх цього процесу безпосередньо за-
лежить від того, що світовий простір 
розділений державними кордонами на 
«відсіки», тому що для руху капіталу 
потрібна «різниця потенціалів» між те-
риторіальними одиницями, в яких діє 
різне митне, фіскальне, трудове, еко-
логічне й інше законодавство і гарантії 
місцевої влади. Іншими словами, світо-
ва система має потребу в нерівності, а 
державні кордони служать для її збе-
реження.

Процеси глобалізації й уніфікації 
зіштовхнулися з проблемами «перети-
нання» кордонів, але не стільки полі-
тичних, скільки культурно-цивілізацій-
них. В останні роки затвердився термін 
«геокультура» для розуміння еволюції 
прикордоння в системі «центр-перифе-
рія» макрорегіонів, цьому присвяче-
ні роботи Д. Замятіна, Н. Замятіної,  
С. Сущія та А. Дружиніна, Е. Моро-
зової. Дослідження прикордонних кон-
тактних зон у процесуальному аспекті 
групуються по двох напрямах – функ-
ціональному й еволюційному. Пред-
ставники першого з них – це послі-
довники Ж. Готтмана і Р. Хартшорна, 
які вважають державу консолідованою 
територіальною системою, в якій го-
ловним є збереження стабільності за-
фіксованого простору, що не залежить 
від віку просторової системи та її хро-
нології [Див.: 3, с. 53-182]. Держава 
розглядається як структурна єдність 
протилежних сил – відцентрових і 
доцентрових, а підтримання єдності 
відбувається шляхом вертикальної 
інтеграції соціальних груп і горизон-
тальної інтеграції регіонів. На думку 
Е. Шілза, центр (система влади) грає 
активну, інноваційну роль у державі. 
Периферія, в тому числі прикордонна, 
пасивна і традиційна, однак, відіграє 
не менш важливу роль. Вона сприймає 
імпульси нового по мережах комуніка-
ції, що йдуть із центра, та адаптує до 
місцевої культури, пом’якшуючи на-
слідки культурно-політичної трансфор-

мації. Політична система та її кордони 
не є аналогами біологічної системи і 
тому не є залежними від історичного 
часу, а обумовлюються лише струк-
турно-функціональними чинниками. 

Проте еволюціоністи (Н. Паундс, С. Ван  
Валкенбург, Дж. Паркер) вважають змі-
ну політичного простору процесом, що 
залежить від хронологічної динаміки. 
Модель Н. Паундса пояснює зростан-
ня державної території та зміну функ-
ції кордонів радикальним «розбухан-
ням» первісного ядра. Ван Валкенбург 
у руслі теорії локальних цивілізацій 
розуміє розвиток як «пульсацію» полі-
тичного організму згідно з його «віком».  
Дж. Паркер виокремлює усередині про-
стору країни первинне ядро (місце заро-
дження держави), історичне ядро (роз-
ширене порівняно з першим), зовнішню 
мантію ядер, периферії різних порядків 
далекості [Див.: 4]. Отже, внутрішні 
кордони між центром та периферією – 
адміністративні чи культурні – отриму-
ють різний офіційний статус залежно 
від віку політичної системи.

Існування стійких геополітичних 
розламів, що збігаються з кордонами 
між цивілізаціями – великими геокуль-
турними таксонами, проаналізовано в 
теорії американського дослідника Ди-
ректора Інституту стратегічних дослі-
джень при Гарвардському університе-
ті С. Хантінгтона. Автор доводив, що 
після краху біполярної системи полі-
тичний світ розпадеться на деякі ве-
ликі спільності, що в цивілізаційному, 
культурному і політичному відношенні 
розходяться один з одним і тому рано 
чи пізно конфліктують. «Світова полі-
тика, – писав С. Хантінгтон, – вступає 
в нову фазу... тепер лінії розколу про-
лягають між цивілізаціями, як головни-
ми лініями політичних фронтів. Отже, 
джерело конфліктів у новому світі по-
роджено не ідеологією та економікою, 
а розходженнями в культурі. Лінії роз-
ламу між цивілізаціями стають гарячи-
ми точками» [5, с. 35-49]. Долі світу 
визначаються взаємодією між цивілі-
заціями – західною, конфуціанською, 
японською, ісламською, індуїстською, 
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слов’яно-православною, латиноамери-
канською і африканською.

Національні держави були голов-
ними суб’єктами політичних відносин 
протягом сторіч (із часу Вестфальско-
го договору), вважає С. Хантінгтон, у 
цілому ж всесвітня історія – історія 
цивілізацій, де релігії є головним чин-
ником єднання суспільства, що пояс-
нює активізацію фундаменталістських 
рухів у сучасних політичних відноси-
нах. Обґрунтуванням неминучості ци-
вілізаційного протистояння є теза про 
можливість подвійного громадянства 
та неможливість подвійної релігійно-
сті: можна бути напівфранцузом чи 
напіварабом, проте не можливо бути 
напівкатоликом чи напівмусульмани-
ном [5]. 

Отже, культурні розлами визна-
чають найбільш сталу систему полі-
тичних відносин усупереч тенденціям 
глобалізації і розмивання політичних 
кордонів. Так, була піддана критиці 
«світосистемна» теорія.

Найбільшим є розлам між «Заходом» 
(атлантична цивілізація) та іншими циві-
лізаціями. Інші лінії протистояння: «За-
хід» – ісламська цивілізація; західне – 
 східне християнство. На схилі XX ст.  
«Захід» вийшов із фази «воюючих кра-
їн» і перейшов у фазу «універсальної 
держави» (фаза сучасного розвитку). 
Держави «Заходу» поєднуються у дві 
напівуніверсальні держави в Європі і 
Північній Америці, де політичний кор-
дон фактично збігається з природним –  
«внутрішньою протокою «Заходу» – 
Атлантичним океаном.

На визначення цивілізаційних кор-
донів та їх політизацію вказував ав-
стрійський генерал Генріх Йордис фон 
Лохаузен. Він вважав район Перської 
затоки цивілізаційним кордоном, що 
«пов’язує» Далекий Схід з Африкою і 
Європу з Індією. Він зазначав: «Тут, 
на підступах до затоки, ісламський 
світ розділяється на арабську і перську 
частини... Усякий, хто розташувався 
в цьому районі, може створити як за-
хист, так і погрозу в усіх напрямках не 
тільки Середнього Сходу, але і Євро-

пи, Індії й Африки. Таке розташування 
припускає спробу створення третього 
фронту проти російської держави». Го-
ловний гравець у цивілізаційній війні –  
Сполучені Штати, що зробили ставку на 
Середній Схід і на контроль над Саудів-
ським нафтовим краном...» [6, с. 794].  
Автор акцентує увагу на тому, що пи-
тання не тільки в нафті, а в страте-
гічному політичному протистоянні, де 
зона Перської затоки виступає чітким 
цивілізаційним кордоном, що впливає 
на політичний процес. 

Слідом за С. Хантінгтоном і Г. Й. Ло- 
хаузеном Йосип Галтунг виокремив 
сім релігійно-культурних макрорегіонів 
і висунув гіпотезу про те, що основні 
потоки товарів і послуг, робочої сили 
і капіталів переміщуються всередині 
цих великих ареалів і не перетинають 
їх кордонів [6]. Отже, кордони макро-
регіонів, що мають певні економічні, 
культурні, цивілізаційні особливості, 
прагнуть до набуття якості політичних, 
що є об’єктивним процесом історично-
го розвитку.

Широка дискусія серед вітчизняних 
і зарубіжних науковців ясно показа-
ла, що культурно-цивілізаційні теорії 
занадто спрощено трактують реалії 
сучасного світу. Крім того, вони полі-
тично небезпечні, тому що ведуть до 
абсолютизації існуючих і майбутніх 
культурних і політичних рубежів.

Проте важко заперечувати, що дер-
жавні кордони, які збігаються з кон-
трастними етнічними, релігійними і 
лінгвістичними рубежами, характери-
зуються бар’єрними функціями і кон-
фліктністю, часто є фронтальними. 
Так, особливою конфліктністю виріз-
няються кордони між православними 
і мусульманськими районами (у Боснії 
й інших районах колишньої Югославії, 
на Кіпрі, Кавказі). Важко заперечува-
ти історичну й політичну роль кордону 
між східним і західним християнством 
у Європі, хоча не можна перетворюва-
ти його в джерело нового політичного 
розламу на зразок «залізної завіси» у 
роки «холодної війни». Також потрібно 
відзначити активізацію електоральних, 
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історико-культурних і лінгвістичних 
кордонів сучасної України, на що вка-
зали попередні вибори Президента кра-
їни у 2004-2005 рр.

Сьогодні динаміку розвитку політич-
них процесів у прикордонних зонах, 
джерела і фактори сучасних прикор-
донних конфліктів і їх врегулювання 
розглядають в історичній ретроспекти-
ві задля розуміння їх сучасного стану. 
Так, не втрачають своєї актуальності 
і значущості розробки американсько-
го політолога К. Боулдінга, який ще в 
1962 р. виокремив особливий тип кор-
донів між макрорегіонами – критичні 
кордони, такі, що формуються в тих 
випадках, коли великі держави праг-
нуть захистити власні інтереси за ме-
жами своєї державної території. Кожна 
держава має за рубежем свій радіус 
економічного і політичного впливу, 
негласно визнаний міжнародним спів-
товариством, що обмежує район її осо-
бливої чутливості. Доктрина Монро, що 
перетворила всю Латинську Америку в 
«задній двір» США, чи так звана Док-
трина Брежнєва – приклади концепцій, 
що обґрунтовували критичні кордони в 
минулому. Кубинська ракетна криза 
1962 р. чи військове втручання СРСР 
до Афганістану у 1979 р. є доказами 
дієвості такої типології та її значення і 
в теперішній час.

Реакція Росії на розширення НАТО 
на схід вказує, що історично сильною 
залишається психологія «оточеної фор-
теці» – побоювання бути оперезаною 
ворожими державами, і це обумовлює 
активізацію образів небезпечних у во-
єнно-стратегічному відношенні фрон-
тальних кордонів. 

Різкі культурні кордони між те-
риторіально-політичними системами 
де-факто можуть збігатися із сучас-
ними державними кордонами і кор-
донами між економічними і військо-
во-політичними блоками, критичними 
кордонами (між територіально-по-
літичними системами де-юре), а мо-
жуть розсікати територію деяких 
країн. Нові політичні кордони на всіх 
ієрархічних рівнях майже ніколи не 

виникають на «чистому» місці і вкрай 
рідко «січуть» старі.

Найчастіше культурні кордони пере-
творюються в кордони «де-юре». «Роз-
жалувані» кордони де-юре не зникають 
зовсім, вони виражені в культурному і 
політичному ландшафті, а іноді навіть 
візуально цілком помітні на місцевості.

Кордони «де-юре» не завжди збі-
гаються з культурно-політичними ру-
бежами (чи кордонами «де-факто»). 
Навіть кордони між культурними 
макрорегіонами можуть «розрізати» 
державну територію країни. Але кор-
дони «де-факто» можуть за певних 
обставин (унаслідок розколу країни в 
результаті значних змін у її політич-
ному режимі) знайти офіційний статус 
політико-адміністративних чи навіть 
державних. Культурний кордон, чи 
кордон «де-факто», виконує, насам-
перед, зовнішні функції контакту між 
культурами, тоді як кордони «де-юре» 
– внутрішні, забезпечуючи політичний 
суверенітет і територіальну цілісність 
держави, соціальну і культурну інте-
грацію населення. 

Розвиток уявлень щодо еволюції 
категорії «політичний кордон» відпові-
дає процесу ідентифікації суспільства 
з власними державними утвореннями. 
Суспільні прагнення та очікування ви-
значають образ, сутність та функцію 
політичних кордонів. Під час станов-
лення державності виформовується 
суспільне уявлення щодо власної єдно-
сті, і цей процес відбивається у форму-
ванні та політико-правовому узгоджен-
ні лінії політичного кордону.

Позитивно оцінюючи досягнення по-
літологічної і правової науки з назва-
ної проблеми, слід зазначити, що серед 
фахівців не існує єдиної думки ні на 
рівні уявлень про динаміку розвитку 
політичних кордонів та їх типологію, 
ні на рівні понятійного апарату. Біль-
шістю авторів поняття «кордони» зво-
диться до проблем статусу територій. 
Кордони розглядаються або як елемен-
ти національно-культурної ідентичнос-
ті, самовизначення політичної системи, 
або як штучні маркери території. Пред-
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мет дослідження лімології зводиться до 
проблем етнонаціональної психології 
та ідентичності або розширюється до 
геополітичної проблематики. І якщо в 
першому випадку предмет дослідження 
занадто роздрібнюється, то в другому 
він взагалі втрачається.

Теорії українських авторів із про-
блем формування території та політич-
них кордонів України є недостатньо 
обізнаними сьогодні. Питання кордонів 
історично набувало якості національної 
проблеми в країнах усього регіону Цен-
трально-Східної Європи та в Україні. 
Тому розробка теорії політичних кордо-
нів фактично була елементом концепцій 
національного самовизначення та кон-
цепцій формування територіальної неза-
лежності. Низку міркувань про функції 
та природу державних кордонів Укра-
їни містять роботи М. Драгоманова,  
М. Грушевського, В. Липинського, В. Ста- 
росольского, Ю. Липи, С. Рудницького, 
С. Шелухіна, Д. Яворницького.

Історичний перебіг подій XX ст. ви-
креслив проблему політичних кордо-
нів із суспільно-політичних дискусій. 
Наприкінці 80-х рр. XX ст. поняття 
«кордон» постало темою політичних 
дебатів. Розробка національної теорії 
політичної лімології здійснювалася па-
ралельно з процесами демократизації, 
коли в умовах «перебудови» дослідни-
ки зайнялися опрацюванням цієї про-
блеми. При відсутності монографічних 
досліджень з цієї проблеми найбільша 
кількість публікацій випадає на 80-90-і 
роки. Проблемам історичного розвитку 
та особливостям політико-правового 
визначення території України та істо-
рії формування її політичних кордонів 
присвятили праці В. Боєчко, О. Ган-
жа, Б. Захарчук, Я. Дашкевич, B. Ку-
бійович, А. Литвиненко, О. Маркова,  
В. Парсаданова, Ф. Рудич, C. Сосса,  
П. Толочко та ін.

Процес договірно-правового оформ-
лення кордону України представле-
но в працях А. Бондара, А. Буряк,  
В. Войтенко, М. Дмитрієнко, А. Дьо- 
гтяр, В. Кравченко, Б. Лепетюк,  
М. Трюхан та ін.

На жаль, теоретичне обґрунтування 
процесів становлення державних кор-
донів та їх методологічне узагальнен-
ня недостатньою мірою представлено 
в розробках сучасних правознавців і 
політологів. Це негативно позначаєть-
ся на вирішенні практичних проблем в 
українському суспільстві.

Сучасні теоретико-методологічні 
підходи до вивчення політичних кор-
донів виходять із неможливості вивча-
ти їх тільки на рівні окремих країн. 
Зростання функціональної ролі кор-
донів у політичному процесі потребує 
визначення місця кордонів локальних 
територіально-політичних систем у 
системі світових кордонів. Концеп-
ції щодо впливу кордонів на політич-
не життя сучасних країн виходять 
із потреби аналізу їх ролі в суспіль-
ній свідомості. Сталість ідентифікації 
людини з територіями різного рангу 
(країною, регіоном, місцевістю) ство-
рює підґрунтя для відтворення соціо-
культурних організаційних форм, які 
сприяють збереженню цілісності та 
унікальності суспільства і надають 
можливість реалізації національно-по-
літичного самовизначення та держав-
ного будівництва.

Ключові слова: глобальні проце-
си, інтеграція, громадянство, політична 
ідентичність, державна ідентичність

У статті обґрунтовується ста-
лість ідентифікації людини з тери-
торіями та їх кордонами, яка ство-
рює підґрунтя збереження цілісності 
та унікальності суспільства, що на-
дає можливість реалізації національ-
но-політичного самовизначення та 
державного будівництва.

В статье обосновывается посто-
янство идентификации человека с 
территориями и их границами, ко-
торое создает почву для сохранения 
целостности и уникальности обще-
ства, что дает возможность реа-
лизации национально-политического 
самоопределения и государственного 
строительства.
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Constancy of authentication of 
man with territories and their scopes, 
creating the ground to the conservation 
of the integrity and unicity of the 
society that gives the possibility of the 
national political self-determination 
realization and state building is 
grounded in the article.
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Поведінка людини – складне багато-
факторне явище, вивчення якого потре-
бує сучасних уявлень про ймовірнісні 
структурно-логічні моделі її формування. 
Сутність кожного поведінкового акту 
визначається його місцем у загальній 
структурі поведінки особистості. У про-
цесі індивідуального розвитку поведінко-
ві системи трансформуються в складний 
комплекс індивідуальної поведінкової 
стратегії, утворюють поведінковий тип 
особистості. Поведінка людини детермі-
нована, закономірно зумовлена систе-
мою факторів, що її породжують. Люди, 
перебуваючи в суспільстві, постійно вза-
ємодіють одне з одним. За рахунок цього 
процесу вони вирішують різні завдання, 
визначають перспективи власної життє-
діяльності. Існуючи в усіх сферах життя 
суспільства, суспільні відносини надають 
йому сталого й цілеспрямованого харак-
теру, тим самим забезпечуючи суспіль-
ний правопорядок у державі.

Процес дослідження проблеми вза-
ємин особи та права не втрачав своєї 
актуальності крізь призму всієї історії 
людства. Науковий доробок учених на 
цю тему є достатньо потужним. Утім 
на сьогодні відсутнім є комплексний 
філософсько-правовий аналіз проблеми 
правової поведінки особи, котрий повні-
стю розкривав би зміст її аксіологічно- 
нормативної детермінації. Через це су-
часна юриспруденція дедалі частіше 
звертається до філософського обґрунту-
вання закону як механізму формування 
моделі поведінки особи в умовах право-
вого соціуму та механізму врегулювання 
суспільних відносин у державі. Чимало 
аспектів зазначеної проблеми висвітлено 
в публікаціях О. Дроздова, Г. Мокроносо-
ва, Ю. Плетникова, Ю. Козенка та інших 

авторів. Водночас деякі істотні питання, 
серед них питання філософсько-правово-
го аналізу проблеми правової поведінки 
особи, усе ще залишаються предметом 
дискусії й потребують подальшого роз-
криття та вдосконалення. 

Мета статті: розкрити зміст понять 
«правова поведінка», «правовідносини», 
«суспільні відносини», «співвідношення 
закону і правосвідомості»; здійснити на-
уково обґрунтований аналіз впливу за-
кону на формування правової поведінки 
особи й соціальне регулювання суспіль-
них відносин у межах правової реально-
сті соціуму.

З теоретичного боку питання впливу 
закону на формування правової поведін-
ки та врегулювання суспільних відносин 
було об’єктом багатьох спеціальних до-
сліджень. 

Зокрема, тлумаченню понять «су-
спільні відносини» й «соціальні відноси-
ни» присвячені праці О. Дроздова, Г. Мо-
кроносова, М. Цимбалюк, Ю. Андрєєва, 
І. Попової, В. Вирелкіна, В. Хмелька.

Теоретичний контекст закону та його 
вплив на суспільні відносини, свідомість 
і світогляд людини досліджували О. Йоф-
фе, М. Строгович, М. Шаргородський,  
А. Лисюткін, Н. Матузов, А. Малько.

До концепту юридичної природи 
закону виявляли інтерес П. Бергер,  
Т. Лукман, П. Бурдьє, П. Рікер, В. Нерсе-
сянц, М. Цвік, В. Ткаченко, О. Куціпака,  
С. Максімов, С. Сливка й ін. 

В умовах трансформації сучасного 
українського суспільства, подолання іде-
ологічного диктату і правового нігілізму 
сучасне суспільство змушене ревізувати 
свої раніше усталені уявлення про пра-
вове та протиправне. Такі коливання 
спонукають нас розглядати правову по-
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ведінку в контексті соціальних програм 
і ціннісних установок, зафіксованих у 
матеріальній і духовній культурі суспіль-
ства й регульованих соціальними інсти-
тутами, політикою, нормами моралі та 
права.

У процесі регуляції поведінки осо-
бистості соціальні норми взаємодіють з 
багатьма факторами, що зумовлюють її 
спрямованість. При цьому особливий ін-
терес викликають внутрішні й зовнішні 
способи регуляції поведінки, адже саме 
вони роблять соціальні норми ефектив-
ними або неефективними для здійснення 
соціального впливу. 

Сучасна наукова парадигма вказує 
на наявність кількох концепцій щодо 
розуміння поняття «поведінка особи» 
(психодинамічної, еготеоретичної, дис-
позитивної, біхевіористичної, соціаль-
но-когнітивної, гуманістичної, феномено-
логічної тощо). Утім усі вони сходяться 
у твердженні, що в широкому сенсі це 
поняття вказує на власне людський вияв 
усвідомленої активності з яскраво вира-
женим індивідуалізованим забарвленням, 
інтегруючим чинником якої є колектив-
ний інстинкт [1]. Це зумовлено тим фак-
том, що людина як істота біопсихосоці-
альна може розглядатися водночас і як 
біологічна форма життя, що виражається 
в морфологічних, фізіологічних, генетич-
них, нервово-мозкових, електрохімічних 
явищах і процесах, і як суб’єкт у співвід-
ношенні із собі подібними [2, с. 150]. 

Багатоаспектність поняття «поведінка 
особи» значною мірою позначилась на її 
тлумаченні. Наприклад, правова наука і 
практика правового регулювання зара-
ховують до «поведінки особи» тільки ту 
людську активність, яка характеризуєть-
ся певними соціальними та юридичними 
ознаками [3]. Енциклопедична літерату-
ра під поведінкою людини розуміє систе-
му взаємопов’язаних дій, здійснюваних 
суб’єктами, що вимагають їх взаємодії із 
середовищем з метою реалізації певної 
функції [4, с. 565]. 

Разом із тим поведінка особи може 
тлумачитись і як форма перетворення 
діяльності в реальну дію, що надає мож-
ливість виділити її в окремий багатогран-

ний і полідисциплінарний соціальний 
феномен, що є предметом дослідження 
низки гуманітарних наук [5, с. 233–238].

Отже, «поведінка особи» трактується 
як система або сукупність її взаємопов’я-
заних дій і вчинків, котрі визначаються 
потребами, мотивами, інтересами, спону-
ками й формами суспільного життя, се-
ред яких потреби у спілкуванні, міжінди-
відуальних зв’язках, творчості, прагненні 
до пізнання, уподібненні, освоєнні буття.

Формування моделі поведінки знач-
ною мірою нагадує процес утворення 
особистісної системи норм моралі та 
використання їх як умов і детермінант 
соціального розвитку особистості – її 
соціалізації. Відбувається це шляхом 
формування так званих статусних ха-
рактеристик, котрі виникають у процесі 
оволодіння особистістю системою норм і 
цінностей соціальної групи, до якої вона 
належить. Соціолог П. Сорокін ставить 
цю модель поведінки в залежність від 
психофізичних механізмів функціонуван-
ня людей, інтегруючим чинником соціа-
лізації яких є колективний рефлекс. Така 
модель поведінки називається соціаль-
но-правовою [6, с. 514].

Соціальний аспект цієї поведінки 
можна трактувати як широку систему 
або сукупність взаємопов’язаних дій і 
вчинків, котрі визначаються потребами, 
мотивами, інтересами, обов’язками й 
формами суспільного життя, серед яких, 
згідно з природно-правовою концепцією 
Еріха Фромма, виокремлюють потреби у 
спілкуванні, міжіндивідуальних зв’язках, 
творчості, у прагненні до пізнання, упо-
дібненні, освоєнні буття тощо [7, с. 87].  
Отже, соціальна поведінка особи трак-
тується як система або сукупність вза-
ємопов’язаних дій і вчинків особи, котрі 
визначаються потребами, мотивами, ін-
тересами, спонуками та формами сус-
пільного життя, серед яких потреби у 
спілкуванні, міжіндивідуальних зв’язках, 
творчості, у прагненні до пізнання, упо-
дібненні, освоєнні буття [8].

Натомість правове розуміння пове-
дінки обмежується лише трьома кри-
теріями: фактором впливу, відповіддю 
на вплив і підкріплювального наслід-
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ку (системи заохочень або покарань).  
З погляду на це соціальна поведінка 
синонімізується із правовою й визнача-
ється як поведінка особи (дія чи безді-
яльність) свідомо-вольового характеру, 
урегульована нормами права, що тягне 
за собою юридичні наслідки.

Систематизація наукових даних із ок-
ресленої проблеми дає підстави розгля-
дати феномен формування правової по-
ведінки з позиції безпосереднього впливу 
середовища, а також з урахуванням ха-
рактеру взаємодії особистості зі своїм 
оточенням. На думку І. Сохан, психоло-
гічна детермінація правової поведінки ви-
значається наявністю соціально-психоло-
гічного та функціонального конструктів, 
які зумовлюють трансформацію системи 
зовнішньої регуляції в соціальні установ-
ки, ціннісні орієнтації й морально-правові 
уявлення [1, с. 35]. Відтак вплив закону 
на механізм формування правової пове-
дінки та правосвідомості індивідів напря-
му залежить від ефективності й результа-
тивності загального механізму правового 
регулювання суспільних відносин, пер-
шоджерелом якого є норми права. На 
їх основі держава в особі компетентних 
органів закріплює права та обов’язки 
окремих суб’єктів, забезпечує правовід-
носини між ними. Основою правовідно-
син при цьому є правосвідомість суб’єк-
тів права, носієм якої є не лише окрема 
особистість, а й громадські об’єднання, 
політичні партії, державні органи та по-
садові особи, юристи-практики, суспіль-
ство загалом. Правосвідомість у цьому 
випадку відображається в оцінюванні й 
ставленні цих суб’єктів до права загалом 
і суб’єктів правовідносин зокрема. Закон 
же виконує функцію регулятора й ста-
білізатора суспільних відносин. Цей тип 
суспільних відносин називається право-
відносинами. Право «всього суспільства» 
в цьому сенсі є правом окремої держави, 
сукупністю юридичних феноменів, які, 
на думку Ж.-Л. Бержеля, перебуваючи 
в межах одного й того самого простору 
на одному й тому самому етапі розвитку 
суспільства, пов’язані одне з одним со-
лідарними відносинами, що утворюють 
цілісну правову систему [6, c. 300–301]. 

Такий погляд на проблему зумовлює 
тлумачення будь-якої правової системи 
як цілісного комплексу, конститутивні 
елементи якого пов’язані між собою від-
носинами, характерними ознаками яких 
є абсолютність і взаємозалежність усіх 
компонентів. 

Для забезпечення ефективності дії 
закону як регулятора правової поведін-
ки особи в суспільстві деякі дослідни-
ки вважають за необхідне дотримання 
певних вимог. По-перше, особистість 
зобов’язана визнавати соціальні цінно-
сті, які закріплюються й охороняються 
законом. Проте зміни соціальних пріори-
тетів зумовлюють появу нових соціаль-
них цінностей-норм, відтак потрібен час 
для відповідної інтерналізації. По-друге, 
закон повинен розвиватися та змінюва-
тися з урахуванням трансформацій, що 
відбуваються в суспільній правосвідомо-
сті. Однак у реальному житті саме роз-
виток правосвідомості особистості може 
не встигати за динамічними соціальни-
ми трансформаціями. По-третє, закони 
мають відповідати сучасним суспільним 
потребам, матеріальним і духовним ін-
тересам суспільства. Саме відповідати, 
а не випереджати чи значно відстава-
ти, оскільки вони повинні сприйматися 
людьми як підстава для правомірних дій 
[10, с. 72].

Структура правової поведінки особи 
водночас організовується на чотирьох 
рівнях і ланках, які характеризуються 
різними категоріями складності. Перший 
рівень – це реакція суб’єкта на актуаль-
ну правову ситуацію, на специфічні впли-
ви правового середовища, що змінюють 
один одного (поведінкові акти); другий 
– звичні дії чи вчинки, які є елементами 
правової поведінки, комбінаціями її ціле-
спрямованих актів, що підпорядковують-
ся уявленню про те, якого результату 
варто досягти; третій – це чітка послі-
довність правових учинків або дій особи 
у правовій сфері, які спрямовані на до-
сягнення певного результату; четвертий 
рівень – це отримання результату, на 
який спрямовувалась правова поведінка, 
що водночас є благом, яке знаходиться 
під правовою охороною.
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Стосовно ланок правової поведінки, 
то першою з них є мотив – рушійна сила, 
що спонукає особу до дії. Наступною се-
ред ланок є планування та прийняття рі-
шення, що передбачає визначення й оці-
нювання можливостей для задоволення 
своїх потреб та інтересів і вибір об’єктів, 
на які буде спрямована правова поведін-
ка. Завершальним етапом є виконання 
цього рішення, тобто вибір поведінки, що 
є результатом взаємодії правової ситуації 
й особистих мотивів суб’єкта. Після його 
завершення настають ті чи інші правові 
наслідки, що підкреслює необхідність ме-
ханізму детермінації правової поведінки 
особи [1]. 

Соціально-психологічний зміст пра-
вової поведінки залежить від багатьох 
чинників, які умовно ділять на соціаль-
но-психологічні явища, закономірності й 
механізми, що виявляються в психічній 
діяльності людини, та психологічно зна-
чимі соціальні фактори, які впливають на 
неї й за законами відображення детермі-
нують психічні явища групи та окремої 
особистості [11, с. 74]. 

О. Ратінов і Г. Єфремова, вивчаючи 
мотивацію злочинної поведінки, відзна-
чали, що законослухняні громадяни, на 
відміну від правопорушників, мають інші 
стимули утримання від скоєння злочинів. 
Так, у правопорушників такими стимула-
ми є переважно зовнішні детермінанти, 
або система правового контролю; у за-
конослухняних – чинники внутрішньої 
регуляції, або інтерналізовані соціальні 
норми [11, с. 102]. Інакше кажучи, за-
конослухняна особистість діє на підставі 
засвоєних правових і моральних припи-
сів, уключених до її системи цінностей, 
а правопорушник – тільки через страх 
бути викритим і покараним. 

У зарубіжній науковій думці теж іс-
нують два основні підходи до проблеми 
законослухняної поведінки. Згідно з пер-
шим, причиною того, що люди дотри-
муються правових норм, є моральність, 
уявлення, що потрібно вважати доброю 
поведінкою. Інший підхід: можливість 
викриття й покарання змушує більшість 
людей коритися законові [13, с. 428]. До-
слідники, які дотримуються першого під-

ходу, уважають, що правова поведінка 
є результатом інтерналізації норм і пра-
вових заборон. Якщо людина керується 
моральними зобов’язаннями дотриман-
ня норм, то це свідчить про наявність 
у неї поведінки свідомого рівня. Так,  
Н. Шварц, Дж. Орлеанс, К. Тітл уважа-
ють, що саме цінності й моральні аргу-
менти суттєво впливають на прийняття 
суб’єктивного рішення щодо скоєння 
чи нескоєння правопорушення. Особи-
ста мораль і сприйняття права сильніше 
впливають на дотримання законів, ніж 
інші чинники. Але не менше зарубіжних 
науковців дотримуються думки про те, 
що законослухняна поведінка є похідною 
зовнішнього контролю з боку суспіль-
ства. Так, А. Бандура переконаний, що 
стримування, яке відбувається за умов 
покарання, впливає на людину тоді, коли 
вона впевнена, що в суспільстві діє ефек-
тивна система кримінального судочин-
ства [11, с. 134]. 

Отже, розглядаючи механізм норма-
тивної детермінації правової поведінки 
особи як процес злагодженої взаємодії 
правового впливу та правового регулю-
вання, а також як систему основних 
умов, чинників і факторів, що визна-
чають усвідомлену соціально значущу 
діяльність суб’єкта права, спрямовану 
на взаємодію із правовим середовищем 
і здатну породжувати правові наслідки, 
можна обґрунтувати той факт, що ак-
сіологічна детермінанта, яка уособлює 
вплив природного права з його позача-
совими й позаструктурними параметра-
ми, та нормативна детермінанта, що 
відображає позитивний вимір закону 
з його предметністю й ситуативністю, 
становлять цілісний механізм правової 
поведінки особи. Правову поведінку при 
цьому варто тлумачити як сукупність 
соціально значимих, свідомих вчинків 
суб’єктів права, що передбачені законом 
і контролюються їх волею і тягнуть за 
собою юридичні наслідки. 

Ключові слова: закон, правова по-
ведінка, правосвідомість, соціальне регу-
лювання, суспільні відносини, правова 
систем.
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У статті проведено нормативний 
аналіз впливу закону на формування 
правосвідомості й правової поведінки 
особи як факторів регулювання су-
спільних відносин у правовому вимірі 
буття соціуму. Проаналізовано заса-
ди верховенства закону як інтегру-
ючого феномена ціннісно-норматив-
ної структури правової реальності. 
Досліджено особливості формування 
правовідносин як урегульованої форми 
суспільних відносин і правосвідомості 
громадян в умовах громадянського су-
спільства. 

В статье проведен нормативный 
анализ влияния закона на форми-
рование правосознания и правового 
поведения личности как факторов 
регулирования общественных взаи-
моотношений в правовом измерении 
бытия социума. Проанализированы 
основы верховенства закона как ин-
тегрирующего феномена ценност-
но-нормативной структуры правовой 
реальности. Исследованы особенности 
формирования правоотношений как 
регулятивной формы общественных 
отношений и правосознания граждан 
в условиях гражданского общества.

This article highlights normative 
analysis of the impact of the law on 
the formation of legal awareness and 
legal person’s behaviour as factors 
regulating social relations in legal 
terms of society being has been done in 
the article. The principles of the rule of 
law as a phenomenon integrating value-
normative structure of legal reality have 
been analysed. Features of formation 
of relationships, as regulated forms of 
social relations and legal awereness 
of citizens in a civil society have been 
researched.

Література
1. Козенко Ю.О. Правова поведінка осо-

би: аксіологічно-нормативна детермінація :  
автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.12 «Філософія права» / Ю.О. Козен-
ко [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://mydisser.com/en/catalog/
view/6/.

2. Письменицький А.А. Теорія держа-
ви і права : [навчальний посібник] /  
А.А. Письменицький, Д.В. Слинько. – Х., 
2007. – 252 с. 

3. Зайчук О.В. Теорія держави і права. 
Академічний курс : [підручник для сту-
дентів] / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. –  
К. : Юрінком Інтер, 2006. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/
part3/2301.htm.

4. Філософський енциклопедичний 
словник (ФЕС) / за редакцією В.Д. Шин-
карука. – К. : НАНУ, 2002. – 742 с. 

5. Козенко Ю.О. К вопросу о демар-
кации механизмов правового влияния и 
правового регулирования / Ю.О. Козен-
ко // Проблемы законности. – 2011. –  
№ 116. – С. 233–238.

6. Сорокин П.А. Элементарный учеб-
ник общей теории права в связи с теорией 
государства / П.А. Сорокин. – СПб. :  
СПб. ун-т, 2009. – 846 с.

7. Фромм Э. Анатомия человеческой 
деструктивности / Э. Фромм. – М. : 
Республика, 1994. – 194 с.

8. Сохан І.О. Правова поведінка осо-
бистості як соціально-психологічна про-
блема / І.О. Сохан // Збірник наукових 
праць. Серія «Філософія, соціологія, пси-
хологія». – Вип. 2. – Івано-Франківськ : 
ВДВ ЦІТ, 2006.

9. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: 
норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – 
М. : Юрид. лит., 1982. – С. 71–74.

10. Прикладная юридическая психо-
логия : [учебное пособие для вузов] / 
под ред. проф. А.М. Столяренко. – М. :  
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с. 

11. Ратинов А.Р. Правовая психология 
и преступное поведение: Теория и мето-
дология исследования / А.Р. Ратинов, 
Г.Х. Ефремова. – Красноярск : Изд-во 
Красноярского ун-та, 1988. – 253 с. 

12. Аронсон Э. Социальная психоло-
гия. Психологические законы поведения 
человека в социуме / Э. Аронсон, Т. Уил-
сон, Р. Эйкерт. – СПб. : Прайм-еврознак, 
2002. – 560 с.

13. Блэкборн Р. Психология криминаль-
ного поведения / Р. Блэкборн. – СПб. :  
Питер, 2004. – 496 с.

14. Цимбалюк М. Онтологічний аспект 
дослідження права та правосвідомості /  
М. Цимбалюк // Право України. –  
2007. – № 2. – С. 31–35.



23

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДЇЇ

УДК 342.1/25(477)(043.3)
О. Прієшкіна,

доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри конституційного права та правосуддя

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД ТА ЕКОНОМІЧНА  
СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Після проголошення 24.08.1991 р. не-
залежності України створено умови для 
радикальних демократичних перетворень 
у нашому суспільстві й державі. Відбу-
лися кардинальні зміни в державному 
механізмі: відбувся її поділ на законодав-
чу, виконавчу та судову, з’явилися нові 
демократичні інститути, властиві демо-
кратичній, соціально-правовій державі 
(зокрема, інститути Президента Укра-
їни, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, конституційної 
юрисдикції тощо), відійшли в небуття ор-
гани, властиві радянській адміністратив-
но-командній системі (однопартійність, 
цензура). У суспільстві почала склада-
тись реальна багатопартійність, місцеве 
самоврядування, демократична виборча 
система тощо.

Водночас поряд зі змінами в орга-
нізації держави й суспільства відбули-
ся зміни в правовій системі України. 
За останні роки прийнято низку нових 
нормативно-правових актів, почали по-
являтися не властиві радянській систе-
мі нові законодавчі й підзаконні акти: 
конституційні договори, статути тери-
торіальних громад, рішення всеукраїн-
ського та місцевих референдумів тощо.

Крім того, поряд зі змінами в орга-
нізації держави й суспільства та завдя-
ки їм відбуваються зміни в економічній 
системі конституційного ладу України, 
оскільки питання економічного устрою 
є одними з головних у предметі консти-
туційного регулювання, а економіка, 
будучи базисом суспільства, визначає 

насамперед тенденції розвитку його по-
літичних та інших інститутів.

У зв’язку із цим у літературі відмі-
чається, що основним системоутворю-
ючим елементом конституційного ладу 
є економічна система суспільства, яка 
вважається сукупністю основних форм 
власності й економічної (господарської) 
діяльності.

Варто відзначити, що тривалий час 
основними формами власності були 
державна (загальнонародна), колгосп-
но-кооперативна, а також власність 
профспілкових та інших громадських 
організацій. Тому власність на засоби 
виробництва у формі державної (за-
гальнонародної) і колгоспно-коопера-
тивної була основою економічної сис-
теми колишнього СРСР та Української 
РСР, а вся особиста власність вважа-
лася, як це не парадоксально, похідною 
від основних форм власності, тобто 
другорядною формою власності.

Крім того, слід зазначити, що гос-
подарська діяльність мала переважно 
суспільний характер, а вищою метою 
суспільного виробництва формально 
вважалося найбільш повне задоволен-
ня зростаючих матеріальних і духовних 
благ людей. Економіка складала єди-
ний народногосподарський комплекс, 
який охоплював усі ланки суспільного 
виробництва, розподілу й обліку на те-
риторії країни, саме ж керівництво еко-
номікою здійснювалося на основі дер-
жавних планів соціально-економічного 
розвитку.

© О. Прієшкіна, 2015
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Водночас сучасна економічна си-
стема, згідно з Конституцією України, 
включає в себе такі форми власності: 
власність Українського народу (ст. 13), 
власність держави, комунальну влас-
ність і приватну власність (ст. 41). Прі-
оритетною формою власності в Україні 
є власність Українського народу, зокре-
ма, в ст. 13 Основного Закону Укра-
їни зазначається, що земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші при-
родні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єк-
тами права власності Українського 
народу. Від його імені права власника 
здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в ме-
жах, визначених чинною Конституцією 
України [1].

Виняток складає право власності на 
землю, яка вважається основним наці-
ональним багатством, і це право, згідно 
зі ст. 14 Основного Закону України, на-
бувається й реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою ви-
ключно відповідно до закону [2].

Державна та комунальна власність, 
зокрема й основні об’єкти права дер-
жавної та комунальної власності, за-
кріплюються в Конституції України 
здебільшого опосередковано, а саме в 
ст. ст. 41, 92, 136. На думку В.Ф. По-
горілка, це дає підставу дійти висновку 
про втрату державною власністю свого 
колишнього пріоритетного значення та 
недопустимість ототожнення загально-
народної власності (власності народу) з 
державною власністю.

Найбільш повне закріплення й ре-
гулювання на конституційному рівні 
вперше отримала така форма власності, 
як приватна, що є зрівняною за своїм 
статусом з іншими формами власності; 
знято практично всі обмеження, які іс-
нували щодо її попередниці – особистої 
власності. Згідно з Конституцією Украї-
ни кожен має право володіти, користува-
тися й розпоряджатися своєю власністю  
(ст. 41) практично без будь-яких обме-
жень, причому право приватної власно-

сті є непорушним. Ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права власно-
сті (ст. 41 Конституції України). Приму-
сове відчуження об’єктів права приват-
ної власності може застосовуватися як 
виняток із мотивів суспільної необхідно-
сті на підставі та в порядку, встановле-
них законом, і за умови попереднього 
й повного відшкодування їх вартості, 
звичайно, якщо ці об’єкти набуто в по-
рядку, визначеному законом.

Невизначеним залишається лише 
правовий статус колективної форми 
власності, зокрема власності політич-
них партій і громадських організацій 
тощо.

Проте це не дає підстав залиша-
ти цю форму власності поза законом, 
оскільки, згідно з Конституцією Укра-
їни, держава забезпечує захист усіх 
суб’єктів права власності й господа-
рювання, соціальну спрямованість еко-
номіки. Усі суб’єкти права власності є 
рівними перед законом (ст. 13 Консти-
туції України). Кабінет Міністрів Укра-
їни забезпечує рівні умови розвитку 
всіх форм власності (п. 5 ст. 116 Кон-
ституції України) [3, с. 26–28].

Конституція України в ст. 13 за-
кріплює принцип економічної багато-
манітності. Тим самим вона відходить 
насамперед від принципу економічного 
монізму, який знаходив закріплення в 
радянських конституціях у положенні 
про пріоритетну роль державної й кол-
госпно-кооперативної форм власності.

Якщо в тоталітарній державі відкри-
то визнавалась перевага державної й 
колгоспно-кооперативної форм власно-
сті, то Конституція України спеціально 
підкреслює рівність усіх суб’єктів пра-
ва власності.

Тому інтерес становить з’ясування 
самого поняття «власність», що дозво-
лить отримати достовірну інформацію 
про дійсну роль і значення цього со-
ціально-економічного феномена, його 
вплив на процеси, що відбуваються в 
суспільно-політичному житті держави 
й соціуму.

Однак спочатку варто звернутися до 
термінологічної характеристики понят-
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тя власності, визначити її етимологічне 
значення, а також роль у становленні й 
удосконаленні економічних основ кон-
ституційного ладу України, закріпленні 
соціальних, правових та економічних 
основ її діяльності, структуруванні ор-
ганізаційних та організаційно-правових 
форм реалізації самоврядної влади за 
допомогою соціально-економічних ре-
форм.

«Радянський енциклопедичний слов-
ник», тлумачачи термін «власність», 
пояснює не лише його походження від 
латинського peculium, а й наводить де-
кілька сфер його розуміння. Зокрема, 
«власність» означає історично визначе-
ну суспільну форму присвоєння матері-
альних благ, насамперед засобів вироб-
ництва [4, с. 1225].

Відомий вислів, що власність є кра-
діжкою, належить П.-Ж. Прудону. Таке 
поняття власності не набуло загаль-
ного визначення та свого часу зазна-
ло обґрунтованої критики. Однак слід 
відмітити, що в позиції П.-Ж. Прудона 
була одна досить цінна деталь: якщо 
одна особа володіє річчю, то інша осо-
ба є позбавленою можливості мати її 
у своїй власності. Із цього виходило, 
що основою власності є не природа, а 
суспільні відносини. Інакше кажучи, 
людина живе, працює й використовує 
результати своєї праці в тісній взаємо-
дії з іншими людьми. Тобто, як наго-
лошував А.В. Венедіктов, власність – 
це суспільно-виробничі відносини між 
людьми з приводу засобів і продуктів 
виробництва, у правовому опосередку-
ванні якого знаходять відбиття обидва 
елементи будь-яких правових відносин: 
елемент волі та елемент інтересу. Саме 
в синергетичному поєднанні своєї вла-
ди й свого інтересу полягають специ-
фічні відмінності права власності від ін-
ших (як речових, так і зобов’язальних) 
прав на ті самі об’єкти [5, с. 36–37].

Тому досить актуальною є проблема 
власності, яка є основою, фундамен-
том усієї системи суспільних відносин, 
а від характеру форм власності, що 
утвердилася, залежать також форми 
розподілу, обміну, споживання. Від ви-

значення й правового закріплення ви-
дів і форм власності, поняття та змісту 
права власності безпосередньо зале-
жить становище окремих груп, класів, 
верств, прошарків у тому чи іншому су-
спільстві. Водночас власність є резуль-
татом історичного розвитку, оскільки її 
форми змінюються зі зміною способів 
виробництва, впливаючи на побудову 
самого суспільства [6].

Крім того, власність обґрунтова-
но визначається фундаментальною 
основою, що забезпечує існування 
будь-якого суспільства, а право влас-
ності у свою чергу посідає центральне 
місце серед інститутів права кожної 
держави.

Слід зауважити, що існують числен-
ні теорії, ведуться жваві дискусії щодо 
тих чи інших понять, пов’язаних із ка-
тегоріями «власність» і «право власно-
сті».

Так, Я.М. Шевченко зазначає, що 
правові й економічні відносини влас-
ності є взаємопов’язаними, проте їх не 
можна ототожнювати. Учений ствер-
джує, що форми власності виступають 
як економічні категорії та не мають 
розглядатись як форми права влас-
ності, тобто переводитись у категорії 
юридичні, оскільки право власності по-
стає в однині для всіх власників, тому 
що воно складається з єдиних для них 
повноважень, тобто має однаковий 
зміст [7, с. 201].

Водночас слід зауважити, що хоча 
Конституція України спеціально під-
креслює рівність усіх суб’єктів права 
власності, проте водночас істотно по-
силює правовий статус приватної влас-
ності, акцентує увагу на її захисті й 
гарантованості.

Відомо, що в історії марксизму лік-
відація приватної власності на засоби 
виробництва розглядалась як головний 
зміст соціалістичної революції. Відпо-
відно до цієї теорії в Російській імперії 
відразу після революції було ліквідова-
но приватну власність у промисловос-
ті, на транспорті, у будівництві, торгів-
лі, а подальша колективізація на селі 
замінила приватну власність селян  
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кооперативно-колгоспною, унаслідок 
чого утвердилося повне панування так 
званої соціалістичної, або суспільної, 
власності [8].

Утвердження права приватної влас-
ності як вищої соціальної й моральної 
цінності поряд із комплексом інших про-
блем потребуватиме копіткої теоретич-
ної та напруженої законодавчої роботи. 
Українські юристи й економісти остан-
нім часом немало зробили для науково-
го обґрунтування реформ у сфері право-
відносин власності [9, с. 816; 10; 11; 12].

Не можна не погодитися з акту-
альною думкою В.Я. Тація: «Реальне 
здійснення демократичної трансформа-
ції українського суспільства, його еко-
номічних і правових відносин потребує 
сьогодні якісно нової державної право-
вої політики, у якій людина, громадянин 
розглядалися б як основна діюча фігура 
громадянського суспільства, економіч-
ного прогресу, основний суб’єкт приват-
ноправових відносин» [13].

Крім того, теорія цивільного права 
розглядає право приватної власності як 
одне з невід’ємних прав людини поряд 
із правом свободи вибору релігійних і 
політичних переконань, тобто як ядро 
загальної системи прав і свобод людини.

Як свідчать останні комплексні й 
спеціальні дослідження, серед україн-
ських правників стає дедалі більше при-
хильників тези, що саме приватна влас-
ність зумовлює цивілізацію. При цьому 
цивілізації, заснованій на священному 
праві непорушності приватної власно-
сті, як антиподи протистоять рабство й 
варварство: варвар, що забезпечує при-
ватну власність (а отже, і цивілізацію 
загалом), несе із собою хаос і здичаві-
ння; рабство ж виступає в особі схід-
них імперій і деспотії, що ґрунтувалися 
на запереченні приватної власності й 
поневоленні всіх і кожного державою. 
Утвердження права приватної власно-
сті дає змогу цивілізації перемагати в 
історичній боротьбі, тоді як відмова від 
цього права прирікає суспільство на 
убогість і тоталітаризм, а отже, і на не-
минучу близьку загибель чи на болісну 
суспільну трансформацію.

Дійсно, практичне становлення 
конституційно закріпленого в Україні 
принципу непорушності права приват-
ної власності потребує формування 
нової правосвідомості суспільства та 
утвердження права як непорушного й 
загального регулятора суспільних від-
носин.

На нашу думку, корисними стали б 
також нові дослідження правників та 
економістів, що висвітлювали б місце 
приватної власності у світовій історії, 
підтверджуючи тезу, що саме приватна 
власність зумовлює цивілізацію, куль-
туру, маючи на увазі встановлення 
стійкого зв’язку приватної власності 
з ідеями позитивного розвитку, еконо-
мічного добробуту тощо.

Хотілося б детальніше зупинитись 
на комунальній власності – одному з 
видів права власності в Україні. На-
самперед слід зазначити, що комуналь-
на власність – самостійний вид права 
власності, суб’єктами якої виступають 
територіальні громади. Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» (далі – Закон) в ст. 1 визначає 
територіальну громаду як сукупність 
жителів, об’єднаних постійним прожи-
ванням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно-те-
риторіальними одиницями, або добро-
вільне об’єднання жителів декількох 
сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр [14].

Новий Цивільний кодекс України 
(далі – ЦКУ) не містить перелік май-
на, яке може перебувати в комунальній 
власності, однак такий перелік майна 
закріплено в ст. 142 Основного Зако-
ну України та в ст. 60 Закону, згідно 
з якими власність територіальних гро-
мад складає рухоме й нерухоме майно 
(будівлі, споруди, приміщення, їх комп-
лекси майнового, виробничого, адміні-
стративного характеру, об’єкти інже-
нерної інфраструктури, благоустрою, 
обладнання, соціально-культурного, 
побутового, інформаційно-видавничого 
призначення, транспортні засоби, мос-
ти, шляхи, шляхопроводи, предмети, 
що є пам’ятками історії й культури міс-
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цевого значення, тощо), кошти, земля 
(усі землі в межах населених пунктів, 
крім земель приватної й державної 
власності, а також земельні ділянки за 
їхніми межами, на яких розташовані 
об’єкти комунальної власності), при-
родні ресурси тощо. До набуття права 
комунальної власності застосовують-
ся загальні положення, встановлені 
ст. 328 ЦКУ, відповідно до якої право 
власності набувається на підставах, що 
не забороняються законом, зокрема, з 
правочинів, що цілком узгоджується 
із ч. 2 ст. 60 Закону, яка встановлює, 
що підставою для набуття права ко-
мунальної власності є передача майна 
територіальним громадам безоплатно 
державою, іншими суб’єктами пра-
ва власності, а також майнових прав, 
створення, придбання майна органами 
місцевого самоврядування в порядку, 
встановленому законом.

Слід відмітити, що ЦКУ дещо по-но-
вому підходить до вирішення питань, 
пов’язаних із набуттям права власно-
сті, зокрема й на безхазяйне нерухо-
ме майно, знахідку, бездоглядну до-
машню тварину, об’єкти самочинного 
будівництва тощо, встановлюючи, що 
за певних обставин таке майно може 
перейти до комунальної власності. За 
певних обставин, наприклад, знахідка 
може також перейти у власність тери-
торіальних громад. Це стає можливим, 
якщо протягом шести місяців із момен-
ту заяви про знахідку органу місцевого 
самоврядування не буде встановлено 
власника чи іншу особу, яка має право 
вимагати повернення загубленої речі, 
або жодна із цих осіб не заявить про 
таке своє право, а особа, яка знайшла 
загублену річ, подасть органу місцево-
го самоврядування письмову заяву про 
відмову від набуття права власності на 
неї. За таким самим принципом тери-
торіальна громада, на території якої 
було виявлено бездоглядну домашню 
тварину, може набути право власності 
на неї.

В.Я. Тацій у своїй доповіді на За-
гальних зборах Академії правових наук 
України 18.12.2000 р. в м. Харкові 

справедливо зазначив: «Проблемними 
є питання розвитку інституту кому-
нальної власності. У цьому контексті 
насамперед постає проблема з’ясуван-
ня сутності права комунальної власно-
сті. Чинна Конституція України зазна-
чає такий прояв публічної власності, як 
комунальна, проте обмежується лише 
цією констатацією, не розкриваючи 
її сутності. Зрозуміло, що саме перед 
юридичною наукою постає завдання 
дослідження правової природи кому-
нальної власності» [15].

Необхідно звернути увагу на прикре 
ігнорування з боку окремих правників 
самостійного статусу такої форми власно-
сті, як комунальна власність [16, с. 25].

Окрім форм права власності, у юри-
дичній літературі деякі автори іноді 
розглядають його види, на які поді-
ляються зазначені форми або які не 
залежать від форм права власності  
[17, с. 202]. Пропонується, зокрема, 
поділ права комунальної власності на 
чотири види: власність громад сіл, се-
лищ, міст, районів у містах. На наше 
переконання, такий поділ є доцільним. 
Аналогічно видами спільної власності є 
часткова й сумісна власність; остання 
у свою чергу класифікується на такі 
підвиди: власність подружня, власність 
членів селянських (фермерських) гос-
подарств, власність членів сім’ї на май-
но, отримане внаслідок спільної праці.

Із цього постає, що будь-яка наукова 
класифікація чи поділ власності на фор-
ми власності та форми права власності 
надає можливість виявити прогалини у 
врегулюванні суспільних відносин вза-
галі й у сфері відносин власності зо-
крема, що слугуватиме вдосконаленню 
чинного законодавства.

Отже, окреслені нами проблемні 
питання щодо комунальної власності 
нині є надзвичайно актуальними та по-
требують більш детального їх вивчення 
й аналізу. У недалекому майбутньому 
Верховній Раді України, безперечно, 
необхідно прийняти Закон України 
«Про комунальну власність».

Основний Закон України в ст. 14 ок-
ремо закріплює положення щодо зем-
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лі, зазначаючи, що земля є основним 
національним багатством, яке перебу-
ває під особливою охороною держави. 
Визначено, що земля, її надра, атмос-
ферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах те-
риторії України, її континентального 
шельфу, виключної (морської) еконо-
мічної зони, є об’єктами права власно-
сті Українського народу.

Водночас Конституція України осо-
бливу увагу акцентує на охороні землі, 
яка спрямовується на охорону й збере-
ження родючості землі, підвищення її 
продуктивності, використання земель-
них ресурсів відповідно до її природ-
них призначень. Конституція України 
визначає, що право власності грома-
дян на землю гарантується, причому 
громадяни, юридичні особи й держава 
це право набувають і реалізують лише 
відповідно до закону. Це означає, що 
Конституція України гарантує право 
власності на землю, яке може існува-
ти і як право приватної власності, і як 
право державної власності, і як право 
комунальної власності.

Безумовно, прийняття Основного 
Закону України обумовило можливість 
і необхідність сформувати на його осно-
ві нове земельне законодавство, яке ви-
значатиме порядок виникнення, здійс-
нення, припинення, охорони й захисту 
земельних прав громадян, земельної 
правоздатності юридичних осіб, вста-
новлення гарантій прав іноземних ін-
весторів, діяльність яких пов’язана з 
використанням земель, врегульовува-
тиме реально існуючі відносини влас-
ності на землю та інші відносини у 
сфері використання й охорони земель. 
Реформуючи земельне законодавство 
відповідно до положень чинної Консти-
туції України, Верховна Рада України 
25.10.2001 р. прийняла новий Земель-
ний кодекс України (далі – ЗКУ) [18], 
який закріпив низку новел у правово-
му регулюванні земельних відносин, 
зокрема й відносин власності громадян 
на землю.

Отже, по-перше, до найважливіших 
здобутків ЗКУ слід віднести закріплен-

ня положення, відповідно до якого 
земельні відносини регулюються Кон-
ституцією України, Земельним кодек-
сом України, а також прийнятими від-
повідно до них нормативно-правовими 
актами (ст. 3). Таким чином, уперше 
в кодифікованому акті декларується, 
що виключно земельне законодавство 
покликане забезпечити регулювання 
всього спектра земельних відносин. Та-
кож слід відзначити, що ЗКУ в ст. 80,  
відповідно до чинної Конституції Укра-
їни, дає перелік суб’єктів права влас-
ності на землю, до яких відносить гро-
мадян, юридичних осіб, територіальні 
громади та державу.

Варто відзначити, що новий ЗКУ, 
на жаль, успадкував від попереднього 
законодавства поділ власності на зем-
лю за формами. Зокрема, у ч. 2 ст. 78 
ЗКУ [18] зазначається, що земля може 
перебувати в приватній, комунальній і 
державній власності. На наше переко-
нання, це положення не несе смислово-
го навантаження та дублює ст. 80 ЗКУ, 
зміст якої наводився вище. Нагадаємо, 
що Конституція України відійшла від 
поділу власності за формами та визна-
чила лише суб’єктів права власності, у 
тому числі й на землю. Причому Кон-
ституція України закріпила положення 
щодо обмеження категорії суб’єктів 
права власності на землю, зазначаючи, 
що таке право належить громадянам 
України.

По-друге, до позитивних рис нового 
Земельного кодексу України варто від-
нести наявність регламентації підстав, 
згідно з якими громадяни України на-
бувають, реалізують, припиняють пра-
ва власності на земельні ділянки.

По-третє, новий ЗКУ відокремив 
права й обов’язки власників земельних 
ділянок від прав та обов’язків землеко-
ристувачів.

Під час реформування концепції пра-
ва власності на землю необхідно врахо-
вувати, що права приватних власників 
можуть і повинні обмежуватися. Тому 
дуже важливою ознакою нового Закону 
є закріплення в ньому обмежень прав 
власників землі, що підтверджується 
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також багатовіковим досвідом західних 
країн із розвиненою ринковою еконо-
мікою, які мають належні законодавчі 
обмеження повноважень приватних 
власників земельних ділянок із метою 
захисту громадських інтересів та охо-
рони природних об’єктів від нераціо-
нального використання [19].

Таким чином, права приватних 
власників земель можуть і повинні 
обмежуватися, однак із досить чітким 
зазначенням цілей, завдань, для забез-
печення яких вводяться обмеження, а 
також із детальною фіксацією порядку 
відшкодування збитків, яких зазнав 
власник під час встановлення тих чи 
інших обмежень.

Резюмуючи, можна дійти висновку, 
що в нашій державі є всі можливості 
для створення власної моделі розвит-
ку економіки, а головним завданням 
суспільства в перехідний період має 
стати створення такої політичної сис-
теми, яка у взаємодії з економічною 
системою сформує конституційний лад, 
спроможний вийти із затяжної еконо-
мічної кризи в досить короткий час, та 
забезпечить досягнення національною 
економікою рівноважного стану.

Крім того, слід зауважити, що соці-
ально-економічна визначеність нашої 
української державності – це нагальна 
необхідність, оскільки вона диктується 
самою потребою розбудови державних 
інститутів, насамперед економічних, 
які мають бути націленими на досяг-
нення економічного прогресу, що в під-
сумку обов’язково орієнтуватиметься 
на зростання реального добробуту на-
селення, його прибуток.

Утвердження й неухильне дотри-
мання правових норм, якими врегу-
льовуються відносини власності, є тим 
фундаментом, від стану якого залежить 
міцність усіх інших елементів ринкової 
економіки, про неухильні наміри побу-
дови якої постійно лунають голоси з 
усіх ланок владних структур. Відповід-
но, доки в Україні в законодавчому по-
рядку не буде затверджено й захищено 
ринкову систему приватної власності, 
доти вона постійно стикатиметься з ве-

ликими або навіть нездоланними труд-
нощами в створенні ринкової економіки, 
яка нормально функціонуватиме [20].

Ключові слова: конституційний 
лад, економічні основи, власність, пра-
во власності, Основний Закон України.

Статтю присвячено характе-
ристиці конституційного ладу та 
економічної системи України, ана-
лізуються способи формування 
власності територіальних громад, 
питання їх практичної реалізації. 
Акцентується увага на необхідності 
прийняття Закону України «Про ко-
мунальну власність», який сприяти-
ме проведенню в Україні муніципаль-
ної реформи, розвитку інститутів 
громадянського суспільства та пра-
вової соціальної держави.

Статья посвящена характе-
ристике конституционного строя 
и экономической системы Украины, 
анализируются способы формирова-
ния собственности территориаль-
ных общин, вопросы их практической 
реализации. Акцентируется вни-
мание на необходимости принятия 
Закона Украины «О коммунальной 
собственности», который будет спо-
собствовать проведению в Украине 
муниципальной реформы, развитию 
институтов гражданского общества 
и правового социального государства.

The article is dedicated to the 
characteristics of constitutional system 
and economic system of Ukraine, there 
are analyzed the methods of forming of 
the property of territorial communities, as 
well as the issue of their implementation 
in practice. In the article it is stressed 
the necessity of adoption of the Law 
of Ukraine “On communal property”, 
which will contribute to the municipal 
reform in Ukraine, the development of 
civil society and legal social state.

Література
1. Конституція України : Закон Украї-

ни від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Ві-
домості Верховної Ради України. – 1996. –  
№ 30. – Ст. 141.



30

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

2. Конституція України : Закон Украї-
ни від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Ві-
домості Верховної Ради України. – 1996. –  
№ 30. – Ст. 141.

3. Погорілко В.Ф. Основи конституцій-
ного ладу України / В.Ф. Погорілко. – К., 
1997. – 40 с.

4. Советский энциклопедический сло-
варь / гл. ред. А.М. Прохоров. – М. : Со-
ветская энциклопедия, 1982. – 1240 с.

5. Венедиктов А.В. Государствен-
ная социалистическая собственность /  
А.В. Венедиктов. – М. ; Л. : Изд-во  
АН СССР, 1948. – 839 с.

6. Гальчинський А.С. Історизм відносин 
власності: методологічні аспекти аналізу /  
А.С. Гальчинський // Економіка України. –  
1993. – № 9. – С. 41–49.

7. Цивільне право України : [підручник] :  
в 2 ч. / за ред. Ч.Н. Азімова, С.Н. Присту-
пи, В.М. Ігнатенка. – Х. : Право, 2000– . –  
Ч. 1. – 2000. – 368 с.

8. Рубаник В.Є. До питання про ліквіда-
цію приватної власності в Україні в перші 
роки Радянської влади / В.Є. Рубаник //  
Проблеми законності : республ. міжвідом-
чий наук. зб. / за ред. В.Я. Тація. – Х. : 
Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 43. –  
С. 13 17.

9. Право власності в Україні / [О.В. Дзе- 
ра, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора та 
ін.] ; за заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцо-
вої. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

10. Право собственности в Украине / 
под ред. Я.Н. Шевченко. – К. : Блиц-ин-
форм, 1996. – 320 с.

11. Кучерявенко П.Х. Разгосударствле-
ние собственности в переходной экономике 
Украины / П.Х. Кучерявенко, Я.М. Макси-
менко. – Х. : Консум, 1997. – 128 с.

12. Лазня І.В. Відносини власності в 
умовах формування ринкової економіки 

України / І.В. Лазня. – К. : Логос, 1997. –  
316 с.

13. Тацій В.Я. Утвердження і забезпечен-
ня прав та свобод людини – головний кон-
ституційний обов’язок демократичної, пра-
вової, соціальної держави / В.Я. Тацій //  
Вісник Академії правових наук України. – 
2000. – № 4(23). – С. 3–18.

14. Про місцеве самоврядування в 
Україні : Закон України від 21.05.1997 р.  
№ 280/97-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

15. Тацій В.Я. Академія правових наук 
України на рубежі століть: підсумки та 
перспективи / В.Я. Тацій // Право Укра-
їни. – 2001. – № 2. – С. 3–9.

16. Заіка Ю.О. Право власності. Спад-
кове право : [навч. посібник] / Ю.О. Заіка,  
В.М. Співак. – К. : Наукова думка,  
2000. – 152 с.

17. Цивільне право України : [під-
ручник] : в 2 ч. / за ред. Ч.Н. Азімова,  
С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. – Х. : Пра-
во, 2000– . – Ч. 1. – 2000. – 368 с.

18. Земельний кодекс України : Закон 
України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // 
Урядовий кур’єр. – 2001. – № 211–212. – 
Ст. 186.

19. Погребной А.А. Исторический опыт 
рационального пользования земельными ре-
сурсами в России и зарубежных странах /  
А.А. Погребной // Юридична освіта і пра-
вова держава (до 150-річчя Юридичного 
інституту Одеського державного універ-
ситету імені І.І. Мечникова) : зб. наук. 
праць / за ред. С.В. Ківалова. – О. : Астро-
принт, 1997. – С. 168–175.

20. Прієшкіна О.В. Економічні ос-
нови конституційного ладу України /  
О.В. Прієшкіна // Вісник Одеського  
інституту внутрішніх справ. – 2005. –  
№ 1. – С. 168–172.



31

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

УДК 352.075.3(477)
Н. Мішина

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

КОНСТИТУЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

На сучасному етапі розбудови де-
мократичної держави в Україні підви-
щується увага до реформування місце-
вого самоврядування. 1 квітня 2014 р.  
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України була ухвалена Концепція ре-
формування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в 
Україні [1]. З того часу органи держав-
ної влади активізували нормотворчість 
у цій сфері. Так, станом на 1 лютого 
2015 р. Верховною Радою вже прийня-
то Закон «Про співробітництво тери-
торіальних громад» [2] та Закон «Про 
ратифікацію Додаткового Протоколу 
до Європейської хартії місцевого само-
врядування про право участі у справах 
органу місцевого самоврядування» [3].

Що ж до внесення змін до Консти-
туції, то поки що самим актуальним 
залишається внесений Президентом 
України до Парламенту Проект Закону 
України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо повноважень 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування)», реєстраційний но-
мер 4178-а від 7 липня 2014 р.

Отже, в сучасних реаліях вбачаєть-
ся доцільним доктринальне забезпечен-
ня поточного етапу муніципальної ре-
форми в Україні. Наразі існує значна 
кількість публікацій із критичними та 
(або) схвальними висловлюваннями 
з приводу реформи та Законопроекту  
№ 4178-а від 7 липня 2014 р. Але біль-
шість із них належить або представ-
никам органів публічної влади – прак-
тикам, або журналістам періодичних 
видань. А публікації відомих фахівців з 
муніципального права (М. О. Баймура-

това, О. В. Батанова, П. М. Любченка 
та ін.) присвячені більш концептуаль-
ним та теоретичним питанням муніци-
пальної реформи в Україні. 

Метою статті є проаналізувати За-
конопроект № 4178-а від 7 липня 2014 р.  
з метою формулювання пропозицій про 
внесення таких змін до Конституції 
України, які б сприяли ефективній му-
ніципальній реформі. 

Вперше Проект закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо повноважень органів державної 
влади та місцевого самоврядування)» 
було внесено до Верховної Ради Укра-
їни 26 червня 2014 р., реєстраційний 
номер 4178. Але вже 7 липня 2014 р. 
до нього було внесено певні зміни (про-
ект відкликано 27 листопада 2014 р.).

У Пояснювальній записці до цього 
документу зазначено, що «проблема 
ефективного функціонування органів 
публічного управління в Україні не 
може бути вирішеною без докорінного 
реформування конституційно-правово-
го статусу та засад діяльності органів 
місцевого самоврядування та органів 
державної виконавчої влади в облас-
тях і районах. Необхідність розши-
рення повноважень органів місцевого 
самоврядування базового рівня (села, 
селища, міста) та наділення їх відпо-
відними фінансовими і матеріальними 
ресурсами є вкрай важливим й еконо-
мічно доцільним. На актуальність цього 
питання неодноразово звертали увагу 
представники інститутів громадянсько-
го суспільства, органи місцевого само-
врядування та їх об’єднання, вітчизняні 
науковці і практики конституціоналіс-
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ти. Органи місцевого самоврядування 
повинні отримати низку додаткових по-
вноважень щодо організації належного 
вирішення питань місцевого значення, 
які можуть бути вирішеними найбільш 
ефективно саме на відповідному рівні. 
З точки зору політичної та соціальної 
доцільності, одночасно з відповідними 
повноваженнями органи місцевого са-
моврядування мають отримати належні 
правові механізми їх реалізації, а та-
кож необхідне матеріально-фінансове 
забезпечення» [4]. 

Не викликає зауважень необхід-
ність внесення змін та доповнень до 
Конституції України в частині змісту 
Розділу ХІ «Місцеве самоврядування». 
По-перше, він є надто стислим, навіть 
для Основного закону. По-друге, його 
нормам бракує чіткості: у середньому 
на один розділ Конституції припадає 
2,79 рішень – тлумачень Конституцій-
ного Суду України (24%), а для розділу 
«Місцеве самоврядування» цей показ-
ник становить 43%, тобто розтлума-
чено 3 із 7 статей розділу. По-третє, 
має значення і якість тлумачення норм 
Конституційним Судом України – при 
тлумаченнях статей Розділу ХІ не ви-
користовувались, наприклад, міжна-
родні, в т. ч. європейські, стандарти 
в цій сфері, перш за все Європейська 
хартія місцевого самоврядування. 

У цілому ідею про необхідність по-
дальшого реформування місцевого са-
моврядування слід всіляко вітати. І 
науковці, і практичні працівники дуже 
давно очікували на черговий етап му-
ніципальної реформи. Але з точки 
зору юридичної техніки та науки кон-
ституційного та муніципального права 
Законопроект не позбавлений певних 
недоліків (мабуть, тому його й було 
відкликано). Хотілося б висловити де-
які зауваження для того, щоб зміни до 
Конституції України щодо місцевого 
самоврядування стали б початком роз-
квіту цього інституту в нашій державі. 

Концептуальним є питання: якими 
мають бути зміни до розділу ХІ. Навряд 
чи викличе зауваження твердження 
про те, що зміни мають носити комп-

лексний характер. Із цієї точки зору 
імпонує підхід авторів Законопроекту, 
згідно з яким зміни заплановані на 
всіх рівнях функціонування органів пу-
блічної влади, не тільки на місцевому 
рівні. Але саме комплексності та зба-
лансованості цим змінам бракує. Так, 
скасування місцевих державних адміні-
страцій (органів виконавчої влади) на 
користь запровадження представників 
Президента у регіонах може привести 
до «розбалансування» взаємовідносин 
між виконавчою гілкою влади й орга-
нами місцевого самоврядування та по-
слабити публічну владу на місцевому 
рівні. Це цілком імовірно у випадку, 
коли місцеві державні адміністрації бу-
дуть вже розпущені, а органи місцево-
го самоврядування ще перебуватимуть 
у процесі реформування (наприклад, 
поки що не отримають необхідних ма-
теріальних ресурсів). 

Перейдемо до аналізу статей Зако-
нопроекту, якими пропонується вноси-
ти зміни та доповнення до Розділу ХІ 
Конституції. 

Статтю 140 змінено суттєво; інколи 
зміни носять змістовний, інколи редак-
ційний характер. Але найбільший енту-
зіазм викликає перспектива закріплен-
ня на конституційному рівні принципу 
субсидіарності [5]. 

З іншого боку, важко погодитися з 
тим, що територіальною громадою за-
пропоновано вважати не жителів села, 
селища, міста, а адміністративно-тери-
торіальну одиницю. По-перше, значно-
го сенсу в цій термінологічній новелі не 
вбачається. По-друге, навряд чи доціль-
но буде вносити значну кількість змін 
та доповнень до нормативних актів як 
на державному, так і на місцевому рівні 
і в кожному з них оновлювати терміно-
логію. Навіть із Законом «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виникнуть 
значні труднощі, не кажучи вже про 
статути територіальних громад у насе-
лених пунктах! 

Також у Законопроекті стосовно 
ст. 140 Конституції привертає увагу 
відсутність дозвільного порядку ство-
рення органів самоорганізації населен-
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ня. Саме питання про те, чи необхідна 
згадка в Основному законі про органи 
самоорганізації населення, є дискусій-
ним. Але якщо прийнято рішення зали-
шити її, то доцільним було б зробити її 
такою, що щонайменше не перешкод-
жає їхній діяльності, упорядковує її. 
Наразі прокуратура фіксує багато пору-
шень при створенні органів самооргані-
зації населення, передаючи справи до 
адміністративних судів. А дозвільний 
порядок утворення є своєрідним (хоча 
й не завжди ефективним) «фільтром» із 
цієї точки зору. Крім того, за наявності 
конкуруючих груп, що бажають утво-
рити орган самоорганізації населення 
на одній і тій самій території, наслідки 
відсутності дозвільного порядку утво-
рення будуть ще більш значними. 

Стаття 141 з точки зору Законо-
проекту не завжди отримує позитивні 
оцінки. Без уваги залишається питан-
ня надто великої чисельності депутатів 
місцевих рад. Немає пропозицій і щодо 
закріплення виду виборчої системи, за 
допомогою якої місцеві ради формують-
ся (що надає підстави для зловживань 
та викликає постійні зміни в законо-
давстві про вибори місцевих рад). І 
нарешті, в останньому абзаці ст. 141 
Законопроект залишає без змін поря-
док обрання голів районних та облас-
них рад, що не збалансовано з істотним 
розширенням їхніх повноважень. 

Стаття 142 Конституції України 
вельми стисло регламентує основні 
джерела надходжень до місцевих бю-
джетів, тому спробу на конституцій-
ному рівні конкретизувати це питання, 
як у Законопроекті, слід однозначно 
сприймати як позитивну. Але в умовах 
економічної кризи наведений перелік 
не викликає оптимізму. До того ж та-
кий спосіб закріплення надходжень до 
місцевих бюджетів не відповідає су-
часним європейським муніципальним 
стандартам. 

Ще одне зауваження стосується 
положення Законопроекту про те, що 
«витрати органів місцевого самовряду-
вання, що виникли внаслідок рішень ор-
ганів державної влади, компенсуються 

державою». Тут має місце неналежне 
використання юридичної техніки, адже 
виконання законів та інших норматив-
но-правових актів органами місцевого 
самоврядування тягне за собою певні 
витрати часу, ресурсів, грошей тощо. 
Навряд чи поточна діяльність органів 
місцевого самоврядування, які діють у 
межах законодавства України, має фі-
нансуватись органами державної влади. 
Знов-таки європейські стандарти місце-
вого самоврядування тяжіють до того, 
щоб незалежність органів місцевого 
самоврядування забезпечувалась за ра-
хунок скорочення державних дотацій, 
субвенцій тощо до місцевих бюджетів 
(тому що це, щонайменше, тягне за со-
бою наступний фінансовий контроль з 
боку державних органів) [6]. 

Стаття 143 в частині першій, від-
повідно до Законопроекту, зазнала 
принципових змін. Так у чинному Ос-
новному законі в ній закріплено, що 
«територіальні громади села, селища, 
міста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування 
управляють майном, що є в комуналь-
ній власності; затверджують програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку і контролюють їх виконання; 
затверджують бюджети відповідних ад-
міністративно-територіальних одиниць 
і контролюють їх виконання; встанов-
люють місцеві податки і збори відповід-
но до закону; забезпечують проведення 
місцевих референдумів та реалізацію їх 
результатів; утворюють, реорганізову-
ють та ліквідовують комунальні підпри-
ємства, організації і установи, а також 
здійснюють контроль за їх діяльністю; 
вирішують інші питання місцевого зна-
чення, віднесені законом до їхньої ком-
петенції» [7].

У Законопроекті перелік питань, 
що вирішують органи місцевого само-
врядування, навпаки, скорочено на 
користь повністю відсилочної норми. 
Не дуже зрозуміло причину такої ре-
дакційної правки, адже перелік і так не 
мав вичерпного характеру. До того ж 
поточний етап муніципальної реформи 
анонсує розширення повноважень ор-



34

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

ганів місцевого самоврядування, і по-
дібні зміни до Основного закону навряд 
чи ілюструють заявлений підхід. Чинна 
редакція щонайменше гарантує орга-
нам місцевого самоврядування, що цих 
повноважень вони не будуть позбавле-
ні у разі внесення змін та доповнень до 
Закону «Про місцеве самоврядування 
в Україні», а запропонована редакція 
позбавляє їх такої впевненості. 

Стаття 144 Законопроекту розши-
рює повноваження Президента Украї-
ни стосовно місцевого самоврядування 
в частині наділення його за ініціативою 
представників глави держави правом 
зупиняти рішення органів місцевого са-
моврядування на підставі невідповідно-
сті Конституції України, з одночасним 
зверненням до Конституційного Суду 
України щодо його (рішення) консти-
туційності. Знов-таки викликає питан-
ня необхідність інтеграції Президента 
України як представника державної 
влади в цілому до функціонування ор-
ганів іншого виду публічної влади – ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Щодо останніх статей Розділу ХІ – 
статей 145 та 146, то в Законопроекті 
не висловлено пропозицій щодо вне-
сення до них змін та доповнень. 

Висновок. Проект Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо повноважень органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування)» № 4178-а від 7 липня 2014 р.  
було цілком обґрунтовано відкликано 
Президентом України. У ньому є багато 
позитивних новел та пропозицій, осо-
бливо з числа тих, які базуються на єв-
ропейських муніципальних стандартах 
та, безперечно, сприятимуть підвищен-
ню ефективності функціонування орга-
нів місцевого самоврядування. Але єв-
ропейський досвід використано досить 
фрагментарно, і в цілому Законопроекту 
бракує концептуальної єдності. Також 
доопрацювання з точки зору юридичної 
техніки потребують формулювання низ-
ки положень Законопроекту. 

Перспективи подальших досліджень 
у цьому напрямі вбачаються у необ-
хідності дослідження Проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо повноважень 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування)» № 4178-а від 7 лип-
ня 2014 р. не тільки в частині змін та 
доповнень, запропонованих до Розділу 
ХІ «Місцеве самоврядування», але й у 
цілому. 

Ключові слова: публічна влада, 
місцеве самоврядування, децентраліза-
ція, муніципальна реформа, органи міс-
цевого самоврядування,.

Стаття присвячена аналізу про-
екту Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
повноважень органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування)» 
№ 4178-а від 7 липня 2014 р., який 
нещодавно було цілком обґрунтова-
но відкликано з розгляду Верховною 
Радою. У Законопроекті є багато 
позитивних новел та пропозицій, 
особливо з числа тих, які базують-
ся на європейських муніципальних 
стандартах та, безперечно, спри-
ятимуть підвищенню ефективності 
функціонування органів місцевого 
самоврядування. Але європейський 
досвід використано досить фрагмен-
тарно, і в цілому Законопроекту 
бракує концептуальної єдності. Та-
кож формулювання низки положень 
Законопроекту потребують доопра-
цювання з точки зору юридичної 
техніки.

Статья посвящена анализу 
проекта Закона Украины «О вне-
сении изменений в Конституцию 
Украины (про полномочия органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления)» № 4178-а от 7 
июля 2014 г., который недавно был 
полностью обоснованно отозван 
с рассмотрения Верховной Радой 
Украины. В Законопроекте есть мно-
го позитивных новел и предложений, 
особенно из числа тех, которые ос-
новываются на европейских муници-
пальных стандартах и, безусловно, 
будут способствовать повышению 
эффективности функционирования 
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органов местного самоуправления. 
Но европейский опыт использован 
достаточно фрагментарно, и в це-
лом Законопроекту не всегда хва-
тает концептуального единства. 
Также отдельные положения Зако-
нопроекта требуют доработки с 
точки зрения юридической техники. 

This article analysis the modern 
processes of the municipal reform 
in Ukraine. The author compares 
the current Constitution of Ukraine 
(Chapter XI ‘Local Self-Government’) 
with the amendments that were 
introduced by the President of Ukraine 
in summer 2014. After article-by-article 
analysis, the author concludes that the 
strong sides of the Presidential draft 
law are connected with the usage of the 
international and European municipal 
standards. But this draft law lacks 
both inner integrity and high-level 
legal technique, so it was reasonable to 
call it back from the Parliament (that 
was done by the President of Ukraine 
later in 2014).
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РОЗУМІННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Право збиратися мирно – це пра-
во, що передбачене в Основних Зако-
нах багатьох держав. Так, у ч. 1 ст. 11 
Конституції Греції записано, що «гре-
ки мають право збиратись мирно і без 
зброї» [2]; у ст. 36 Конституції Литви 
зазначається: «Не можна забороняти 
чи перешкоджати громадянам збира-
тися без зброї на мирні зібрання» [3];  
ст. 9 Конституції Мексиканських Спо-
лучених Штатів передбачено, що «пра-
во мирно збиратися й об’єднуватися 
для будь-яких дозволених законом ці-
лей не може обмежуватись» [4].

Ст. 39 Конституція України перед-
бачає право збиратись мирно [1].

Право на мирні зібрання – це при-
родне право людини, яке ми зарахову-
ємо до так званих «негативних прав», 
оскільки в принципі для його реалізації 
не вимагається будь-яких дій з боку 
держави.

Право збиратися мирно може реа-
лізовуватись у двох основних формах: 
по-перше, проведення будь-якого з ви-
дів мирного зібрання – мітингу, піке-
ту, демонстрації, ходи тощо, з метою 
здійснення громадського контролю 
за інститутами публічної влади [14]; 
по-друге, проведення мирного зібран-
ня з метою усунути владу, яка діє за 
межами права.

Сутність права на мирні зібран-
ня розкривали у своїх дослідженнях  
І. Валюшко, Р. Мельник, О. Сінькевич, 
В. Чемерис. Ґрунтовний аналіз мирно-

го зібрання як способу опору подали 
Е. Ченовет, М. Стефан у праці «Чому 
ненасильницький спротив ефективний: 
стратегічна логіка громадського кон-
флікту» [11].

Метою статті є аналіз змісту пра-
ва збиратись мирно в попередньо зга-
даних формах і спроби розмежування 
цих форм.

Отож спочатку розглянемо питання, 
як саме повинні проводитись мирні зі-
брання з метою здійснення контролю 
за інститутами публічної влади.

У багатьох державах це регулюєть-
ся окремими законами. Так, наприклад, 
у Великобританії порядок проведення 
мирного зібрання передбачено Законом 
1986 р. – Public Order Act. Цей закон у 
другому розділі містить порядок прове-
дення маніфестацій і громадських збо-
рів. Так, про проведення мирної ходи 
необхідно подати письмове повідом-
лення до поліцейської дільниці, якщо 
така мирна хода проводиться з метою 
висловити підтримку чи, навпаки, про-
тест щодо дій особи чи органу, прове-
сти пропаганду компанії чи відзначити, 
ушанувати певну подію (в останньому 
випадку повідомляється за необхідно-
сті). У повідомленні необхідно вказати 
дату проведення, обраний маршрут і 
контактні дані організатора. Повідом-
лення подається за 6 днів до проведен-
ня акції [10].

В Україні робилися спроби прийняти 
аналогічний закон, але жодна з таких 

© О. Сінькевич, С. Скробач, 2015
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спроб не увінчалась успіхом. Так, най-
першим за часом був законопроект № 
7819, зареєстрований 15 липня 2005 р.  
Положення законопроекту № 7819 є 
достатньо демократичними, але цей за-
конопроект аж занадто детально розпи-
сував процедуру проведення мирного 
заходу. Наступною спробою деталізу-
вати передбачене Конституцією право 
було розроблення законопроекту № 
2450 про порядок організації і прове-
дення мирних заходів, який був прямо 
протилежний попередньому. 

Наприклад, у ч. ч. 2, 3 ст. 9 зако-
нопроекту № 2450 записано: «Забо-
роняється під час проведення мирних 
заходів поблизу навчальних закладів, 
лікарень, установ виконання покарань, 
судів вчиняти дії, що порушують нор-
мальне функціонування цих закладів 
(блокування проїзду, використання 
приладів, які є джерелами шуму тощо)» 
[8]. Так, цей самий законопроект ви-
значає такий термін, як пікетування –  
«специфічний вид мітингу поблизу бу-
динку, споруди чи іншого об’єкта, в 
яких розміщені підприємства, устано-
ви, організації, органи державної влади 
чи органи місцевого самоврядування, 
які, на думку учасників заходу, можуть 
сприяти вирішенню висловлених ними 
вимог» [8]. Як саме можна донести свої 
вимоги, наприклад, до суду, якщо не 
використовувати прилад, який «є дже-
релом шуму»? 

Ще один законопроект був за-
реєстрований 12 грудня 2012 р. під  
№ 0918, його зміст дублював положен-
ня законопроекту № 2450. У результаті 
закону про порядок проведення мирних 
заходів прийнято так і не було [7].

У зв’язку з цим і на підставі п. 1 
розділу XV «Перехідні положення» 
Конституції України в нашій держа-
ві залишається чинним Указ Президії 
Верховної Ради СРСР «Про порядок 
організації і проведення зборів, мітин-
гів, вуличних походів і демонстрацій 
в СРСР» від 28 липня 1988 р. Також 
необхідно брати до уваги рішення Кон-
ституційного Суду України від 19 квіт-
ня 2001 р. № 4-рп/2001 (справа щодо 

завчасного сповіщення про мирні зі-
брання) [13, с. 269].

Зміст згаданого Указу не виділяє 
будь-яких критеріїв, які вказують на 
необхідність заборони проведення мир-
ного зібрання, а обмежується загальни-
ми фразами на кшталт «не суперечити 
Конституції», «не загрожувати громад-
ському порядку та безпеці громадян» 
[5]. Такі загальні формулювання, без-
перечно, надають суду можливість 
зловживати своїми повноваженнями й 
розцінювати більшість неугодних владі 
мирних зібрань як таких, що підляга-
ють забороні.

Отож варто прийняти окремий за-
кон, який передбачав би можливість 
проведення зборів, мітингів, демон-
страцій, походів, пікетів, відображав 
особливості кожної з цих акцій; пе-
редбачав право громадян на завчас-
не сповіщення органів влади (бажано 
визначити конкретний термін) про 
проведення мирного зібрання з метою 
забезпечення органами влади безпеки 
громадян під час акції; надавав виключ-
ний перелік підстав, щодо яких орган 
виконавчої влади міг би звертатись до 
суду з метою заборонити проведення 
мирного зібрання.

Якщо ми говоритимемо про мирне 
зібрання з метою усунути владу, яка 
діє за межами права, то для проведен-
ня такого мирного зібрання ми не буде-
мо керуватись нормами, що регулюють 
звичайні зібрання. Обґрунтуємо свою 
позицію.

Мирне зібрання, яке проводиться з 
метою усунення влади, можна розгля-
дати як складову права на опір. Адже 
опір може бути як насильницьким, так 
і ненасильницьким; проводитись у фор-
мі як активної, так і пасивної протидії 
[12, с. 7]. Отже, мирне зібрання можна 
розглядати як законну форму права на 
опір владі. При цьому потрібно розгля-
нути питання: у чому полягає «закон-
ність» мирного зібрання?

Отже, право на опір владі є одним 
із природних прав людини, при цьому 
таке право не завжди відображається 
в Конституціях держав: Конституції 
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переважно передбачають закріплення 
права ненасильницької протидії, тобто 
право на опір передбачається Консти-
туціями частково й саме у вигляді мир-
них зібрань.

На нашу думку, для реалізації права 
на проведення такого мирного зібран-
ня не потрібно приймати окремого за-
кону, оскільки, по-перше, наперед не 
може бути відомо, до якої міри потріб-
но буде діяти, щоб усунути незаконну 
владу, і можливою є ситуація, за якої 
для усунення влади передбачені окре-
мим законом можливості виявляться 
недостатніми; по-друге, якщо влада діє 
за межами права, то навряд чи її зако-
ни можна вважати правовими, а тому 
вони в будь-якому разі не підлягати-
муть виконанню.

Показовими в цьому плані є поло-
ження законопроекту № 7819 про сво-
боду мирних зібрань, де у ст. 2 «Дія За-
кону» передбачено, що «чинність цього 
закону не поширюється на випадки 
масових виступів громадян на захист 
своїх прав і свобод» [9].

Далі потрібно звернути увагу на те, 
що суд може обмежити право на про-
ведення мирного зібрання. Найчастіше 
рішення суду про заборону проведення 
мирного зібрання аргументуються тим, 
що зібрання не можливо провести на 
зазначеній організаторами території, 
тому що публічними органами запла-
новано використати вказану території 
для чогось іншого; неподалік прово-
диться контракція, і з метою забезпе-
чення безпеки громадян забороняється 
проводити мирне зібрання. Отож як ді-
яти громадянам, які чинять «законний 
опір», у таких випадках?

У ч. 5 ст. 124 Конституції Укра-
їни записано, що «судові рішення ух-
валюються судами іменем України і є 
обов’язковими до виконання на всій те-
риторії України», тому виходить, якщо 
не виконувати судове рішення і прово-
дити надалі мирне зібрання, то таке зі-
брання одразу стає незаконним [1].

Варто зазначити, що закріплення по-
ложення в тексті закону чи Основного 
Закону – це лише формальний аспект 

права. Як відомо, застосування в реаль-
ному житті лише формального аспекту 
не призводить до реалізації принципу 
верховенства права. Ототожнення вер-
ховенства права з верховенством за-
кону властиве лише тоталітарним дер-
жавам, у яких взагалі є неможливим 
забезпечення прав людини.

Саме тому, на нашу думку, провідну 
роль при визначенні того, чи доцільно 
проводити мирне зібрання, має відігра-
вати змістовий аспект: якщо вимоги 
суспільства стоять на щабель вище за 
ті потреби влади, які передбачені судо-
вим рішенням, то проводити мирне зі-
брання не лише можна, а й необхідно. 
При цьому якщо для публічної влади 
таке зібрання одразу стане незакон-
ним, то із правових позицій це зібрання 
є законним, оскільки передбачає опір 
владі, яка виходить за межі права.

Наступне, з чим потрібно визначитись: 
які можливості мають право застосову-
вати громадяни під час проведення мир-
ного зібрання, щоб вплинути на владу, і 
які можливості й засоби впливу будуть 
уважатись елементами права на мирні зі-
брання, а які виходитимуть за його межі, 
але будуть безпосередньо пов’язані з не-
насильницьким опором владі?

Звичайно, для усунення «незаконної 
влади» (з формального погляду влада 
може бути законною, обраною відпо-
відно до чинних актів законодавства, 
але в матеріальному аспекті влада в 
будь-якому випадку буде незаконною, 
тому що не діятиме в межах права) ви-
явиться недостатнім протягом кількох 
днів постояти в певному місці з плака-
тами, вигукуючи лозунги; оскільки не-
законна влада всіляко намагатиметься 
втримати свої позиції в суспільстві.

Тому на прикладі подій, що відбу-
вались в Україні в листопаді 2013 р. –  
лютому 2014 р., висвітлимо таку кон-
струкцію можливого мирного зібрання. 

Так, спочатку ми обираємо місце по-
стійного проведення мирного зібрання: 
це має бути певна «центральна» для 
держави територія, що надасть мож-
ливість мітингувальникам звернути 
увагу на себе. Оскільки брати участь у 
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мирному зібранні буде значна кількість 
громадян з усієї країни, то доцільно 
організувати «наметове містечко», яке 
слугуватиме тимчасовим місцем пере-
бування людей.

Одразу постає питання: що робити 
у випадку, якщо територія мирного зі-
брання охоплює проїжджу частину до-
роги? Звичайно, створення перешкоди 
руху – дія незаконна, але в нашому ви-
падку вона виправдана, тому що пов’я-
зана із захистом прав людини, адже 
у ст. 3 Конституції України записано: 
«Людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю» [1].

Наступне, до чого можуть удаватись 
громадяни під час проведення мирно-
го зібрання, – це пікетування окре-
мих органів державної влади з метою 
звернути увагу цих органів на вимоги 
суспільства. При цьому також можуть 
проводитись акції окремих прошарків 
населення, щоб показати одностайність 
всього суспільства в непідтриманні дій 
чинної влади. Так, наприклад, в Україні 
проводились окремі акції студентів різ-
них навчальних закладів. Окрім цього, 
проводяться походи, що закінчуються 
зібранням у певному місці.

Також постає питання: як стави-
тись до захоплення приміщень органів 
влади протестувальниками? Це, безпе-
речно, не є складовою права на мир-
не зібрання й виходить за його межі, 
але, з іншого боку, не можна сказати, 
що захоплення приміщення в усіх ви-
падках є насильницькою протидією. 
Адже, наприклад, у ситуації, коли про-
тестувальники підходять до будівлі й 
вимагають від посадової особи скласти 
її повноваження та звільнити будів-
лю, насильство не застосовується? У 
будь-якому разі такі дії можуть бути 
виправданими, якщо інакше вплинути 
на посадову особу чи орган влади не 
було можливості.

Ми вважаємо, під час мирного зі-
брання з метою усунути владу, яка ви-
ходить за межі права, громадяни мають 
право не дотримуватись формальних 

норм проведення зібрання, але при цьо-
му вони не можуть виходити за межі 
права. Якщо ж органи влади мають на 
меті припинити проведення мирного зі-
брання, керуючись формальними нор-
мами, громадяни отримують право на 
активну протидію з метою запобігти 
порушенню їхнього природного права –  
права на опір.

Отже, із викладеного вище можемо 
зробити такі висновки: 

1. Право збиратися мирно – це при-
родне право особи, яке може виражати-
ся у двох формах: проведення будь-яко-
го з видів мирного зібрання з метою 
здійснення громадського контролю за 
інститутами публічної влади; проведен-
ня мирного зібрання з метою усунути 
владу, яка діє за межами права. 

2. Стосовно питання можливості 
реалізації права проведення будь-якого 
з видів мирного зібрання, то в Україні 
варто прийняти окремий закон, який 
запобігав би зловживанням публічної 
влади й надавав громадянам можли-
вість здійснювати контроль за діяльніс-
тю органів влади. 

3. Щодо питання застосування мир-
ного зібрання як способу опору владі, 
то варто звернути увагу, що цей аспект 
ще потребує детального теоретичного 
опрацювання; при цьому, на нашу дум-
ку, потрібно враховувати, що в кожній 
конкретній ситуації можуть викорис-
товуватись далеко неоднакові заходи 
мирного опору й може виникнути не-
обхідність застосувати активну проти-
дію, головне, щоб така протидія була 
спільномірною тому порушенню, на яке 
зреагували громадяни.

Ключові слова: мирні зібрання, 
громадський контроль, право на опір.

У статті розглядається питання 
розмежування змісту права збира-
тися мирно, з одного боку, як права 
проведення будь-якого з видів мирно-
го зібрання для здійснення громад-
ського контролю за інститутами 
публічної влади; з іншого – як мож-
ливості, що є складовою права на 
опір владі.
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В статье рассматривается во-
прос разграничения содержания пра-
ва собираться мирно, с одной сто-
роны, как права проведения любого 
из видов мирного собрания для осу-
ществления общественного контро-
ля за институтами публичной влас-
ти; с другой – как возможности, 
которая является частью права на 
сопротивление власти.

This article is intended to show 
the main difference between the right 
to hold а peaceful assembly to control 
actions of public authorities and the 
right to hold а peaceful assembly as 
a component of the right to resist 
authorities.
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Частиною 2 статті 4 Закону Укра-
їни «Про судовий збір» від 8 липня 
2011 року (далі – Закон) визначено 
розміри ставок судового збору, які 
сплачуються за подання заяв, скарг 
до суду. Зокрема, підпунктом 1 пунк-
ту 3 частини 2 статті 4 Закону ви-
значено розміри ставок за подання 
до адміністративного суду адміністра-
тивного позову майнового й немайно-
вого характеру.

Частиною 2 статті 21 Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
передбачено, що вимоги про відшко-
дування шкоди, заподіяної протиправ-
ними рішеннями, діями чи бездіяль-
ністю суб’єкта владних повноважень 
або іншим порушенням прав, свобод 
та інтересів суб’єктів публічно-пра-
вових відносин, розглядається адміні-
стративним судом, якщо вони заявле-
ні в одному провадженні з вимогою 
вирішити публічно-правовий спір. 
Також це стосується вимоги про від-
шкодування моральної шкоди, яка 
відшкодовується грішми, іншим май-
ном або в інший спосіб.

На думку деяких суддів, вимога 
про відшкодування моральної шко-
ди має майновий характер, оскільки 
вона відшкодовується грішми. Інша 
позиція суддів із цього питання поля-
гає в тому, що така вимога не має 
майнового характеру, оскільки понят-
тя моральної шкоди не містить такої 
складової, як майно (гроші).

З огляду на викладене в судовій 
практиці виникло питання, чи є май-
новою вимога про відшкодування мо-
ральної шкоди.

Дослідженням поняття моральної 
шкоди та способів її відшкодування за-
ймалися Н.В. Павловська, А.М. Ерде- 
левський, С.А. Беляцкін, В.П. Паліюк, 
М.М. Хоменко, О.В. Жила, О.В. Кри- 
кунов, О.В. Грищук, М.В. Сіроткіна, 
П.М. Рабiнович, М.Д. Бойко, В.І. Ма-
нукян, О.А. Пешкова, Л.Л. Нескоро-
джена, М.К. Галянтич, А.Б. Гриняк, 
А.І. Дрішлюк, Т.С. Ківалова, С.І. Ши-
мон.

Відповідно до підпункту 1 пункту 
3 частини 2 статті 4 Закону об’єктом 
справляння судового збору є адміні-
стративний позов. Про майновий чи 
немайновий характер позову свідчать 
особливості змісту його елементів – 
предмету та підстав. Саме ці два еле-
менти адміністративного позову зга-
дуються в статтях 51, 109, 137, 155 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України.

Спершу зауважимо щодо підстав 
як можливого критерію визначення 
характеру спору.

Підставою позову про відшкоду-
вання моральної шкоди є обставини, 
що свідчать про протиправність діян-
ня, наявність моральної шкоди, на-
явність причинного зв’язку між шко-
дою й протиправними діяннями, вину 
того, хто завдав шкоду [1, с. 704]. 
При цьому в справах проти суб’єктів 
владних повноважень остання обста-
вина виключається з предмету дока-
зування, оскільки відповідальність 
цих суб’єктів наступає незалежно від 
їх вини (статті 1173–1175 Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦКУ)).  
А третя з названих обставин є похід-



42

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

ною від перших двох, відповідно, не 
має самостійного значення. Тому під 
час вирішення питання про характер 
спору, на нашу думку, варто зосере-
дитись лише на перших двох обстави-
нах підстав позову – протиправності 
діяння та наявності моральної шкоди.

Протиправною визнається поведін-
ка, яка не відповідає вимогам закону, 
тягне за собою порушення прав та ін-
тересів особи [2, с. 695]. При цьому 
об’єктом посягання можуть виступа-
ти як майнові, так і немайнові права 
[3, с. 7; 4, с. 55]. Право на відшко-
дування моральної шкоди мають носії 
як цивільних немайнових прав (стат-
тя 280 ЦКУ), так і цивільних майно-
вих прав, наприклад права власності 
(стаття 386 ЦКУ). Про наявність май-
нових і немайнових прав, посягання 
на які здатні спричинити моральну 
шкоду, виправдано вести мову також 
у публічних галузях права, напри-
клад, права на доступ до публічної 
інформації [5, с. 84], права на пенсію 
[5, с. 101–102], пасивного виборчого 
права [4, с. 83]. Відповідно, можна 
припустити, що посягання на майно-
ве право зумовлює появу майново-
го спору, а посягання на немайнове 
право (позбавлене майнового змісту  
[5, с. 134]) – появу немайнового спо-
ру [6, с. 81].

Однак таке припущення, на нашу 
думку, є хибним. По-перше, пося-
гання на майнове право є частиною 
складів двох видів цивільних деліктів 
(щодо відшкодування матеріальної 
шкоди та відшкодування моральної 
шкоди); тобто таке посягання вод-
ночас може спричиняти два різні на-
слідки, а отже, не може бути винят-
ковою ознакою лише одного із цих 
деліктів, а тим паче бути критерієм 
виділення підвидів у межах одного із 
цих двох деліктів – делікту із заподі-
яння моральної шкоди. По-друге, як 
майнове право, так і немайнове право 
зазвичай захищаються за допомогою 
одного й того ж способу захисту –  
стягнення грошової компенсації. Що-
правда, у науці існує позиція про 

природну відмінність між способами 
цивільно-правового захисту майнових 
і немайнових прав [7, с. 105], однак 
автори цієї позиції не розкривають 
зміст такої відмінності. Отже, об’єкт 
посягання, на наше переконання, не 
може бути критерієм визначення ха-
рактеру спору.

Аналогічний підхід зустрічається в 
науковій літературі. Зокрема, В.І. Ма-
нукян зазначає: «З точки зору відшко-
дування шкоди має значення не те, 
на які блага (матеріальні чи особисті) 
було посягання, а результат нападу, 
наскільки він позначився на майно-
вій і моральній сфері потерпілого»  
[8, с. 205–208]. Відшкодування шкоди 
має однаковий характер незалежно 
від того, з яких відносин вона вини-
кла: майнових чи особистих немай-
нових [7, с. 54]. Вид суб’єктивного 
права (майнове право чи немайнове 
право) здатний визначати особливос-
ті порядку його судового захисту, на-
приклад, розмір строку позовної дав-
ності [8, с. 205–209], відповідно до 
пункту 1 частини 1 статті 268 Цивіль-
ного процесуального кодексу України 
(«Позовна давність не поширюється 
на вимогу, що постає з порушення 
особистих немайнових прав, крім ви-
падків, встановлених законом» [9]), 
однак не використовується в законах 
для визначення певного спору як май-
нового чи немайнового.

Друга обставина-підстава позову – 
моральна шкода. На відміну від май-
нової, моральна шкода є немайновою 
(пункт 3 частини 2 статті 11 ЦКУ). 
Моральна шкода полягає в такому: 
1) у фізичному болю й стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’язку 
з каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я; 2) у душевних стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’яз-
ку з протиправною поведінкою щодо 
неї самої, членів її сім’ї чи близьких 
родичів; 3) у душевних стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’яз-
ку зі знищенням чи пошкодженням її 
майна; 4) у приниженні честі й гід-
ності фізичної особи, а також ділової 
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репутації фізичної чи юридичної осо-
би (частина 2 статті 23 ЦКУ). Тому в 
науці панує одностайна думка, що цей 
вид шкоди не включає в себе жодного 
майнового елементу [10, с. 15; 6, с. 62],  
не має економічного змісту [11, с. 16]. 
А оскільки моральна шкода не має 
грошового вираження, то неможливо 
повністю її відшкодувати; будь-який 
розмір компенсації може мати лише 
суто умовне вираження [1, с. 43]. 
Така умовність способів компенсації 
вказує на те, що вони загалом не мо-
жуть бути критерієм визначення ха-
рактеру спору, таким критерієм має 
бути саме характер шкоди. Очевид-
но, саме цим міркуванням керувався 
Пленум Верховного Суду України, 
коли в 1990 році в пункті 22-1 Поста-
нови «Про застосування судами зако-
нодавства, що регулює захист честі, 
гідності і ділової репутації громадян 
та організацій» сформулював позицію 
про те, що вимоги про відшкодування 
моральної шкоди, заявлені самостій-
но, оплачуються державним митом за 
ставками, встановленими для позовів 
немайнового характеру [12].

Водночас позови про відшкоду-
вання моральної шкоди можуть мати 
ціну, якщо заявлено такий спосіб 
компенсації, як гроші або майно. При 
цьому в розмір ціни такого позову за-
кладається не розмір шкоди (адже з 
огляду на природу шкоди розрахувати 
такий розмір неможливо загалом), а 
вартість благ, які допоможуть потер-
пілій особі «загладити» моральну шко-
ду [13, с. 95; 6, с. 14; 7, с. 91]. Таким 
чином, такій підставі позову, як шко-
да, що завжди носить немайновий ха-
рактер, відповідатиме позовна вимога 
(предмет позову), характер якої може 
бути майновим. Тому не виникало пе-
решкод для того, щоб законодавець, 
керуючись певними політичними мір-
куваннями, використав предмет позо-
ву як критерій визначення характеру 
спору, зокрема, під час регулювання 
розмірів ставок державного мита (су-
дового збору). Що й було зроблено в 
2003 році шляхом внесення відповід-

них змін до підпункту «ж» пункту 1 
статті 3 Декрету Кабінету Міністрів 
України «Про державне мито» [14], а 
в 2011 році повторено у підпункті 6 
пункту 1 частини 2 статті 4 Закону.

Що ж стосується предмета позову 
(способу судового захисту) як можли-
вого критерію визначення характеру 
спору, то варто зазначити, що пред-
метом позову про відшкодування мо-
ральної шкоди є вимога про визнання 
факту заподіяння шкоди, визначення 
її розміру та компенсація цієї шкоди 
грошима, майном або в інший спосіб 
[15, с. 7; 16, с. 15].

Найбільш поширеним способом 
компенсації є гроші чи майно. Таким 
позовним вимогам, як майнові, при-
таманна більшість властивостей, що 
притаманні решті майнових вимог. 
Наприклад, вони можуть бути пере-
дані іншій особі на підставі договору 
(цесія) або в порядку спадкування за 
законом [5, с. 154–155]. Відповідно, 
допускається процесуальне право-
наступництво на стадії виконавчого 
провадження; щоправда, Верховний 
Суд України відкидає таку можли-
вість (абзац 7 пункту 27 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику у справах про 
захист гідності та честі фізичної осо-
би, а також ділової репутації фізичної 
та юридичної особи» [17]).

Більшість науковців схиляються 
до того, що згадані способи захисту 
є єдиними можливими, що відшкоду-
вання моральної шкоди є різновидом 
майнової відповідальності, що право 
на компенсацію моральної шкоди є 
правом винятково матеріальним, що 
відшкодування моральної шкоди слід 
відносити до грошових зобов’язань 
[3, с. 7; 8, с. 19–20; 18, с. 324, 389; 
7, с. 133]. Так, Т.С. Ківалова зазна-
чає: «Об’єктом правовідносин від-
шкодування шкоди є поведінка, дії 
боржника (особи, яка завдала шкоду, 
або особи, на яку покладено законом 
обов’язок відшкодування), що завжди 
мають майновий характер» [19, с. 9, 
24–25]. Водночас згідно із частиною 3 
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статті 23 ЦКУ моральна шкода може 
відшкодовуватися не лише грошима, 
майном, а й «в інший спосіб». Існують 
думки, що до таких «інших способів» 
може бути віднесено способи, які за 
своїм характером є немайновими, на-
приклад, спростування відомостей, що 
ганьблять честь і гідність [20, с. 13;  
4, с. 124], припинення дій, які пору-
шують право, зокрема, заборона роз-
повсюдження твору без згоди автора 
[13, с. 111]. На невичерпність спосо-
бів захисту лише майновими вимо-
гами, на нашу думку, також вказує 
правова позиція Верховного Суду 
України (далі – ВСУ), викладена в 
Постанові Пленуму ВСУ від 25 квіт-
ня 2012 року в справі № 6-23цс12: 
«Конкретний спосіб, на підставі якого 
здійснюється відшкодування мораль-
ної шкоди, обирається потерпілою 
особою з урахуванням характеру пра-
вопорушення, його наслідків та інших 
обставин (статті 3, 4, 11, 31 Цивіль-
ного процесуального кодексу Украї-
ни)» [21].

Інститут моральної шкоди має мі-
жгалузевий характер (абзац 4 під-
пункту 2.3 пункту 2 мотивувальної 
частини Рішення Конституційного 
Суду України від 22 лютого 2012 року  
№ 4-рп/2012 в справі за конституцій-
ним зверненням громадянина Стріха-
ря Володимира Васильовича щодо офі-
ційного тлумачення положень статті 
233 Кодексу законів про працю Укра-
їни у взаємозв’язку з положеннями 
статей 117, 2371 цього кодексу). Від-
шкодуванню підлягає моральна шкода, 
завдана як цивільним деліктом, так 
і злочином (стаття 1177 ЦКУ), пу-
блічно-правовим порушенням із боку 
суб’єкта владних повноважень (статті 
1173, 1175 ЦКУ), господарським пра-
вопорушенням. Відповідно, така шко-
да може відшкодовуватись не лише в 
порядку цивільного судочинства, а й 
у порядку кримінального, адміністра-
тивного, господарського судочинства.  
У разі необхідності в останніх трьох 
видах судочинства за аналогією зако-
ну можуть застосовуватись положення 

цивільного процесуального законодав-
ства щодо відшкодування моральної 
шкоди, зокрема, відповідні положення 
Закону.

Такої ж позиції дотримується Ви-
щий господарський суд України (далі 
– ВГСУ) під час вирішення питання 
щодо характеру позовних вимог про 
відшкодування моральної шкоди в 
пункті 7 свого інформаційного листа 
«Про деякі питання практики застосу-
вання Закону України «Про судовий 
збір» та пункті 2.2.3 Постанови Пле-
нуму ВГСУ «Про деякі питання прак-
тики застосування розділу VI Госпо-
дарського процесуального кодексу 
України»: «Пунктом 2 частини 2 стат-
ті 4 Закону не визначено окремо став-
ку судового збору за подання до гос-
подарського суду позовної заяви про 
захист ділової репутації фізичної або 
юридичної особи. У визначенні такої 
ставки господарському суду слід ви-
ходити з того, що відповідні позовні 
заяви (з урахуванням положень під-
пункту 6 пункту 1 частини 2 статті 4 
Закону) мають немайновий характер 
і повинні оплачуватися судовим збо-
ром згідно з підпунктом 2 пункту 2 
статті 4 Закону, крім позовних заяв 
про відшкодування моральної шкоди, 
які належать до заяв майнового ха-
рактеру, а тому оплачуються назва-
ним збором відповідно до підпункту 
1 пункту 2 статті 4 Закону. Якщо в 
одній позовній заяві об’єднано вимоги 
немайнового й майнового характеру, 
судовий збір підлягає оплаті за став-
ками, встановленими для позовів як 
майнового, так і немайнового харак-
теру» [22].

З наведеною позицією варто по-
годитись у питанні щодо можливості 
застосування аналогії закону. Однак 
не можна погодитись із тезою про те, 
що позовні вимоги про відшкодуван-
ня моральної шкоди мають винятково 
майновий характер. Абзаци 3–6 під-
пункту 6 пункту 1 частини 2 статті 
4 Закону передбачають можливість 
існування майнових вимог про від-
шкодування моральної шкоди. Про-
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те ці положення, на нашу думку, не 
виключають можливість існування 
немайнових вимог (немайнових спо-
собів судового захисту), які охоплю-
ються абзацом 2 підпункту 6 пункту 
1 частини 2 статті 4 Закону: «позовні 
заяви немайнового характеру».

З огляду на викладене слід визна-
ти можливість заявлення в адміні-
стративному судочинстві як позовів 
про відшкодування моральної шкоди 
майнового характеру, так і позовів 
про відшкодування моральної шкоди 
немайнового характеру.

Відповідно, позови про відшкоду-
вання моральної шкоди майнового 
характеру слід оплачувати судовим 
збором у розмірі 2% розміру майно-
вих вимог, проте не менше 1,5 розмі-
ру мінімальної заробітної плати та не 
більше 4 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати (абзац 2 підпункту 1 пунк-
ту 3 частини 2 статті 4 Закону), а 
позови про відшкодування моральної 
шкоди немайнового характеру – су-
довим збором у розмірі 0,06 розміру 
мінімальної заробітної плати (абзац 3 
підпункту 1 пункту 3 частини 2 статті 
4 Закону).

Ключові слова: адміністративне 
судочинство, адміністративний позов, 
моральна шкода, майнові й немайнові 
вимоги, судовий збір.

У статті розглянуто пробле-
ми встановлення, обчислення та 
сплати судового збору за подання 
адміністративних позовів, що міс-
тять вимоги про відшкодування 
моральної шкоди. Обґрунтовано 
доцільність розгляду й вирішення 
в порядку адміністративного судо-
чинства вимог про відшкодування 
моральної шкоди як майнового, так 
і немайнового характеру. Визначе-
но розмір судового збору та спосо-
би його обчислення щодо позовів, 
які містять вимоги про відшкоду-
вання моральної шкоди.

В статье рассмотрены про-
блемы установления, исчисления и 
уплаты судебного сбора за подачу 
административных исков, содер-
жащих требования о возмещении 
морального вреда. Обоснована це-
лесообразность рассмотрения и ре-
шения в порядке административ-
ного судопроизводства требований 
о возмещении морального вреда как 
имущественного, так и неимуще-
ственного характера. Определен 
размер судебного сбора и способы 
его исчисления по искам, которые 
содержат требования о возмеще-
нии морального вреда.

The paper considers the problem 
of setting, calculation and payment 
of court fee for filing administrative 
claims, which include requirements for 
non-pecuniary damage. Expediency 
address and resolve administrative 
procedures requirements for non-
pecuniary damage to property and 
non-property nature. Determined 
amount of court fee and how to 
calculate it in actions, including 
requirements for non-pecuniary 
damage.
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ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ  

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ

Окреме провадження в цивільному 
процесі України – це особливий вид 
непозовного судочинства, який потре-
бує уваги науковців-процесуалістів, 
оскільки законодавець заклав у Цивіль-
ному процесуальному кодексі України 
(далі – ЦПК України) перспективу 
його розвитку та розширення сфери за-
стосування. А з іншого боку, з огляду 
на аксіому безспірності правовідносин, 
які є об’єктом дослідження в окремому 
провадженні, правила цивільного про-
цесуального законодавства щодо регла-
ментації розгляду в порядку окремого 
провадження різних категорій справ, у 
тому числі й справ про визнання фізич-
ної особи недієздатною, є доволі «ску-
пими» на деталізацію, що, своєю чер-
гою, призводить до певних труднощів у 
застосуванні їх на практиці. Тому деякі 
з них стануть предметом дослідження 
у статті.

Окремому провадженню приділяло-
ся достатньо уваги. Зокрема, на моно-
графічному рівні воно досліджувалося 
такими вітчизняними науковцями, як  
В.В. Комаров (монографія «Окреме прова-
дження», 2011 р.), М.М. Ясинок (доктор-
ська дисертація «Особливості окремого 
провадження у цивільному процесуаль-
ному праві України: теорія та практика»,  
2011 р.). Різні аспекти окремого про-
вадження аналізували також С.С. Бич-
кова, Ю.В. Білоусов, О.В. Гетманцев,  
А.В. Коструба, О.І. Угриновська,  
М.Й. Штефан, С.Я. Фурса й інші. 

Вузьке дослідження проблеми ви-
знання особи недієздатною проводило-
ся Г.М. Бойченком, Н.О. Васильчен-
ком, С.С. Шумом та іншими.

Однак судові реалії засвідчують, що 
досі є коло нез’ясованих аспектів, які 
варто проаналізувати на науковому 
рівні.

Метою статті є аналіз окремих ас-
пектів розгляду справ про визнання 
фізичної особи недієздатною, а також 
напрацювання на цій основі практич-
них рекомендацій правозастосовним 
органам.

У законодавстві України закріплена 
презумпція цивільної дієздатності (фі-
зична особа може бути визнана недієз-
датною чи обмеженою в цивільній дієз-
датності тільки за рішенням суду), що 
є юридичною гарантією забезпечення й 
регулювання. Цивільний кодекс (далі –  
ЦК України) навіть передбачає можли-
вість відшкодування моральної шкоди 
фізичній особі заявником, якщо суд 
відмовить у задоволенні заяви про ви-
знання цієї особи недієздатною й буде 
встановлено, що вимога була заявлена 
недобросовісно без достатньої для цьо-
го підстави (ч. 3 ст. 39 ЦК України) [1].

Водночас потрібно відзначити, що 
визнання фізичної особи недієздатною 
має особливості, порівняно з обмежен-
ням у цивільній дієздатності, оскільки, 
відповідно до ст. 39 ЦК України, його 
єдиною підставою є хронічний, стійкий 
психічний розлад і як наслідок нездат-
ність усвідомлювати значення своїх 
дій та (або) керувати ними. У Законі 
України «Про психіатричну допомогу» 
хронічний, стійкий психічний розлад 
кваліфікується як тяжкий психічний 
розлад, під яким розуміється порушен-
ня психічної діяльності функціонально-
го характеру (затьмареність свідомості, 

© М. Вербіцька, 2015



49

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

порушення адаптації та сприйняття, 
мислення, волі, емоцій, інтелекту чи 
пам’яті), яке позбавляє особу здатності 
адекватно усвідомлювати навколишню 
дійсність, оцінювати свій психічний 
стан і поведінку [2].

Отже, можна констатувати, що сту-
пінь психічного розладу має кваліфіку-
юче значення для визнання особи або 
обмеженою в дієздатності або недієз-
датною. Саме тому в п. 4 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику в справах про ви-
знання громадянина обмежено дієздат-
ним чи недієздатним» від 28.03.1972 р.  
№ 3 чітко встановлено, що в ухвалі про 
призначення судово-психіатричної екс-
пертизи суд має ставити перед експер-
том два основні питання: 1) чи хворіє 
цей громадянин на психічну хворобу; 
2) чи розуміє він значення своїх дій і 
чи може керувати ними [3].

Має специфічні особливості й про-
цесуальна конструкція визнання фізич-
ної особи недієздатною. Зокрема, як 
визначено в ч. 4 ст. 234 ЦПК Укра-
їни, розгляд справи про визнання фі-
зичної особи недієздатною проводиться 
у складі одного судді і двох народних 
засідателів [4]. Це зумовлено тим, що 
ця категорія справ безпосередньо сто-
сується особистих немайнових прав 
людини.

Участь народних засідателів закрі-
плена на рівні Конституції України. 
Так, у ст. 124 Конституції України 
задекларовано: «Народ безпосередньо 
бере участь у здійсненні правосуддя че-
рез народних засідателів і присяжних»; 
у ст. 127 Конституції України вказано: 
«Правосуддя здійснюють професійні 
судді та, у визначених законом випад-
ках, народні засідателі і присяжні» [5]. 
Правовий статус народного засідателя 
визначається Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» [6].

Але чи справді на сьогодні інститут 
народних засідателів є гарантом захи-
сту порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав, свобод чи інтересів, чи 
це анахронізм, який дістався нам із ча-
сів Радянського Союзу?

Н.Г. Яценко вважає, що участь на-
родних засідателів у здійсненні судо-
чинства співвідноситься з таким важ-
ливим принципом, як рівність сторін 
перед судом. У свою чергу, реалізація 
цього принципу лише сприятиме ухва-
ленню судом законного й обґрунтова-
ного рішення у справі [7, с. 114].

С.Я. Фурса вказує, що участь народ-
них засідателів у здійсненні судочин-
ства також безпосередньо пов’язана з 
принципом публічності. Вона свідчить 
про демократизм цивільного процесу, 
є гарантією правильного розгляду та 
вирішення цивільних справ, установ-
лення судової істини у справі, а також 
свідчить про виховне значення судових 
рішень [8, с. 82].

Проте нам набагато ближча пози-
ція М.М. Ясинка, який уважає, що 
інститут народних засідателів вичер-
пав себе, перетворившись із інституту 
допомоги суддям (які на початку й у 
першій половині XX ст. ще не мали 
повсюдно вищої юридичної освіти) у 
гальма судочинства. Кінець XX ст.  
ознаменувався тим, що в Україні вже 
було достатньо кваліфікованих юрис-
тів, які прийшли до суду й могли без 
сторонньої допомоги самостійно роз-
биратися в тих цивільних правовід-
носинах, які потребували розгляду  
[9, с. 162].

На підтвердження власної думки 
наведемо приклад із практики: коли 
з’явилася нагальна потреба визна-
ти особу недієздатною, ми не змогли 
цього зробити, тому що чотирирічний 
строк роботи народних засідателів, 
який був затверджений Рішенням ор-
гану місцевого самоврядування, спли-
нув. Нові народні засідателі призначе-
ні ще не були (процедура формування 
списку народних засідателів визначена  
ст. 58 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» [6]). Нам довелося че-
кати близько місяця, доки передбачена 
вищевказаним Законом схема «запра-
цює». Чи це сприяло захисту прав і 
інтересів насамперед особи, щодо дієз-
датності якої стояло питання? Авжеж, 
ні, зважаючи на певні обставини, які 
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вимагали якомога оперативнішого роз-
гляду цієї справи.

У процесі судового розгляду справи 
ми жодного разу не бачили народних за-
сідателів, усі процесуальні питання з’я-
совувалися із суддею, який був і об’єк-
тивним, і компетентним. У результаті 
судового розгляду справи, заслухавши 
пояснення заявника, проаналізувавши 
позицію органу опіки і піклування, до-
слідивши письмові докази й висновок 
експерта-психіатра, суд дійшов виснов-
ку щодо необхідності визнання особи 
недієздатною. Але швидко отримати 
рішення суду нам так і не вдалося, 
оскільки його мали підписати ще два 
народні засідателі. Тобто, відверто ка-
жучи, на сьогодні участь народних засі-
дателів у цивільному процесі, зокрема 
в розгляді справ про визнання фізичної 
особи недієздатною, дуже часто є фік-
цією, у результаті це призводить до за-
йвої бюрократичної тяганини, яка, зро-
зуміло, не сприяє захисту прав, свобод 
та інтересів громадян.

Інший неоднозначний аспект стосу-
ється правила, передбаченого ст. 237 
ЦПК України, щодо осіб, котрі можуть 
бути заявниками по цій категорії справ. 
Указаному питанню багато уваги приді-
лив авторський колектив монографії за 
редакцією В.В. Комарова «Окреме про-
вадження». У цій науковій роботі було 
наголошено, що суб’єктний склад щодо 
визнання особи недієздатною, указа-
ний у ч. 3 ст. 237 ЦПК України, від-
мітний від передбаченого ч. 1 ст. 237  
ЦПК України обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи й містить 
таких членів сім’ї та близьких родичів 
потенційно недієздатного: батьків, ді-
тей, одного із подружжя незалежно від 
того, чи мешкають вони разом із цією 
особою та чи перебувають на її утри-
манні, а також інших родичів і непра-
цездатних утриманців, які мешкають із 
нею однією сім’єю, близьких родичів, 
юридично заінтересованих у порушен-
ні справи, навіть коли вони мешкають 
окремо від цієї особи [10, с. 71].

Зрозуміло, що до вищевказаного 
кола осіб належать також органи опіки 

і піклування та психіатричний заклад, 
де перебуває або проживає фізична 
особа.

Досліджуючи правила ст. 237 ЦПК 
України, ми хотіли б звернути увагу на 
те, що законодавець розмежовує коло 
осіб, які можуть бути заявниками у 
справах про визнання особи недієздат-
ною і про обмеження цивільної дієздат-
ності особи, однак жодним чином не 
конкретизує, хто може звертатися до 
суду про поновлення цивільної дієздат-
ності фізичної особи [4].

Логічно міркуючи, робимо висновок, 
що ті особи, які можуть клопотати про 
визнання особи недієздатною, можуть і, 
навпаки, звертатися до суду щодо понов-
лення дієздатності фізичної особи. Тоб-
то, варто орієнтуватися на суб’єктний 
склад, передбачений ч. 3 ст. 237 ЦПК 
України. Причому з конструкції статті 
випливає, що цей перелік є вичерпним.

Однак рішенням Європейського 
суду з прав людини від 30.05.2013 р. 
у справі «Наталія Михайленко про-
ти України» констатовано протилеж-
не. Суть справи полягала в тому, що  
Н. Михайленко була визнана рішенням 
Сімферопольського районного суду не-
дієздатною. Через певний час вона 
звернулася до суду із заявою про ска-
сування рішення суду про визнання її 
недієздатною й поновлення її цивільної 
дієздатності. Однак усі інстанції судів 
загальної юрисдикції в Україні стояли 
на тому, що її заява має бути поверне-
на без розгляду з тих підстав, що вона 
не має права самостійно звертатись до 
суду з такою заявою [11].

Однак коли Н. Михайленко звер-
нулася до Європейського суду з прав 
людини, він установив, що відсутність 
у заявниці можливості безпосередньо 
вимагати поновлення своєї цивільної 
дієздатності призвела до того, що це 
питання не розглядалося судами вза-
галі. Європейський суд з прав людини 
в своєму рішенні зазначив, що «відсут-
ність судового розгляду цього питан-
ня, яка серйозно вплинула на числен-
ні аспекти життя заявниці, не можна 
виправдати легітимними цілями, що 
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лежать в основі обмеження доступу 
до суду осіб, визнаних недієздатними»  
(п. 40). За таких обставин Європейський 
суд з прав людини дійшов висновку, що 
ситуація, у якій опинилася заявниця, 
призвела до відмови у правосудді щодо 
можливості забезпечення перегляду її 
цивільної дієздатності, тобто було по-
рушено п. 1 ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
(який установлює, що кожен має право 
на розгляд його справи судом).

Європейський суд з прав людини на-
голошує, що п. 1 ст. 6 Конвенції гаран-
тує кожному право на подання до суду 
скарги, пов’язаної з його або її правами 
й обов’язками цивільного характеру (рі-
шення від 21.02.1975 р. у справі «Гол-
дер проти Сполученого Королівства» 
(п. 36)). На це «право на суд», у якому 
право на доступ до суду є одним із його 
аспектів, може посилатися кожен, хто 
небезпідставно вважає, що втручання в 
реалізацію його або її прав цивільного 
характеру є неправомірним (рішення 
від 13.10.2009 р. у справі «Салонтаджі- 
Дробняк проти Сербії» (п. 132) [11].

Це рішення вже не раз було пред-
метом дискусій у наукових колах та 
аналізу з погляду науки цивільного 
процесуального права. Однак наразі 
законодавець не імплементував між-
народні норми в національне цивіль-
не процесуальне законодавство, хоча 
вони, як відомо, визнаються в Україні 
превалюючими.

Також варто наголосити, що, відпо-
відно до п. 9 ч. 2 ст. 3 Закону України 
«Про судовий збір», за подання заяви 
про визнання фізичної особи недієздат-
ною судовий збір не справляється [12]. 
Указана норма логічно співвідноситься 
з ч. 2 ст. 240 ЦПК України, де йдеться 
про те, що судові витрати (до яких на-
лежить і судовий збір), пов’язані з про-
вадженням справи про визнання фізич-
ної особи недієздатною або обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи, 
зараховуються на рахунок держави.

Хоча це правило не є абсолютним 
щодо всіх категорій справ у порядку 
окремого провадження.

Водночас необхідно відзначити, 
якщо під час судового розгляду спра-
ви в окремому провадженні суду ста-
не зрозуміло, що заявник безпідставно 
звернувся до суду й діяв недобросовіс-
но, він може стягнути із заявника всі 
судові витрати.

За загальним правилом особа вважа-
ється недієздатною з моменту набран-
ня законної сили відповідним рішенням 
суду. Але варто мати на увазі, що, від-
повідно до ч. 2 ст. 40 ЦК України та  
п. 9 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України (далі – ВС України) «Про 
судову практику в справах про визнан-
ня громадянина обмежено дієздатним 
чи недієздатним», якщо від часу виник-
нення недієздатності залежить визнан-
ня недійсним договору, суд на прохання 
осіб, котрі беруть участь у справі, з ура-
хуванням висновку судово-психіатрич-
ної експертизи й інших доказів щодо 
психічного стану особи може визначити 
у своєму рішенні день, з якого вона ви-
знається недієздатною [3].

Це положення є особливо важли-
вим у ситуаціях, коли, наприклад, осо-
ба, яка страждає на хронічний, стій-
кий, психічний розлад, не усвідомлює 
значення своїх дій, але не визнана в 
судовому порядку недієздатною, заре-
єструвала шлюб або оформила кредит-
ний договір у банку (варто зазначити, 
що останнім часом в Україні фінансо-
во-кредитні установи не є особливо 
ретельними у виборі позичальників). 
У разі визнання особи недієздатною з 
дати підписання нею кредитного дого-
вору в її опікуна з’являється можли-
вість звернутися до суду з позовною 
заявою про визнання такого договору 
недійсним, що означатиме насамперед 
те, що банк не матиме змоги стягнути 
з позичальника відсотки за користу-
вання кредитом і застосувати штрафні 
санкції за невиконання умов договору, 
які часто перевищують саме тіло кре-
диту. Наслідком визнання кредитного 
договору недійсним буде необхідність 
повернення суми кредиту.

Але варто мати на увазі, що в ука-
заній ситуації кредитний договір є  
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оспорюваним правочином (тобто та-
ким, що його недійсність прямо не 
встановлена законом, але його дій-
сність заперечується на підставах, 
установлених законом), а відповідно 
до п. 7 Постанови Пленуму ВС Укра-
їни «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання право-
чинів недійсними» від 06.11.2009 р.  
№ 9, суд може застосувати з влас-
ної ініціативи реституцію як наслідок 
недійсності оспорюваного правочину 
[13]. Тобто, якщо позивач у позовній 
заяві проситиме тільки визнати не-
дійсним кредитний договір, то суд не 
зобов’язаний застосовувати наслідки 
визнання його недійсним. Він має таке 
право, але не обов’язок. Звичайно, 
варто розуміти, що напевне це питан-
ня буде порушуватися представником 
фінансово-кредитної установи.

Сучасна судова практика щодо ви-
знання фізичних осіб недієздатними 
зазнала певних змін щодо призначен-
ня таким особам опікунів. Раніше ви-
рішення інших питань, крім, власне, 
визначення ступеня дієздатності осо-
би, зокрема про встановлення опіки, 
до компетенції суду не входило. Це 
питання належало до компетенції ор-
ганів опіки і піклування. На сьогодні, 
відповідно до ч. 1 ст. 60 ЦК України, 
суд установлює опіку над фізичною 
особою в разі визнання її недієздатною 
та призначає опікуна за поданням ор-
гану опіки і піклування [1]. Тобто, суд 
може відразу в рішенні про визнання 
фізичної особи недієздатною призна-
чити їй опікуна, якщо заявник про це 
клопотав у заяві та якщо орган опіки 
і піклування надав висновок про до-
цільність призначення опікуном саме 
особу, вказану в заяві. Зрозуміло, що 
зазвичай заявник указує в заяві себе 
як потенційного опікуна недієздатно-
го. У такому випадку особа вважати-
меться опікуном із моменту набрання 
законної сили рішенням суду. Якщо 
ж висновок органу опіки і піклування 
не збігається із проханням заявника, 
суд може відмовити заявнику у при-
значенні його опікуном, залишивши це 

питання на вирішення органу опіки і 
піклування, якому доведеться повтор-
но звертатися до суду про встановлен-
ня опіки.

У зв’язку з викладеним необхідно 
уточнити: якщо заявник клопотав про 
визнання фізичної особи недієздатною 
з дня укладення цією особою певного 
правочину й водночас просив суд при-
значити його опікуном, то потрібно ро-
зуміти, що навіть якщо фізична особа 
буде визнана недієздатною з якогось мо-
менту, визначеного в заяві, опікунство 
не може встановлюватися за минулий 
час, днем призначення опікуна є день 
набрання законної сили відповідним 
рішенням суду. Адже інститут опікун-
ства охоплює належність особі прав та 
обов’язків, визначених ЦК України, як 
опікуну. Виходячи з принципів справед-
ливості й розумності цивільного права, 
права, а особливо обов’язки не можуть 
призначатися за минулий період.

Зрозуміло, що під час наукового 
дослідження нам удалося зупинитися 
лише на окремих проблемних питаннях 
процедури визнання особи недієздат-
ною. Однак у результаті ми з упевнені-
стю можемо підсумувати, що лаконіч-
ність цивільної процесуальної форми 
в окремому провадженні не завжди є 
виправданою. Крім того, варто пам’я-
тати, що процесуальне законодавство є 
динамічним, воно насамперед має від-
повідати суспільним викликам, новим 
тенденціям розвитку процесуальної 
науки й удосконалюватися внаслідок 
приведення його до міжнародних стан-
дартів. Метою окремого провадження, 
як і цивільного процесу загалом, є за-
хист порушених, невизнаних або ос-
порюваних прав, свобод чи інтересів 
фізичних і юридичних осіб. Саме в цьо-
му напрямі має рухатися законодавець 
щодо вдосконалення процедури визнан-
ня особи недієздатною, адже наслідки 
такого рішення суду мають величезне 
значення для конкретних людей.

Ключові слова: окреме проваджен-
ня, недієздатність, народні засідателі, 
недійсний правочин, опікун.
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Стаття присвячена дослідженню 
окремих аспектів визнання судом фі-
зичної особи недієздатною. Зокрема, 
проаналізована доречність участі 
народних засідателів під час розгля-
ду заяви про визнання особи недієз-
датною. З’ясовані основні проблеми 
суб’єктного складу осіб – заявників 
із цього питання, визначені деякі 
особливості призначення опікуна 
над недієздатним тощо.

Статья посвящена исследованию 
отдельных аспектов признания су-
дом физического лица недееспособ-
ным. В частности, проанализирова-
на уместность участия народных 
заседателей при рассмотрении заяв-
ления о признании лица недееспособ-
ным. Выяснены основные проблемы 
субъектного состава лиц – заявите-
лей по данному вопросу, определены 
некоторые особенности назначения 
опекуна над недееспособным и т. д.

The article investigates some aspects 
of court’s recognition individual as 
an incompetent. In particular, there 
were analyzed the appropriateness of 
the participation of people’s assessors 
when the application about recognition 
as incompetent is considering, the 
main problems of person’s subject 
composition – the applicants, identified 
some features of the appointment of the 
incompetent’s guardian and so on.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКОНА УКРАИНЫ «ОБ ОСНОВАХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ДИСКРИМИНАЦИИ В УКРАИНЕ» 

За последнее время в Украине 
произошло несколько социально-ак-
туальных событий, обусловливающих 
повышение значения отечественного 
антидискриминационного законода-
тельства, в особенности в сфере эко-
номики. Речь идет, в частности, о за-
ключении Соглашения об ассоциации 
с Европейским Союзом (далее – ЕС), 
которое призвано обеспечить, среди 
прочего, равноправный доступ евро-
пейских компаний на украинский ры-
нок [1]. Следует также упомянуть об 
учреждении таких новых, специфи-
ческих административно-территори-
альных образований, как «свободная 
экономическая зона «Крым» [2], «тер-
ритория проведения антитеррористиче-
ской операции» [3]. Функционирование 
последних сопровождается возникнове-
нием ряда проблемных ситуаций вслед-
ствие определенных ограничений прав 
расположенных там предприятий. При 
этом следует отметить, что проблемы, 
связанные с применением антидискри-
минационного законодательства, еще 
не были предметом общетеоретических 
исследований, разве что за исключени-
ем работ, посвященных проблеме ра-
венства [4; 5]. 

Закон Украины «Об основах пре-
дупреждения и противодействия дис-
криминации в Украине» (далее – Закон) 
[6] стал первым актом национального 
законодательства Украины, закрепив-
шим официальную дефиницию поня-
тия дискриминации. Кроме того, в со-
ответствии с изменением в мае 2014 г.  
редакции, нормы Закона должны ра-

спространяться на «отношения между 
юридическими лицами публичного и 
частного права, местонахождение ко-
торых зарегистрировано на территории 
Украины»; Закон также охватывает 
любые сферы общественных отноше-
ний, следовательно, включая и сфе-
ру экономики (ч. 1 ст. 4 Закона) [7]. 
Упомянутые новеллы дают основания 
рассматривать вопрос об особенностях 
Закона как источника антидискрими-
национного правового регулирования 
в Украине. Задачей статьи является 
выделение и общетеоретическая харак-
теристика таких основных особеннос-
тей Закона. 

Первая особенность Закона связана 
с изначальными целями его принятия. 
Он принимался строго в интересах раз-
вития отношений Украины с ЕС.

Так, согласно объяснительной за-
писке к Закону, в качестве причины 
его скорейшего принятия указывалась 
необходимость выполнения Плана дей-
ствий по либерализации ЕС визового 
режима для Украины [8, п. 1]. Следует 
также отметить, что проект Закона не 
был предметом широкого обществен-
ного обсуждения. При этом согласова-
ние текста Закона с представителями 
профессиональных союзов Украины 
посчитали не нужным [8, п. 6, 8]. Что 
же касается заинтересованных органов 
власти, то они согласовали проект без 
замечаний [8, п. 9]. Наконец принятие 
новой редакции Закона обосновыва-
лось исключительно необходимостью 
«учесть замечания международных 
экспертов» [9, п. 2]. Следовательно, 

© А. Соловьев, 2015



55

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

нельзя утверждать, что Закон является 
результатом систематизации какой-ли-
бо национальной практики или же от-
ражает некие объективно существую-
щие реалии общественных отношений. 
Напротив, этот Закон следует рассма-
тривать исключительно как результат 
заимствования зарубежного, а точнее 
западноевропейского, опыта антидис-
криминационного правового регулиро-
вания. Это достаточно необычно, по-
скольку подобные акты, как правило, 
облекаются в форму международных 
договоров (исполнение которых, в свою 
очередь, возлагается на государство 
как субъекта международного права).

Из указанной особенности Закона 
логически вытекает и его вторая осо-
бенность, состоящая в том, что его эф-
фективное применение невозможно без 
учета международных (европейских) 
подходов к пониманию используемых в 
нем понятий и категорий. 

Принимая во внимание цели при-
нятия Закона, наиболее близким ему 
источником толкования и конкретиза-
ции его норм следует считать практику 
Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). Тот факт, что компе-
тенция этого суда распространяется 
исключительно на толкование и при-
менение европейской Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
(далее – ЕКПЧ), а сам ЕСПЧ явля-
ется международным судом, не явля-
ется препятствием в реалиях украин-
ской правовой системы. Ведь решения 
ЕСПЧ уже достаточно давно на законо-
дательном уровне признаны своеобраз-
ным «источником права» [10, ст. 17],  
несмотря на отмечавшуюся нами про-
блематичность такого подхода [11].

Повышенная восприимчивость укра-
инских судей к правовым позициям 
ЕСПЧ при толковании Закона уже про-
слеживается на практике. В качестве 
примера назовем постановление Окруж-
ного административного суда г. Киев 
(далее – ОАСК) от 22 января 2015 г.  
в деле № 826/17587/14 [12]. В нем 
данный суд, интерпретируя понятие 
«легитимная цель» в связи с оценкой 

правомерности ограничения прав лиц, 
находящихся на территории свободной 
экономической зоны «Крым», сослал-
ся на решение ЕСПЧ по делу «Ван 
Раалте против Нидерландов». Схожая 
тенденция прослеживается и в опре-
делении Львовского апелляционного 
административного суда от 06 марта 
2014 г. по делу № 876/1507/14 (спор 
о назначении пенсии). Впрочем, в этом 
деле указанный суд использовал для 
толкования понятия дискриминации не 
только правовые позиции ЕСПЧ, но и 
заключения Комитета ООН по правам 
человека [13]. 

Третьей особенностью Закона явля-
ется доминирование в диспозициях его 
норм абстрактных и оценочных поня-
тий. 

Например, Закон исходит из пони-
мания дискриминации как любого огра-
ничения прав и свобод при условии, 
однако, что ему недостает таких каче-
ственных элементов, как «надлежащая 
и необходимая цель» и «надлежащий 
способ ее достижения». Кроме того, 
Закон увязывает определение дискри-
минации лишь с теми ограничениями 
прав, которые сопутствуют процессам 
их (прав) признания, либо реализации, 
либо пользования. При этом Закон не 
поясняет различий между каждым из 
этих трех понятий (в особенности это 
замечание касается различия между 
понятиями правореализация и право-
пользование). 

Кроме того, под дискриминацией За-
кон предлагает понимать исключитель-
но те меры ограничения прав, которые 
могут соответствовать одной из форм, 
предусмотренных самим Законом. К 
таким формам относятся следующие: 
прямая дискриминация, подстрека-
тельство, пособничество, а также 
непрямая дискриминация и ущемле-
ние (ч. 1 ст. 5 Закона). Каждая из этих 
форм наделена самостоятельной функ-
циональной направленностью, что, в 
свою очередь, предполагает наличие от-
дельного комплекса квалифицирующих 
признаков. При этом наименее конкре-
тизированными и наиболее сложны-
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ми в плане применения выглядят две 
последние формы дискриминации –  
непрямая дискриминация и ущемле-
ние. В частности, понятие непрямой 
дискриминации призвано описывать 
ситуацию, при которой «в результате 
реализации или применения формаль-
но нейтральных правовых норм, кри-
териев оценки, правил, требований 
или практики для определённых лиц 
создаются менее благоприятные усло-
вия деятельности» (п. 3 ч. 1 ст. 1 За-
кона). Примечательно, что источником 
непрямой дискриминации могут высту-
пать не обязательно правовые нормы, 
но и порою гораздо менее формализо-
ванные акты (требования, критерии) 
и даже, очевидно, некие фактические 
действия (практика). Так или иначе, 
тут мы снова сталкиваемся с отсутстви-
ем должной определённости в отноше-
нии того, что именно олицетворяет со-
бой каждый из указанных источников.  
В свою очередь, их общим квалифици-
рующим признаком выступает также 
глубоко оценочное понятие формаль-
ной нейтральности. Что же касается 
ущемления, то это понятие определе-
но как «нежелательное для лица либо 
группы лиц поведение, целью или по-
следствием которого является униже-
ние их человеческого достоинства по 
определенным признакам или создание 
относительно такого лица или группы 
лиц напряженной, враждебной, оскор-
бительной или пренебрежительной 
атмосферы» (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона). 
Таким образом, круг возможных прояв-
лений ущемления является еще более 
широким и сугубо оценочным по свое-
му содержанию. 

Изложенное позволяет выделить и 
четвертую особенность Закона, а имен-
но: невозможность его эффективного 
применения без дальнейшей суще-
ственной конкретизации диспозиций 
его норм с учетом обстоятельств рас-
сматриваемых дел. 

Эта особенность обусловливает 
повышенные требования к мотиви-
рованию соответствующих судебных 
решений. Текущая судебная практика 

применения Закона в этой связи не 
является однозначной. С одной сторо-
ны, можно идентифицировать попыт-
ки судов конкретизировать основные 
нормы Закона. Например, как уже 
говорилось выше, в решении по делу 
№ 826/17587/14 ОАСК конкретизи-
ровал используемое в Законе понятие 
правомерности путем использования 
правовой позиции ЕСПЧ. С другой 
стороны, имеет место уклонение оте-
чественных судов от конкретизации 
всей совокупности оценочных поня-
тий, содержащихся в соответствующих 
нормах Закона. Так, в упомянутом деле 
ОАСК не стал анализировать вопрос 
о том, является ли избранный способ 
достижения легитимных целей (наде-
ление крымских предприятий статусом 
нерезидента Украины и запрет на рас-
четы в рублях) надлежащим и, глав-
ное, необходимым. Представляется, 
что если бы суд обратился к анализу 
данного вопроса, то ему бы пришлось 
конкретизировать оба последние поня-
тия, чего он не сделал.

Пятой особенностью Закона следу-
ет назвать то, что в нем отсутствует 
презумпция правомерности тех огра-
ничений прав, возможность которых 
предусмотрена законами Украины. 
Иными словами, Закон в принципе не 
оперирует понятием законности пра-
вовых ограничений и не увязывает 
их правомерность с тем фактом, при-
няты ли они на основании или же во 
исполнение какого-либо украинского 
закона. Эта особенность ярко отлича-
ет рассматриваемый Закон от других 
источников антидискриминационного 
правового регулирования в Украине 
[14]. Вместе с тем существует целый 
ряд дел, в которых суды, отказывая в 
признании факта дискриминации на 
основании Закона, обосновывали свою 
позицию именно тем, что обжалуемые 
ограничения прав были основаны на 
действующих законах, подзаконных 
нормативно-правовых актах, отрасле-
вых инструкциях и т. д. Кратко приве-
дем правовые позиции по некоторым из 
данных дел:
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– отказ работодателя в принятии на 
работу из-за несоответствия квалифи-
кации лица той вакантной должности, 
на которую такое лицо претендует, не 
является дискриминацией в том слу-
чае, если требование относительно 
уровня образования установлено зако-
нодательством [15];

– установление разных надбавок к 
должностным окладам не является дис-
криминацией, поскольку соответствует 
требованиям Инструкции о порядке ис-
числения заработной платы [16];

– увольнение сотрудника государ-
ственного предприятия по языковому 
принципу не является дискриминаци-
ей, поскольку доскональное знание 
украинского языка является условием 
официально утвержденной должност-
ной инструкции [17].

Таким образом, складывается впе-
чатление, что украинские суды расце-
нивают упомянутую презумпцию как 
имманентно присущую самому меха-
низму борьбы с дискриминацией, неза-
висимо от наличия прямого указания 
на это в тексте Закона. 

Шестой особенностью Закона яв-
ляется наличие в нем презумпции 
правомерности тех правоограничений, 
которые успешно прошли антидискри-
минационную экспертизу.

В этой связи снова обратимся к упо-
мянутому выше делу № 826/17587/14, 
рассмотренному ОАСК. Отказывая в 
удовлетворении исковых требований, 
данный суд прямо сослался на нали-
чие заключения Национального банка 
Украины о проведенной антидискрими-
национной экспертизе проекта обжа-
луемого постановления. При этом суд 
не счел важным указание истцов и на 
потребность какой-либо аргументации 
в упомянутом заключении и необходи-
мость его разъяснения. В другом адми-
нистративном деле – № 826/9399/14, 
рассмотренном Киевским апелляцион-
ным административным судом в 2014 г.,  
поднимался вопрос о дискриминацион-
ном характере правительственного по-
становления о расценках на газ. Суд 
первой инстанции (с которым согла-

сился также и указанный апелляцион-
ный суд) не нашел нарушения Закона, 
поскольку это постановление прошло 
антидискриминационную экспертизу, а 
«проверка проведенной разработчиком 
акта экспертизы законодательством не 
предусмотрена» [18]. 

Приведенные судебные решения 
украинских судов свидетельствуют о 
том, что само по себе право на судеб-
ное обжалование административных 
актов, успешно прошедших антидис-
криминационную экспертизу, являет-
ся, по сути, вторичным. Вместе с тем 
Закон не предусматривает механизма 
административного пересмотра или же 
обжалования результатов эксперти-
зы как таковой. Это следует расцени-
вать как существенный недостаток его  
(Закона) действующей редакции.

В завершение необходимо обратить 
внимание на наличие ряда судебных 
дел, решения по которым отличаются 
максимально упрощенным пониманием 
и применением Закона. 

Так, по делу № 826/8454/14 
ОАСК посчитал, что «утверждение 
Государственных стандартов одних 
социальных услуг и не утверждение 
других в установленный срок не мо-
жет считаться дискриминацией истца» 
[19]. Однако суд никак не аргументи-
ровал данную позицию. Такого рода 
судебные решения представляются не-
достаточно мотивированными. Они в 
значительной мере девальвируют роль 
Закона как источника антидискрими-
национного правового регулирования. 
Вместе с тем наличие подобных судеб-
ных решений говорит и о необходимо-
сти разъяснения среди судебного кор-
пуса смысла ключевых норм Закона. 
Как бы то ни было, едва ли возможно 
отрицать тот факт, что Закон содер-
жит правовые нормы, диспозиции ко-
торых сформулированы чрезвычайно 
широко, а значит, активное примене-
ние на практике данных норм требует 
наличия доступных и авторитетных 
источников толкования (например, по-
становлений пленумов высших судеб-
ных инстанций). 
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Резюмируя, можно заключить, что 
понимание перечисленных особенно-
стей Закона и учет их при его при-
менении позволит более эффективно 
предупреждать и преодолевать дискри-
минацию, в том числе и в сфере эконо-
мических отношений.

Ключевые слова: дискриминация, 
запрет дискриминации, принцип не-
дискриминации, антидискриминацион-
ное правовое регулирование, антидис-
криминационное законодательство.

Статья посвящена особенностям 
Закона Украины «Об основах преду-
преждения и противодействия дис-
криминации в Украине». Отмечается, 
что на современном этапе запрет 
дискриминации рассматривается как 
принцип украинской национальной 
правовой системы. Особенно актуаль-
ными является запрет дискриминации 
в экономических правоотношениях. 
Подчеркивается, что действующая 
редакция Закона позволяет исследо-
вать его как источник антидискрими-
национного правового регулирования 
в сфере экономики. Сформулированы 
шесть основных характерных особен-
ностей рассматриваемого Закона.

Стаття присвячена особливос-
тям Закону України «Про засади за-
побігання та протидії дискримінації 
в Україні». Відзначається, що на су-
часному етапі заборона дискриміна-
ції розглядається як принцип україн-
ської національної правової системи. 
Особливо актуальною є заборона дис-
кримінації в економічних правовід-
носинах. Підкреслюється, що чинна 
редакція Закону дає змогу його дослі-
дження як джерела антидискриміна-
ційного правового регулювання у сфе-
рі економіки. Сформульовано шість 
основних характерних особливостей 
розглядуваного Закону. 

The article is devoted to main 
features of the new Law of Ukraine 
“On preventing and combating 
discrimination”. It is noted that at 
the present stage the prohibition of 

discrimination is recognized to be one 
of principles of the Ukrainian national 
legal system. The prohibition of 
discrimination in economic relations is 
especially topical. The current wording 
of the Law allows considering it as 
a valid source of the Ukrainian anti-
discriminatory law in the sphere of 
economy. Based on the analysis of the 
text, background and relevant case-law 
the author formulates six main typical 
features of the mentioned Law.
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На сучасному етапі в нашій країні й 
світі відбуваються значні військово-по-
літичні та соціально-економічні зміни, 
які істотно впливають на стан націо-
нальної безпеки України й вимагають 
розроблення та реалізації принципово 
нових підходів до її забезпечення. Ок-
рім того, демократизація суспільних 
відносин, активізація процесів євроін-
теграції, суттєві зміни законодавства 
в напрямі посилення захисту прав і 
свобод громадянина вимагають насам-
перед чіткого визначення структури 
правоохоронної системи, теоретичного 
обґрунтування сутності правового ста-
тусу військових формувань, шляхів і 
напрямів удосконалення їхньої діяль-
ності. 

Одне із провідних місць у системі 
силових структур відводиться Націо-
нальній гвардії України як військовому 
формуванню з правоохоронними функ-
ціями, що забезпечує захист і охорону 
життя, прав, свобод і законних інтере-
сів громадян, суспільства й держави 
від злочинних та інших протиправних 
посягань, охорону державного кордону, 
припинення терористичної діяльності, 
діяльності незаконних воєнізованих 
або збройних формувань (груп), теро-
ристичних організацій, організованих 
груп і злочинних організацій.

Варто відзначити, що проблема 
формулювання теоретичних положень 
щодо складу елементів адміністратив-
но-правового статусу Національної 

гвардії України залишилась на цей час 
поза увагою науковців. Загалом питан-
ня правового регулювання діяльності 
правоохоронних і військових форму-
вань держави розглядалися В.В. Чума-
ком, Х.О. Цимбалістим, П.В. Онопен-
ком, Т.А. Пікулем, В.Н. Хропанюком, 
М.М. Литвином, Ю.В. Аллеровим,  
І.О. Кириченком, О.В. Лавніченком, 
Ю.П. Бабковим, О.М. Попригіним, 
В.Ю. Мікрюковатою та іншими. Про-
те складові адміністративно-правового 
статусу Національної гвардії України, 
їхній зміст поки що не ставали предме-
том окремого наукового дослідження. З 
огляду на зазначене визначення й ана-
ліз елементів адміністративно-правово-
го статусу Національної гвардії Украї-
ни є метою статті.

Правовий статус будь-якого суб’єк-
та права залежить від рівня розвитку 
держави та громадянського суспіль-
ства, політичних і економічних проце-
сів, потреб та інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, від способів управління й 
форм вираження такого управління в 
нормативно-правових актах. Поза ува-
гою не можна залишати воєнно-полі-
тичні процеси, що відіграють значну 
роль у формуванні правового статусу 
Національної гвардії України як вій-
ськового формування з правоохоронни-
ми функціями. 

Наукова література надає таку дефіні-
цію цього терміна: статус (лат. status) –  
правове становище (сукупність прав та 
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обов’язків) фізичної або юридичної осо-
би [1, с. 626]. Водночас інші юридичні 
джерела розкривають зміст поняття 
«правовий статус» як сукупність закрі-
плених у законах та інших правових 
актах прав, свобод і обов’язків особи, а 
також гарантій, які забезпечують їхнє 
повне й безперешкодне здійснення, за-
хист і поновлення [2, с. 72].

Аналіз наукових підходів представ-
ників науки загальної теорії права щодо 
визначення поняття «правовий статус» 
дає змогу констатувати таке.

У підручнику із загальної теорії дер-
жави та права за редакцією М.В. Цвіка 
й О.В. Петришина надається визначен-
ня «правовий статус суб’єктів права», 
під яким пропонується розуміти сукуп-
ність усіх прав, обов’язків і законних 
інтересів суб’єктів права [3, с. 342].

Е.А. Лукашева дотримується дум-
ки, що складні зв’язки, які виникають 
між державою та індивідом, а також у 
взаєминах людей один із одним, фіксу-
ються державою в юридичній формі – 
формі прав, свобод та обов’язків, що в 
сукупності становлять правовий статус 
[4, с. 225].

О.Ф. Скакун під «правовим стату-
сом» розглядає передбачену законодав-
ством систему взаємозалежних прав, 
законних інтересів і обов’язків суб’єкта 
права [5, с. 569–570]. З такими визна-
ченнями можна повністю погодитись, 
адже вони характеризують не тільки 
права, свободи й обов’язки суб’єктів 
права (індивідуальних і колективних), 
закріплені в нормативно-правових ак-
тах, а також і механізм взаємної реалі-
зації таких прав. 

Варто зауважити, що права, обов’яз-
ки, функції та завдання Національної 
гвардії України підпадають під сферу 
адміністративного регулювання, а звід-
си – і статус цього органу є адміністра-
тивно-правовим, адже запропоновані 
до розгляду відносини є специфічними 
й регулюються адміністративно-право-
вими нормами. 

Так, В.Б. Авер’янов поняття «адмі-
ністративно-правовий статус» розгля-
дає як комплекс конкретно визначених 

суб’єктивних прав і обов’язків, які за-
кріплені за відповідним суб’єктом нор-
мами адміністративного права. Тобто, 
необхідною ознакою набуття особою 
адміністративно-правового статусу є 
наявність у неї конкретних суб’єктив-
них прав і обов’язків, які реалізують-
ся цією особою як в адміністратив-
них правовідносинах, так і поза ними  
[6, с. 194]. Такий підхід до визначен-
ня адміністративно-правового статусу є 
влучним. Безумовно, саме суб’єктивні 
права й суб’єктивні обов’язки суб’єк-
та адміністративного права є “сausa 
causalis” (головною причиною) набуття 
особою адміністративно-правового ста-
тусу. Однак потрібно пам’ятати, що для 
органів державної влади, військових 
формувань та інших суб’єктів управ-
ління підставою набуття адміністра-
тивно-правового статусу, окрім прав 
і обов’язків, є інші ознаки й складові 
(елементи), зокрема завдання, функції, 
адміністративно-правова відповідаль-
ність, мета створення органу тощо. 

На думку Д.Д. Цабрія, визначення 
елементів структури правового статусу 
можливо «… шляхом аналізу ознак ор-
гану як суб’єкта управління, беручи ці 
ознаки як об’єктивну передумову пра-
вового статусу». Крім того, Д.Д. Ца-
брія пропонує виділяти такі елементи 
правового статусу органу: 1) офіційна 
назва органу; 2) порядок і спосіб його 
утворення; 3) територія діяльності;  
4) мета діяльності, завдання та функ-
ції; 5) обсяг і характер владних повно-
важень; 6) форми й методи діяльності; 
7) порядок вирішення в органі підві-
домчих питань; 8) відповідальність;  
9) джерела фінансування органу;  
10) наявність або відсутність прав юри-
дичної особи; 11) право та обов’язок 
мати певну внутрішню структуру; 12) 
право та обов’язок користуватися дер-
жавними символами [7, с. 126–131].

Деякі науковці, аналізуючи елемен-
ти правового статусу, об’єднують їх у 
певні групи. Так, Д.Н. Бахрах пропонує 
всі елементи адміністративно-правово-
го статусу державних і муніципальних 
суб’єктів об’єднати в три блоки: 1) ор-
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ганізаційно-структурний (містить рег-
ламентований правовими приписами 
порядок створення, легалізації, реорга-
нізації, ліквідації, підпорядкованості ін-
ших суб’єктам і права на офіційну сим-
воліку); 2) цільовий (передбачає цілі, 
завдання, функції та принципи діяль-
ності); 3) компетенційний (сукупність 
владних повноважень щодо предметів 
відання) [8, с. 177–178]. 

Виділення цільового блоку є недо-
цільним із таких підстав. Під поняттям 
компетенція (від лат. сompete – доби-
ваюсь, відповідаю, підхожу) розумієть-
ся коло повноважень, наданих законом, 
статутом або іншим актом конкретно-
му органові або посадовій особі; знан-
ня й досвід у певній галузі [9, с. 613]. 
Крім того, компетенцією органів вико-
навчої влади є юридичне відображення 
(опосередкування) покладених на них 
функцій у спеціальних, так званих ком-
петенційних (або статутних), норматив-
но-правових актах шляхом закріплення 
цілей, завдань і необхідного для їхньої 
реалізації комплексу прав і обов’язків, 
тобто державно-владних повноважень 
[10, с. 265]. Поза увагою не можна за-
лишити думку В.Б. Авер’янова про те, 
що компетенція є головною складовою 
змісту правового статусу кожного ор-
гану, яка доповнюється такими важ-
ливими елементами, як його завдання, 
функції, характер взаємозв’язків з ін-
шими органами (як по «вертикалі», так 
і по «горизонталі»), місце в ієрархічній 
структурі органів виконавчої влади, 
порядок вирішення установчих і кадро-
вих питань [6, с. 247]. 

Отже, Д.Н. Бахрах, класифікуючи 
елементи адміністративно-правового 
статусу, не врахував, що компетенцій-
ний блок, який містить сукупність влад-
них повноважень щодо предметів віда-
ння, автоматично поглинає цільовий із 
відповідними цілями, завданнями, функ-
ціями та принципами діяльності.

Отже, керуючись наведеними нау-
ковими підходами, можна визначити 
елементи адміністративно-правового 
статусу Національної гвардії України, 
які доцільно об’єднати в такі два бло-

ки: структурно-організаційний (містить 
офіційну назву органу; порядок і спо-
сіб утворення; право та обов’язок мати 
певну внутрішню структуру; наявність 
або відсутність прав юридичної особи; 
право та обов’язок користуватися дер-
жавними символами; право на офіцій-
ну символіку; підпорядкованість іншим 
суб’єктам права; джерела фінансуван-
ня органу) й компетенційний (перед-
бачає цілі, завдання, функції; права та 
обов’язки; обсяг і характер владних по-
вноважень; територію діяльності; фор-
ми й методи діяльності, а також юри-
дичну відповідальність).

Першим елементом структурно- 
організаційного блоку є офіційна назва 
органу. Після створення на базі вну-
трішніх військ Міністерства внутріш-
ніх справ України окремого військо-
вого формування з правоохоронними 
функціями було прийнято рішення про 
законодавче визначення правового ста-
тусу, організації, структури, функцій і 
повноважень такого органу. Відповідно 
до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України», 
замість назви «внутрішні війська Мі-
ністерства внутрішніх справ України», 
військовому формуванню було присво-
єно нову офіційну назву – «Національ-
на гвардія України» [11].

Другим елементом структурно-ор-
ганізаційного блоку є порядок і спосіб 
утворення Національної гвардії Украї-
ни. Як і більшість державних військо-
вих структур і формувань, Національна 
гвардія України утворюється найви-
щими органами державної влади. Вер-
ховна Рада України як єдиний орган 
законодавчої влади України наділений 
компетенцією приймати закони, поста-
нови та інші акти, які впливають на всі 
сфери життя суспільства й держави. 
Відповідно до п. 17 ст. 92 Конституції 
України, виключно законами України 
визначаються основи національної без-
пеки, організації Збройних Сил України 
та забезпечення громадського порядку 
[12]. Із прийняттям Закону України 
«Про Національну гвардію України» 
було вирішено питання щодо створен-
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ня нового військового формування, 
якому, окрім повноважень військового 
характеру, «у спадок» від внутрішніх 
військ МВС України були делеговані 
правоохоронні функції. 

Третім елементом структурно-орга-
нізаційного блоку є право й обов’язок 
мати певну внутрішню структуру. Від-
повідно до ст. 5 Закону України «Про 
Національну гвардію України», до скла-
ду Національної гвардії України вхо-
дять такі: 1) головний орган військо-
вого управління Національної гвардії 
України; 2) оперативно-територіальні 
об’єднання Національної гвардії Укра-
їни; 3) з’єднання, військові частини 
й підрозділи, вищі навчальні заклади, 
навчальні військові частини (центри), 
бази, установи та заклади, що не вхо-
дять до складу оперативно-територі-
альних об’єднань Національної гвардії 
України [13]. 

Четвертий елемент структурно-орга-
нізаційного блоку безпосередньо пов’я-
заний із попереднім елементом і сто-
сується наявності або відсутності прав 
юридичної особи. Так, п. 11 ст. 5 Зако-
ну України «Про Національну гвардію 
України» закріплює, що головний ор-
ган військового управління Національ-
ної гвардії України, органи військового 
управління оперативно-територіальних 
об’єднань Національної гвардії Украї-
ни, з’єднання, військові частини, вищі 
навчальні заклади, навчальні військові 
частини (центри), бази, установи й за-
клади Національної гвардії України є 
юридичними особами, мають печатку із 
зображенням Державного Герба Украї-
ни та своїм найменуванням, рахунки в 
органах, що здійснюють казначейське 
обслуговування бюджетних коштів, і 
відповідних банківських установах [13].

Щодо п’ятого та шостого елементів 
структурно-організаційного блоку – 
права й обов’язку користуватися дер-
жавними символами та права на офі-
ційну символіку, варто відмітити, що, 
згідно з Указом Президента України 
«Про символіку Національної гвардії 
України», Національна гвардія України 
наділена правом на офіційну символіку 

(емблеми та прапори), які є офіційни-
ми відмітними символами, що вказують 
на належність до Національної гвардії 
України [14].

Сьомим елементом структурно-орга-
нізаційного блоку є підпорядкованість 
іншим суб’єктам права. Будь-які управ-
лінські зв’язки основані на відносинах 
«влада й підпорядкування». Підпоряд-
кованість органів виконавчої влади – 
це найвища організаційна залежність 
органу нижчого рівня від органу вищо-
го рівня [15]. Крім того, підпорядкова-
ність Національної гвардії України має 
подвійну структуру: 1) «підпорядкова-
ність» під час взаємодії з правоохорон-
ними органами та органами державної 
влади; 2) «підпорядкованість» команду-
вача Національної гвардії України без-
посередньо Міністру внутрішніх справ, 
Президентові України й Верховній Раді 
України. Так, відповідно до ч. 4 ст. 2 
Закону України «Про Національну 
гвардію України», Національна гвар-
дія України як військове формування 
з правоохоронними функціями виконує 
покладені на неї завдання у взаємодії 
з центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, органами прокурату-
ри, органами внутрішніх справ, Управ-
лінням державної охорони України, 
Збройними Силами України, правоохо-
ронними органами спеціального при-
значення, громадськими об’єднаннями 
й релігійними організаціями, а також 
спільно з адміністрацією та режимними 
органами об’єктів, що охороняються, і 
населенням [13]. Варто відмітити, що 
підпорядкованість взаємодіючих орга-
нів один одному урегульована лише 
частково в нормативно-правових актах. 
Чинним Законом України «Про Націо-
нальну гвардію України» також нечіт-
ко сформульовані положення стосовно 
підпорядкованості командувача Націо-
нальної гвардії України, незрозумілим 
залишається, кому підпорядковується 
та чиї накази він має виконувати.

Джерело фінансування органу є ос-
таннім елементом структурно-органі-
заційного блоку. Відповідно до ст. 22 
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Закону України «Про Національну гвар-
дію України», фінансування діяльності 
Національної гвардії України здійсню-
ється за рахунок коштів Державного 
бюджету України й інших джерел, не 
заборонених законом [13].

З’ясувавши зміст структурно-органі-
заційного блоку, доцільно перейти до 
розгляду основних елементів компетен-
ційного блоку. Згідно з першим елемен-
том компетенційного блоку, призна-
ченням Національної гвардії України є 
виконання завдань із захисту та охоро-
ни життя, прав, свобод і законних інте-
ресів громадян, суспільства й держави 
від злочинних та інших протиправних 
посягань, охорони громадського поряд-
ку й забезпечення громадської безпеки, 
а також у взаємодії з правоохоронними 
органами – із забезпечення державної 
безпеки й захисту державного кордону, 
припинення терористичної діяльності, 
діяльності незаконних воєнізованих 
або збройних формувань (груп), теро-
ристичних організацій, організованих 
груп і злочинних організацій. Окрему 
увагу присвячено основним напря-
мам діяльності Національної гвардії  
України, що перелічені у ст. 2 Зако-
ну України «Про Національну гвардію 
України» [13].

Другий елемент компетенційного 
блоку стосується прав та обов’язків На-
ціональної гвардії України. Аналіз ст. 
12 Закону України «Про Національну 
гвардію України» дає змогу зробити ви-
сновок, що за змістом деякі обов’язки 
Національної гвардії України збігають-
ся зі змістом попередніх статей, інакше 
кажучи обов’язки й водночас функції 
Національної гвардії України дублюють 
один одного.

Третім елементом компетенційно-
го блоку є обсяг і характер повнова-
жень Національної гвардії України. 
Військовослужбовці, Міністр внутріш-
ніх справ, Командувач Національної 
гвардії України та начальник органу 
військового управління оперативно-те-
риторіального об’єднання Національної 
гвардії України наділені визначеним 
колом повноважень. Так, повноважен-

ня військовослужбовців і Міністра вну-
трішніх справ регламентовані як Зако-
ном України «Про Національну гвардію 
України», так й іншими законами Укра-
їни, повноваження Командувача Наці-
ональної гвардії України регулюють-
ся положенням про головний орган 
військового управління Національної 
гвардії України, що затверджується 
Президентом України, а повноваження 
начальника органу військового управ-
ління оперативно-територіального 
об’єднання визначаються положенням 
про оперативно-територіальне об’єд-
нання, що затверджується Міністром 
внутрішніх справ України [13].

Четвертим елементом компетенцій-
ного блоку є територія діяльності. Ви-
ходячи зі змісту Закону України «Про 
Національну гвардію України», діяль-
ність Національної гвардії України роз-
повсюджується як на всю територію 
України, так і за її межі у випадках 
залучення військовослужбовців На-
ціональної гвардії України до участі в 
міжнародних операціях із підтримання 
миру й безпеки у складі миротворчого 
персоналу або миротворчого контин-
генту [13].

Форми та методи діяльності Націо-
нальної гвардії України є п’ятим еле-
ментом компетенційного блоку. Під 
формами діяльності державних органів 
і органів місцевого самоврядування 
А.М. Колодій та А.Ю. Олійник розумі-
ють здійснення певних, передбачених 
нормативно-правовими актами й прак-
тикою державного будівництва видів 
діяльності посадових і службових осіб 
законодавчих, виконавчих, судових і 
контрольно-наглядових органів та орга-
нів місцевого самоврядування, за допо-
могою яких реалізуються їхні завдання 
й функції із забезпечення прав, свобод 
і обов’язків людини та громадянина 
в межах компетенції кожного органу  
[16, с. 241] Національна гвардія Укра-
їни з урахуванням її функціонального 
призначення має організаційно-право-
ву, правоохоронну й управлінську фор-
ми діяльності. Серед методів діяльності 
Національної гвардії України можна 
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виокремити переконання та примус, 
адміністративні методи й методи нагля-
ду та контролю [17, с. 175].

Останнім елементом компетенційно-
го блоку є юридична відповідальність. 
Так, уже згаданий раніше Закон Украї-
ни «Про Національну гвардію України» 
закріплює, що за вчинення протиправ-
них дій і бездіяльність військовослуж-
бовці Національної гвардії України 
несуть дисциплінарну, матеріальну, 
цивільно-правову, адміністративну та 
кримінальну відповідальність згідно із 
законом [13].

Завершуючи розгляд усієї сукупнос-
ті елементів адміністративно-правового 
статусу Національної гвардії України, 
можна запропонувати таку дефініцію 
терміна: адміністративно-правовий ста-
тус Національної гвардії України – це 
сукупність законодавчо закріплених ад-
міністративних прав, обов’язків та ін-
ших елементів, що визначають обсяг і 
характер адміністративної правосуб’єк-
тності.

Ключові слова: правовий статус, 
адміністративно-правовий статус, ком-
петенція, елементи, Національна гвар-
дія України.

Стаття присвячена розгляду ад-
міністративно-правового статусу 
Національної гвардії України. Проа-
налізовано низку наукових підходів 
щодо визначення понять «правовий 
статус» і «адміністративно-пра-
вовий статус». Запропоновано по-
няття й елементи адміністратив-
но-правового статусу Національної 
гвардії України, а також розкрито 
їхній зміст. 

Статья посвящена исследованию 
административно-правового стату-
са Национальной гвардии Украины. 
Проанализированы научные подходы 
относительно понятий «правовой 
статус» и «административно-пра-
вовой статус». Предложены поня-
тие и элементы административ-
но-правового статуса Национальной 
гвардии Украины, а также раскрыто 
их содержание.

The article is devoted to the research 
the administrative and legal status 
of the National Guard of Ukraine. 
Analyzed a number of scientific 
approaches to the definition of “legal 
status” and “administrative and legal 
status”. Proposed a definition and 
elements of the “administrative and 
legal status of the National Guard of 
Ukraine”, and disclosed their content. 
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ГРОМАДСЬКІ РАДИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗДІЙСНЕННЯ  
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ:  

ПРАВОВІ ЗАСАДИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Людина як індивідуальний суб’єкт 
не може протистояти державі в особі 
організованих державно-владних ін-
ститутів, для цього приватні інтереси 
теж мають бути згуртованими, інсти-
туціонально оформленими та гаран-
тованими. А це означає, що державі 
як носію державної влади треба про-
тиставити й дослідити «громадянське 
суспільство» як носія недержавної вла-
ди. Прикладом інституту, який подає 
правове поле держави й правове поле 
громадянського суспільства як такі, що 
не суперечать одне одному, а інтегру-
ються в цілісність, є громадські ради як 
інструмент залучення громадськості до 
прийняття рішень, інструмент впливу 
на формування державної політики. 

Проведений Українським незалеж-
ним центром політичних досліджень 
моніторинг виявив, що прийняті зако-
нодавчі акти й нормативні документи 
щодо діяльності громадських рад за-
лишаються низькими [1; 2]. Пробле-
ми громадського контролю державно-
го управління громадськими радами, 
їх формування й функціонування вже 
розглядалися таким українськими вче-
ними, як В. Брайт, Т. Денисюк, Л. За-
гайнова, О. Козакевич, І. Підлуська та 
ін. В. Латишева у статті «Громадські 
ради як один з механізмів суспільно-
го контролю за діяльністю публічної 
влади» аналізує сучасний стан гро-
мадського контролю за посередниц-
тва громадських рад, виходячи з на-
явного нормативного підґрунтя їхньої 
діяльності [3]. А. Крупник досліджує 
перспективи і проблеми громадських 
рад у системі соціального управління 
України [4], а Р. Кобець розглядає їх 

як механізм participatory democracy [5]. 
Деякі дослідники вивчають громадські 
ради як засіб представництва й захи-
сту інтересів окремих груп населення. 
Наприклад, С. Рудницький розглядає їх 
як засіб представництва й захисту інте-
ресів національних меншин [6]. 

Проте дослідження проблеми контр-
олю державного управління громад-
ськими радами набуває особливої 
актуальності, зважаючи на останні іні-
ціативи держави в цій сфері. Так, 03 
листопада 2010 р. Кабінет Міністрів 
України своєю Постановою № 996 ух-
валив новий порядок створення гро-
мадських рад і проведення консульта-
цій із громадськістю, який створює нові 
умови діяльності й нові можливості для 
розвитку та функціонування громадян-
ського суспільства [7]. Тому в публіка-
ції ми детальніше зупинимося на тран-
сформації діяльності громадських рад, 
покликаній сприяти кращій взаємодії 
держави і громадянського суспільства 
в публічному управлінні. 

Метою статті є дослідження сучас-
ного стану громадського контролю за 
посередництва громадських рад і спро-
би його нормативної регламентації.

Для досягнення мети нами постав-
лені такі завдання: з’ясування історії 
становлення громадських рад в Украї-
ні; розкриття основ нормативно-право-
вої бази створення й функціонування 
громадських рад; аналіз перспектив 
демократичної трансформації інституту 
громадських рад в Україні.

Громадські ради є ефективним ме-
ханізмом впливу громадськості на ви-
роблення політики певного державного 
органу та інструментом для підвищен-
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ня якості діяльності органів державної 
влади. Вони є легітимним механізмом 
взаємодії влади і громадськості. Гро-
мадські ради діють на постійній основі 
й забезпечують зворотній зв’язок між 
громадянами та органами виконавчої 
влади. Однак їхня ефективність знач-
ною мірою залежить від наявності від-
повідної нормативно-правової бази й 
готовності самих державних службов-
ців дотримуватися принципів демокра-
тичного управління. 

В Україні громадські ради – це кон-
сультативно-дорадчі органи при ор-
ганах виконавчої влади, утворені для 
забезпечення участі громадян в управ-
лінні державними справами, здійснення 
громадського контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади, налагоджен-
ня ефективної взаємодії зазначених ор-
ганів із громадськістю, урахування гро-
мадської думки під час формування та 
реалізації державної політики. Згідно з 
результатами національного моніторин-
гу, робота громадських рад є однією з 
найбільш популярних і системних форм 
взаємодії органів виконавчої влади з ін-
ститутами громадянського суспільства.

В Україні однією з перших розпоча-
ла свою роботу Рада підприємців Украї-
ни при Кабінеті Міністрів України (По-
станова Кабінету Міністрів України від 
22 березня 1993 р. № 210) [12]. Голов-
ною метою діяльності Ради стало забез-
печення ефективної співпраці підпри-
ємницьких структур із урядом України 
та іншими органами державної вико-
навчої влади щодо реалізації державної 
політики розвитку підприємництва й 
формування ринкової інфраструктури. 
За час свого існування Рада підприєм-
ців стала дієвим механізмом донесення 
проблем та інтересів підприємців до ви-
щих органів виконавчої влади. 

Створення при Міністерстві екології 
і природних ресурсів України Громад-
ської ради, до якої увійшли всеукраїн-
ські громадські організації екологічного 
спрямування, було важливим кроком 
у процесі розвитку громадських еколо-
гічних організацій з метою розширення 
участі громадськості в процесах при-

йняття екологічно важливих рішень. 
Ця Рада була обрана 17 липня 1996 
р. на засіданні всеукраїнських громад-
ських екологічних організацій. 

Громадську колегію Державного ко-
мітету з питань регуляторної політики 
і підприємництва України було створе-
но у 2000 р. (Наказ Держкомпідприєм-
ництва України від 28 липня 2000 р. 
№ 31) з метою забезпечення захисту 
підприємцями своїх економічних, соці-
альних і культурних прав та законних 
інтересів, забезпечення їхньої участі 
в управлінні державними справами і 
сприяння врегулюванню конфліктних 
ситуацій у сфері підприємництва.

Станом на 2003 р. при центральних 
органах влади було створено 1 978 гро-
мадських рад, однак більшість із них 
були суто формальними; деякі з цих 
рад не проводили засідань понад рік. На 
той час при Президентові України було 
створено 27 консультативно-дорадчих 
органів, але їх переважна частина мала 
міжвідомчий статус і складалася лише 
з державних службовців. Деякі з цих 
органів працювали як експертні ради, 
до складу яких уходило вузьке коло на-
уковців. Автори довідника зазначають, 
що з усього загалу громадських органів 
ними було виявлено лише чотири, які 
реально працювали [8, с. 27]. 

Щось подібне спостерігалося і при 
Кабінеті Міністрів України, де було 
створено 23 консультативно-дорадчі ор-
гани, але тільки два з них можна було 
вважати громадськими радами з ре-
альними повноваженнями. Не кращою 
була ситуація й із комітетами Верхов-
ної Ради України: тільки 5 з 23 мали 
досвід роботи з громадськими радами.

Обов’язкове створення громадських 
рад при органах виконавчої влади було 
передбачене Указом Президента Укра-
їни «Про забезпечення умов для більш 
широкої участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політики» 
від 31 липня 2004 р. № 854 [13]. Відпо-
відно до нього, Кабінет Міністрів Укра-
їни прийняв Постанову «Деякі питання 
щодо забезпечення участі громадськос-
ті у формуванні та реалізації держав-
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ної політики» від 15 жовтня 2004 р. 
№ 1378 [14]. Цим актом уряд уперше 
нормативно регламентував якісно нові 
механізми реалізації конституційного 
права громадян на участь в управлінні 
державними справами: проведення ор-
ганами виконавчої влади консультацій 
із громадськістю й утворення громад-
ських рад при всіх центральних орга-
нах виконавчої влади та місцевих, у 
тому числі й районних, державних ад-
міністраціях. 

Незважаючи на консультації, які ве-
лися під час її прийняття, вона містила 
низку недоліків, найбільшим із яких 
було те, що громадську раду міг очо-
лити керівник державного органу, при 
якому вона створювалася. Типове по-
ложення про громадську раду при цен-
тральному, місцевому органі виконав-
чої влади, що містилося в документі, 
визначало обмежений перелік повно-
важень таких рад, які зводились лише 
до координації заходів, пов’язаних зі 
створенням умов для проведення орга-
нами виконавчої влади консультацій із 
громадськістю. Ішлося про підготовку 
й подання пропозицій щодо орієнтов-
ного плану проведення консультацій із 
громадськістю; строків проведення пу-
блічних громадських обговорень; про-
ведення консультацій із громадськістю 
з питань, не передбачених орієнтовним 
планом; порядку оприлюднення інфор-
мації про проведення консультацій і 
врахування їхніх результатів; здійснен-
ня інших заходів щодо організації та 
проведення консультацій із громадсь-
кістю, згідно з Порядком проведення 
консультацій із громадськістю з пи-
тань формування та реалізації держав-
ної політики; опрацювання отриманих 
пропозицій і зауважень та подання їх 
у встановленому порядку відповідному 
органові виконавчої влади. Крім того, 
ця Постанова не містила конкретного 
механізму формування громадських 
рад, що створювалися переважно ке-
рівником відповідного органу, який за-
тверджував їхній склад на свій розсуд, 
у деяких випадках – після попередньої 
акредитації громадських організацій, 

котрі бажали делегувати своїх пред-
ставників до складу громадської ради. 
Це призводило до частої зміни складу 
ради внаслідок зміни керівництва ор-
гану. Лише при деяких органах вико-
навчої влади громадську раду на своїх 
зборах формували громадські організа-
ції. До того ж Типове положення про 
громадську раду не визначало порядку 
розгляду органами виконавчої влади рі-
шень громадських рад і звітування за 
його результатами. Нова редакція Ти-
пового положення, яка була прийнята 
Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про додаткові заходи щодо залу-
чення громадян до участі в управлінні 
державними справами» від 18 травня 
2005 р. № 356, нічого якісно не змі-
нила у відносинах між громадськими 
радами та органами виконавчої влади. 

Менше ніж за рік уряд своєю Поста-
новою від 15 жовтня 2004 р. № 1378 
повернув редакцію Типового положен-
ня 2004 р. Загалом, незважаючи на на-
явність багатьох формальних аспектів 
роботи громадських органів, інтерес до 
цієї форми співпраці органів державної 
влади і громадськості постійно зростав. 

Так, протягом 2005–2009 рр. гро-
мадські ради діяли вже при більшості 
центральних і місцевих органів вико-
навчої влади. За даними Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, у 2006–
2009 рр. їх кількість коливалась від 
64 до 83. У 2009 р. Кабінет Міністрів 
без обговорення з громадськістю при-
йняв Постанову «Про додаткові заходи 
щодо забезпечення участі громадськос-
ті у формуванні та реалізації держав-
ної політики» від 26 листопада 2009 р.  
№ 1302 [15], якою було скасовано По-
станову від 15 жовтня 2004 р. № 1378 
і затверджено Загальне положення про 
громадські ради при центральних і міс-
цевих органах виконавчої влади. Хоча 
нове положення розширило повнова-
ження громадських рад, але усклад-
нило їх утворення: члени громадської 
ради при центральних органах вико-
навчої влади повинні були обиратися 
шляхом рейтингового голосування за 
кандидатів під час щорічних зборів не 
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менше ніж однією четвертою від за-
гальної кількості зареєстрованих всеу-
країнських громадських організацій. 

У 2009–2010 рр. відповідні збори 
всеукраїнських громадських органі-
зацій не проводились. Водночас дея-
кі органи виконавчої влади утворили 
громадські ради на основі Загального 
положення про громадські ради, за-
твердженого Постановою від 26 ли-
стопада 2009 р. № 1302, без дотри-
мання закладеного в ньому механізму 
формування громадських рад. Оскіль-
ки урядове рішення передбачало 
утворення громадських рад відповід-
но до Загального положення, продов-
жують функціонувати попередні гро-
мадські ради, при більшості органів 
виконавчої влади продовжували діяти 
громадські ради, створені на підставі 
Типового положення, затвердженого 
Постановою від 15 жовтня 2004 р.  
№ 1378 [9]. 

Постанову Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 листопада 2009 р. № 1302  
громадськість зустріла негативно, про 
що свідчили численні скарги на адре-
су уряду й судові позови [16]. Уряд 
був змушений прийняти Постанову 
«Про забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації 
державної політики» від 03 листопада 
2010 р. № 996 [17], яка містила нове 
Типове положення про громадські 
ради при центральних і місцевих ор-
ганах виконавчої влади. Чинна редак-
ція Типового положення передбачає, 
що члени громадських рад обирають-
ся шляхом рейтингового голосування 
під час зборів представників інститу-
тів громадянського суспільства, які 
заявили про бажання взяти участь у 
її роботі, уже не на один рік, а на два 
роки. 

Повноваження ради були розширені 
завдяки таким правам: подавати орга-
ну, при якому вона утворена, обов’яз-
кові для розгляду пропозиції щодо під-
готовки проектів нормативно-правових 
актів із питань формування та реалі-
зації державної політики у відповідній 
сфері, удосконалення роботи органу; 

проводити громадську антикорупційну 
експертизу проектів нормативно-пра-
вових актів; здійснювати громадський 
контроль за дотриманням норматив-
но-правових актів, спрямованих на за-
побігання і протидію корупції; збирати, 
узагальнювати й подавати органу, при 
якому вона утворена, пропозиції гро-
мадських організацій, що мають важли-
ве суспільне значення; організовувати 
публічні заходи для обговорення акту-
альних питань розвитку галузі чи адмі-
ністративно-територіальної одиниці.

Постанова зобов’язує органи вико-
навчої влади щорічно складати орієн-
товний план проведення консультацій 
із громадськістю з урахуванням ос-
новних завдань, визначених Програмою 
діяльності Кабінету Міністрів України, 
Державною програмою економічного і 
соціального розвитку України, планом 
законопроектних робіт та іншими до-
кументами, а також результатів прове-
дення попередніх консультацій із гро-
мадськістю. 

Інститути громадянського суспіль-
ства можуть ініціювати проведення 
консультацій із громадськістю з питань, 
не включених до цього плану, шляхом 
подання відповідних пропозицій гро-
мадській раді або безпосередньо органу 
виконавчої влади. Якщо ж пропозиція 
щодо проведення консультацій із гро-
мадськістю з одного питання надійшла 
не менше ніж від трьох інститутів гро-
мадянського суспільства, які діють на 
відповідній території, такі консультації 
проводяться обов’язково. Право ініцію-
вання проведення консультацій із гро-
мадськістю з питань, не включених до 
орієнтовного плану, мають і громадські 
ради. У цьому Типовому положенні 
конкретизовано процедуру надання ор-
ганом виконавчої влади інформації про 
рішення, прийняті за результатами роз-
гляду пропозицій і зауважень громад-
ської ради, ці відомості не пізніше як 
у десятиденний строк в обов’язковому 
порядку повинні доводитися до відома 
членів громадської ради й містити об-
ґрунтування причин неврахування про-
позицій [11].
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Також передбачено обов’язкове 
створення на офіційному веб-сайті ор-
гану виконавчої влади рубрики «Гро-
мадська рада». Постановою передбача-
лося, що громадські ради при органах 
виконавчої влади формуватимуться за 
новим порядком протягом трьох міся-
ців із дня оприлюднення постанови – 
до 11 лютого 2011 р. 

Однак, згідно з інформацією, розмі-
щеною на урядовому сайті, протягом 
грудня 2010 р. – лютого 2011 р. було 
проведено установчі збори із форму-
вання громадських рад лише при 5 мі-
ністерствах і 15 центральних органах 
виконавчої влади, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, 24 обласних, 
Київській і Севастопольській міських 
державних адміністраціях [10, с. 32].

Протягом 2012–2014 рр. функціону-
вання громадських рад в Україні значно 
демократизувалося, але все ж таки існу-
вання цього інституту потребує подальшої 
нормативної регламентації та визначення 
механізмів реалізації цих положень.

З вищевикладеного ми можемо зро-
бити висновок, що в Україні ще не 
встановлено традиції ухвалення норма-
тивно-правових актів за допомогою по-
стійних консультацій, обговорень для 
врахування думок і пропозицій інститу-
цій громадянського суспільства.

Отже, незважаючи на вдосконален-
ня законодавчої бази, Україна все ще 
має значні труднощі з перетворенням 
громадських рад в ефективні інстру-
менти громадського контролю за ді-
яльністю органів виконавчої влади та 
джерело ініціатив щодо покращання 
державної політики в низці суспільно 
важливих сфер.

Ключові слова: громадська рада, 
громадський контроль, громадянське 
суспільство, орган виконавчої влади, 
державна політика.

Стаття присвячена розкриттю 
історії становлення громадських рад 
в Україні й аналізу нормативно-пра-
вової бази розвитку громадських рад 
як одному із засобів громадського 
контролю в Україні.

Статья посвящена истории ста-
новления общественных советов в 
Украине и анализу нормативно-пра-
вовой базы развития общественных 
советов как одному из средств обще-
ственного контроля в Украине.

The scientific authors elucidate the 
history of the formation of community 
councils in Ukraine and analysis of the 
legal framework of community councils 
as a means of public control in Ukraine.

Література
1. Лациба М.В. Державна політи-

ка сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні: Перше півріччя  
2007 р. / М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков. – К. :  
УНЦПД, 2007. – 76 с.

2. Лациба М.В. Державна політика 
сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні: Друге півріччя 2007 р. /  
М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков. – К. : УНЦПД, 
2008. – 60 с.

3. Латишева В. Громадські ради як 
один з механізмів суспільного контр-
олю за діяльністю публічної влади /  
В. Латишева // Вісник державної служби  
України. – 2008. – № 3.

4. Крупник А. Громадські ради у систе-
мі соціального управління України: пробле-
ми і перспективи / А. Крупник // Взає-
модія влади і громадськості через механізм 
громадських рад: стан і перспективи / за 
ред. Г. Усатенко. – К. : Фонд «Європа ХХІ», 
2008. – С. 6–10.

5. Кобець Р. Дорадчо-консульта-
тивні органи як механізм participatory 
democracy / Р. Кобець // Взаємодія вла-
ди і громадськості через механізм гро-
мадських рад: стан і перспективи / за 
ред. Г. Усатенко. – К. : Фонд «Європа 
ХХІ», 2008. – С. 6–10.

6. Рудницький С.В. Громадські ради як 
інституціалізація суспільно-політичних 
інтересів національних меншин в Україні /  
С.В. Рудницький // Держава і право :  
зб. наук. праць. Серія «Юридичні і політич-
ні науки». – Вип. 47. – К. : Ін-т держави 
і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
2009. – С. 657–663.

7. Про забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2010 р.  
№ 996 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http ://rada.gov.ua/.



72

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

8. Громадські ради в Україні : [довід-
ник] / упоряд. М. Лациба. – К. : Укр. неза-
леж. центр політ. дослідж., 2003. – 150 с.

9. Влада і суспільство: діалог через гро-
мадські ради / за заг. ред. Ю.Ж. Шайго-
родського. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. –  
148 с.

10. Інтерактивна інформаційно-аналі-
тична система «Громадянське суспільство 
і влада» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://civic.kmu.gov.ua/civic/
control/uk/index.

11. Береза А.В. Громадські ради в Укра-
їні: історія становлення / А.В. Береза // 
Держава і право : зб. наук. праць. – К., 
2012. – С. 612–619.

12. Про створення Ради підприємців 
України при Кабінеті Міністрів України :  
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 1993 р. № 210 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http ://rada.
gov.ua/.

13. Про забезпечення умов для більш 
широкої участі громадськості у формуван-

ні та реалізації державної політики : Указ 
Президента України від 31 липня 2004 р. 
№ 854 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http ://rada.gov.ua/.

14. Деякі питання щодо забезпечен-
ня участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики : По-
станова Кабінету Міністрів України від  
15 жовтня 2004 р. № 1378 [Електронний  
ресурс]. – Режим доступу : http ://rada.
gov.ua/.

15. Про додаткові заходи щодо забезпе-
чення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики : Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 26 
листопада 2009 р. № 1302 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http ://rada.
gov.ua/.

16. Про забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2010 р.  
№ 996 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http ://rada.gov.ua/.



73

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

УДК 342.553
А. Кеча,

аспірантка кафедри адміністративного і фінансового права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ  
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ  

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК СУБ’ЄКТА  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ефективна реалізація органами ви-
конавчої влади та їхніми структурни-
ми підрозділами свої завдань і функцій 
залежить від якості нормативно-пра-
вового регулювання їхньої діяльності. 
Норми, які приймаються законодавцем, 
повинні не лише закріплюватися «на 
папері», у суб’єктів державного управ-
ління має бути реальна можливість їх 
застосовувати під час практичної реалі-
зації своїх повноважень. 

Питання аналізу й характеристи-
ки правового регулювання діяльності 
органів виконавчої влади було пред-
метом дослідження багатьох науков-
ців. Цим займалися В.Б. Авер’янов,  
Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, Л.В. Коваль,  
А.П. Коренєв, Ю.П. Кунєв, Ю.В. Куд-
рявцев, А.Е. Лунєв Д.В. Приймаченко, 
О.В. Чернецька, О.Б. Чорномаз та ін. 
Якщо говорити про правові засади ді-
яльності Відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно (далі –  
Відділ), то вказане питання не було 
предметом окремого наукового дослі-
дження. Тому метою статті є вивчення 
й аналіз основних нормативно-право-
вих актів, які лежать в основі організа-
ції та діяльності зазначеного структур-
ного підрозділу.

Правова основа діяльності органів 
виконавчої влади являє собою сукуп-
ність правових норм, що регулюють 
суспільні відносини, які виникають у 
процесі організації й функціонування 
органів публічної влади, закріплюють 
основні елементи їхньої організації та 
діяльності. У юридичній науці джере-
ло права частіше за все розглядається 
у формально-юридичному сенсі – це 

форма встановлення й зовнішнього 
вираження чинних правових норм . 
Джерелами ж адміністративного права 
є прийняті уповноваженими органами 
акти правотворчості, які або повністю 
складаються з адміністративно-право-
вих норм, або містять хоча б одну з 
таких [1, с. 52]. На думку О.Ф. Скакун, 
нормативно-правовий акт – офіційний 
акт-документ компетентних органів 
і посадових осіб, який містить норми 
права, забезпечується державою відпо-
відно до закону [2, c. 493].

Правові норми регламентують фак-
тично всі елементи організації робо-
ти Відділу, від визначення загальних 
принципів до форм і методів діяльності. 
Усю сукупність нормативно-правових 
актів, які є основою для регулювання 
діяльності вказаного структурного під-
розділу, можна розглядати залежно від 
їхньої юридичної сили й кола питань, 
що вони регулюють. 

Звичайно, найголовніше місце серед 
усіх і поза межами будь-яких класи-
фікацій посідає Основний Закон на-
шої держави – Конституція України. 
Вона має найвищу юридичну силу, є 
базою для появи нових правових актів 
і бар’єром для тих актів, які їй супе-
речать або не відповідають заявленим 
засадам. Конституція України окрес-
лює систему органів виконавчої влади, 
нормативно забезпечує загалом їхню 
діяльність, найважливіші повноважен-
ня та порядок організації такої діяль-
ності [3]. 

Окрім Конституції, норми, що рег-
ламентують певні елементи організації 
роботи Відділу, закріплені в різних ак-
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тах, які не обмежуються лише націо-
нальним законодавством, а й містять 
міжнародно-правові норми, кількість 
яких із кожним роком збільшується, 
ураховуючи посилення інтегрованості 
України в міжнародне співтовариство. 
Міжнародні договори, що діють в Укра-
їні, є частиною національного законо-
давства й навіть мають пріоритет перед 
національним. 

Серед міжнародних договорів, які 
регулюють окремі аспекти діяльності 
реєстраційних служб і Відділу, мож-
на назвати такі: Гаазька конвенція від 
05 жовтня 1961 р.; Міжнародна кон-
венція про правову допомогу (країни 
СНД) 1993 р., яка набула чинності для 
України 14 квітня 1995 р.; Договір між 
Україною та Чеською республікою про 
правову допомогу і правові відносини у 
цивільних справах, підписаний 28 трав-
ня 2001 р.; Угода між Україною та Ту-
рецькою Республікою про правову до-
помогу та співробітництво у цивільних 
справах, підписана 23 листопада 2000 р.  
(ст. 27 закріплює, що до нерухомості й 
права власності на неї застосовується 
законодавство Договірної Сторони, на 
території якої знаходиться нерухоме 
майно). Аналогічні Договори підписані 
Україною із КНР, Польщею, Литвою, а 
також Естонією та Грузією.

Повертаючись до національного за-
конодавства, яке використовується 
Відділом у процесі виконання функцій і 
завдань держави, до першої групи зара-
ховуємо ті акти, норми яких, як прави-
ло, є матеріальними й регламентують 
загальні питання правового режиму 
об’єктів, що підлягають державній ре-
єстрації. 

Цивільний Кодекс України від 16 
січня 2003 р. (далі – ЦК України) [4] 
встановлює, що «до нерухомих речей 
(нерухоме майно, нерухомість) нале-
жать земельні ділянки, а також об’єк-
ти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без 
їх знецінення та зміни їх призначен-
ня» (ст. 181 ЦК України). Саме цей 
акт закріплює положення про те, що 
право власності й інші речові права на 

нерухомі речі, обтяження цих прав, 
їх виникнення, перехід і припинення 
підлягають державній реєстрації, яка 
є публічною, оскільки здійснюється 
відповідним органом влади (ст. 182 
ЦК України). Цей кодифікаційний акт 
освітлює широке коло питань матері-
ального права, які щодня використову-
ються в роботі Відділу.

Сімейний Кодекс України від 10 січ-
ня 2002 р. [5] цікавить нас інститутами 
права особистої приватної власності 
чоловіка та дружини і права спільної 
сумісної власності подружжя, якщо 
власність складається з нерухомого 
майна, права на яке підлягає держав-
ній реєстрації.

Земельний Кодекс України від 25 
жовтня 2001 р. зазначає, що «земля 
є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охоро-
ною держави» [6]. Він закріплює фор-
ми власності на землю й передбачає 
можливість використання земельних 
ділянок на засадах спільної власності; 
передбачає проведення розмежування 
земель державної та комунальної влас-
ності; визначає перелік земель, які не 
можуть передаватись у приватну влас-
ність; установлює перелік повноважень 
органів виконавчої влади й місцевого 
самоврядування в галузі земельних 
відносин, серед яких важливе місце по-
сідає можливість таких органів розпо-
ряджатися, передавати у власність те-
риторіально підпорядковані їм земельні 
ділянки тощо.

Окрім Кодексів, до першої групи 
можна зарахувати такі акти законо-
давства, як Закон України (далі – ЗУ) 
«Про нотаріат», ЗУ «Про іпотеку», ЗУ 
«Про оренду землі», ЗУ «Про виконав-
че провадження», ЗУ «Про господар-
ські товариства», ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців», ЗУ «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» тощо.

Наступна група законодавства ви-
значає основні засади функціонування 
органів виконавчої влади, регулює пи-
тання організації, установлює повно-
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важення й порядок діяльності органів 
виконавчої влади, їхніх структурних 
підрозділів, посадових осіб.

Стимулом розвитку «нового» за-
конодавства з питань удосконалення 
організації системи органів виконавчої 
влади став Указ Президента України 
«Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» від 09 груд-
ня 2010 р. [7] Фактично цей норматив-
ний акт заклав основу для розбудови 
виконавчої гілки влади в якісно ново-
му руслі, зменшення кількості органів 
виконавчої влади та усунення розша-
рованості їхніх повноважень, що стало 
першими кроками України на шляху 
приведення національної системи дер-
жавного управління у відповідність до 
європейських стандартів.

На виконання норм цього Указу й 
у результаті суттєвого прориву в нор-
мативно-правовому регулюванні сфери 
державного управління ухвалено низ-
ку важливих законів, які визначають 
принципи побудови та функціонування 
виконавчої гілки влади: ЗУ «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» від 
17 березня 2011 р. № 3166-VІ [8], який 
установлює організацію, повноваження 
та порядок діяльності центральних ор-
ганів виконавчої влади України (далі – 
ЦОВВ); ЗУ «Про засади запобігання і 
протидії корупції» [9] (визначає основні 
засади запобігання і протидії корупції в 
публічній і приватній сферах суспіль-
них відносин; відшкодування завданої 
внаслідок учинення корупційних право-
порушень збитків шкоди; поновлення 
порушених прав, свобод чи інтересів 
фізичних і юридичних осіб, інтересів 
держави); ЗУ «Про державну службу» 
[10] (нова редакція) регулює суспільні 
відносини, які охоплюють діяльність 
держави щодо створення правових, ор-
ганізаційних, економічних і соціальних 
умов реалізації громадянами України 
права на державну службу; визначає 
загальні засади діяльності, а також 
статус державних службовців, які пра-
цюють у державних органах і їхньому 
апараті; Наказ «Про затвердження За-
гальних правил поведінки державно-

го службовця» від 04 серпня 2010 р.  
№ 214 [11] тощо.

Указ Президента України «Про за-
твердження Положення про Державну 
реєстраційну службу України» від 06 
квітня 2011 р. № 401/2011 [12] став 
нормативним базисом, своєрідним під-
ґрунтям для створення реєстраційних 
служб (Відділів у їхньому складі). Вар-
то зазначити, що 02 липня 2014 р. Ка-
бінетом Міністрів України затверджено 
нове «Положення про державну реє-
страційну службу України», відповід-
но до якого «Укрдержреєстр є ЦОВВ, 
його діяльність спрямовується й коор-
динується Кабінетом Міністрів через 
Міністра юстиції України та входить 
до системи органів виконавчої влади» 
[13]. Він є головним органом у системі 
ЦОВВ із питань реалізації державної 
політики у сфері державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно й 
саме йому підзвітний і підконтрольний 
у всій своїй діяльності Відділ. 

На виконання норм Указу  
№ 401/2011 [12] Мін’юст розробляє 
Наказ «Про структурні підрозділи ор-
ганів юстиції, що забезпечують реалі-
зацію повноважень Укрдержреєстру та 
з питань банкрутства» від 07 вересня 
2011 р. № 2074/5[14], який передбачає 
утворення у складі Головних управлінь 
юстиції Мін’юсту в АРК, в областях, 
містах Києві та Севастополі структур-
них підрозділів, що забезпечують реа-
лізацію повноважень Укрдержреєстру 
(реєстраційні служби) і складаються з 
трьох відділів.

Необхідно зазначити, що законо-
давець під час визначення структур-
них підрозділів територіальних органів 
юстиції, які забезпечують реалізацію 
повноважень Укрдержреєстру, вико-
ристовує різні терміни: «реєстраційні 
служби» відповідно до вищезазначено-
го Наказу Мін’юсту № 2074/5; «орга-
ни державної реєстрації прав», про які 
йдеться в ЗУ «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» від 01 липня 2004 р. 
№ 1952-ІV [15] (далі – Закон), інколи 
зустрічаються поняття «реєструючий 



76

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

орган», «орган, який здійснює реєстра-
цію».

Уважаємо, що термін «реєстрацій-
ні служби» повністю відповідає змі-
сту, який у нього вклав законодавець. 
До реєстраційних служб входять три 
відділи (інколи сектори), які здійсню-
ють державну реєстрацію на місцях, 
а тому категорія «реєстраційні» фак-
тично відображає основний характер 
їхньої діяльності – проведення реє-
страції. Друга складова цього поняття –  
«служба», відповідає функціональній 
спрямованості органу: вони надають 
адміністративні послуги громадянам, а 
тому, відповідно до Указу Президен-
та України «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої вла-
ди» [7], є службою. 

Якщо ж ми хочемо говорити про 
всю систему органів, на які покладено 
обов’язок реалізовувати державну полі-
тику у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно, то треба 
використовувати поняття «органи дер-
жавної реєстрації прав», яке включає 
в себе поняття «реєстраційні служби». 

Так, у розділі ІІ Закону під назвою 
«органи державної реєстрації прав» за-
кріплюється система цих органів, яку 
становлять таке: Міністерство юстиції, 
центральний орган виконавчої влади, 
що реалізовує державну політику у 
сфері державної реєстрації прав (Укр-
держреєстр), і (знову ж таки!) органи 
державної реєстрації прав, утворені 
Мін’юстом у встановленому законодав-
ством порядку. 

Фактично під терміном «органи дер-
жавної реєстрації прав» законодавець 
розуміє й усю систему цих органів, й 
окремі реєстраційні служби, що при-
зводить до непотрібного ототожнення 
вказаних понять. Тому пропонуємо ст. 
6 Закону викласти в новій редакції, де 
систему органів державної реєстра-
ції прав складатимуть Мін’юст, цен-
тральний орган виконавчої влади, що 
реалізовує державну політику у сфері 
державної реєстрації прав, і Відділи 
державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно реєстраційних служб. 

Відповідно, ст. 8 Закону, яка визначає 
повноваження органу державної реє-
страції прав, повинна мати назву «Пов-
новаження Відділу державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно». 

Загалом для правильного розуміння 
статусу Відділу вважаємо, що законо-
давцем має бути розроблене Типове 
положення про Відділ, де будуть за-
кріплюватися поняття, завдання, ком-
петенція, повноваження, структура, 
основні права й обв’язки, його місце в 
системі й у структурі органів виконав-
чої влади. Слушною з цього приводу є 
думка В.Б. Авер’янова, який зазначає, 
що «система органів виконавчої влади 
вимагає власного правового регулюван-
ня, насамперед на законодавчому рів-
ні. Зокрема, необхідно чітко визначити 
правове становище та механізм взає-
модії органів управління, їх структур-
них підрозділів та посадових осіб, що 
означає науково обґрунтоване встанов-
лення їх завдань, компетенції, відпові-
дальності, співпідпорядкованості та по-
рядку організації роботи …» [16, с. 47].

На сьогодні діє Наказ Міністерства 
юстиції «Про затвердження положень 
про територіальні органи Міністерства 
юстиції України» від 26 червня 2011 р. 
№ 1707/5 та «Положення про районні, 
районні у містах, міські (міст обласно-
го значення), міськрайонні, міжрайонні 
управління юстиції» [17], у яких визна-
чається правовий статус реєстраційних 
служб як структурних підрозділів го-
ловного й районних управлінь юстиції.

Третю групу джерел, які беззапе-
речно пов’язані з діяльністю Відділу, 
становлять акти законодавства, що 
визначають основні засади порядку на-
дання адміністративних послуг.

ЗУ «Про адміністративні послуги» 
[18] визначає основні положення, на 
підставі яких здійснюється надання ад-
міністративних послуг. Цікаво, що вка-
заний акт розпочав свою дію ще з 07 
вересня 2013 р., розпочати виконання 
своїх обов’язків центри надання адмі-
ністративних послуг мали з 01 січня 
2014 р., однак до сих пір, станом на 
лютий 2015 р., питання надання послуг 



77

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно вирішуються 
безпосередньо в реєстраційних служ-
бах, а норма щодо надання адміністра-
тивних послуг безпосередньо через 
центри та/або через Єдиний держав-
ний портал адміністративних послуг 
фактично не діє. 

11 лютого 2010 р. Верховна Рада 
України прийняла ЗУ «Про внесення 
змін до Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обмежень» та інших 
законодавчих актів України» [19], яким 
попередній Закон (від 01 липня 2004 
р.) викладено в новій редакції й уне-
сено зміни до деяких законодавчих ак-
тів, що регулюють відносин, пов’язані 
з державною реєстрацією речових прав 
на нерухоме майно. Закон передбачав 
створення єдиної системи державної 
реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і визначив нові 
підходи до державного регулювання 
вказаних правовідносин як відносно 
процедури державної реєстрації прав, 
так і системи органів. 

Незважаючи на значний обсяг робо-
ти, яку виконав законодавець під час 
розроблення і прийняття Закону № 
5037-VІ, на практиці почали виникати 
проблеми, що необхідно було в той час 
(2013 р.) вирішувати. Перша проблема 
пов’язана зі сферою застосування цьо-
го нормативного акта. Треба зазначи-
ти, що не всі об’єкти підлягають дер-
жавній реєстрації, відповідно до норм 
цього Закону, наприклад, дія цього акта 
не поширюється на державну реєстра-
цію прав на повітряні й морські судна, 
судна внутрішнього плавання, космічні 
та інші об’єкти цивільних прав (далі – 
судна), на які поширюється правовий 
режим нерухомої речі.

Так, наприклад, з 01 січня 2013 р. 
державна реєстрація застави суден 
проводиться відповідно до «Порядку 
ведення державного реєстру обтяжень 
рухомого майна», затвердженого По-
становою Кабміну від 05 липня 2004 р.  
№ 830 [20] До цього часу, тобто до 01 
січня 2013 р., дані щодо реєстрації за-

стави суден вносилися до Державного 
реєстру іпотек і Єдиного реєстру за-
борон відчуження об’єктів нерухомого 
майна (далі – Реєстри). Як відомо, ці 
Реєстри перестали функціонувати з 
моменту створення Укрдержреєстру, 
хоча державні реєстратори й можуть 
використовувати інформацію з них для 
потреб державної реєстрації. У зв’язку 
із цим виникла проблема, пов’язана з 
неможливістю припинити іпотеку та 
заборону (яка була зареєстрована до 
2013 р.), предметом яких стали судна, 
оскільки державні реєстратори й нота-
ріуси як спеціальні суб’єкти не мають 
права на проведення державної реє-
страції таких об’єктів, а нікого іншого 
законодавець не уповноважив на про-
ведення зазначених дій. Це викликало 
значні проблеми як для банків, так і 
для власників, тому що обмежувало 
їхнє право розпоряджатися своїм май-
ном. 

Зазначену проблему законодавець 
вирішив шляхом надання нотаріусам 
права на перенесення даних із Реє-
стрів до Державного реєстру обтя-
жень рухомого майна. Це положення 
закріплюється в Наказі Міністерства 
юстиції «Про врегулювання доступу до 
реєстрів інформаційної системи Мініс-
терства юстиції України» від 26 липня 
2013 р. [21], який повинен був набрати 
чинності 26 вересня 2013 р., а застосо-
вуватися – з 01 січня 2014 р.

Розроблення і прийняття цього На-
казу мало також усунути недоліки в за-
конодавстві, пов’язані із процесом вза-
ємодії Відділу з банками й державними 
виконавцями. Частина 7 ст. 28 Закону 
передбачає, що банки під час операцій 
із нерухомістю користуються інформа-
цією про іпотеку, обтяження нерухомо-
го майна з Державного реєстру прав, 
порядок доступу до якого встановлює 
Мін’юст. Насправді був розроблений 
«Порядок доступу банків до Держав-
ного реєстру речових прав на неру-
хоме майно» від 24 листопада 2011 р.  
№ 3380/5 [22], однак фактично реалі-
зувати це право банки не могли аж до 
серпня 2013 р. 



78

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

Щодо державних виконавців ст. 28-2 
Закону передбачає можливість цих 
суб’єктів користуватися інформацією з 
Державного реєстру прав під час при-
мусового виконання судових рішень. 
Але якщо Відділи розпочали свою ді-
яльність з 01 січня 2013 р., то держав-
ним виконавцям відкрили доступ до 
Державного реєстру прав, наприклад, 
у Херсонській області лише 13 березня 
2013 р. До цього часу вони були зму-
шені подавати запити до органів дер-
жавної реєстрації прав, що призводило 
до ще більшого завантаження Відділів. 
Тому для швидкого й ефективного ви-
конання судових рішень державних ви-
конавців також уключено до переліку 
користувачів, які зможуть користува-
тися інформацією із Реєстрів.

Окрім суперечностей, Закон містить 
низку прогалин і недопрацьованих мо-
ментів. Так ч. 9 ст. 16 Закону встанов-
лює, що державна реєстрація припи-
нення іпотеки, обтяження проводиться 
на підставі заяви обтяжувача, яку він 
зобов’язаний подати протягом 5 ро-
бочих днів із дня припинення іпотеки 
самостійно або на письмову вимогу 
боржника чи іншої особи, права якої 
порушено через наявність таких ре-
єстраційних записів [15]. Хоча цією 
нормою й зобов’язують обтяжувача 
здійснити певні дії після виконання 
боржником свого зобов’язання, відпо-
відальність за порушення вказаного 
строку ніде не передбачена. Такий стан 
справ, по-перше, призводить до затягу-
вання процесу звернення обтяжувачів 
до Відділів, по-друге, затягує момент, 
із якого власник такого майна зможе 
розпоряджатися своїм майном. 

У 2013 р. Кабінет Міністрів Украї-
ни на доповнення до Закону приймає 
Постанову «Про затвердження Поряд-
ку державної реєстрації прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень і Порядку 
надання витягів з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно» від 
22 червня 2011 р. № 703. Ця Поста-
нова визначала процедуру проведення 
державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень. Вона 

у своїй первісній редакції мала чима-
ло недопрацьованих законодавцем мо-
ментів, через що 11 лютого 2014 р. по-
ступається місцем «новому» «Порядку 
державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і Порядку надан-
ня інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно» від 
17 жовтня 2013 р. № 868 [23]. Саме 
цим документом законодавець вирішив 
низку проблем, а саме: удосконалив 
перелік документів, які повинні надава-
тися до Відділу, виключивши застарілі 
й доповнивши новими; розширив коло 
осіб, котрі можуть бути заявниками під 
час припинення обтяження, отримання 
витягів; передбачив випадки, коли реє-
страція прав, яка проведена до 01 січня 
2013 р., дійсно має юридичні наслідки 
для заявників і їхніх прав, чим значно 
спрощується сама процедура надання 
адміністративної послуги.

Варто зазначити, що 24 грудня 2014 р.  
законодавець, приймаючи Постанову 
Кабінету Міністрів України № 722 [24], 
затверджує новий порядок надання ін-
формації із Державного реєстру речо-
вих прав, який концептуально відрізня-
ється від попереднього. Ця Постанова 
була прийняття з метою реалізації по-
ложень ст. 28 Закону, якою інформація 
про зареєстровані права та їх обтяжен-
ня, що міститься в Державному реєстрі 
прав, проголошується «відкритою та 
загальнодоступною» [15]. 

Окрім Порядку, до вказаної групи 
нормативно-правових актів треба також 
зарахувати Постанову Кабінету Міні-
стрів «Про затвердження Порядку веден-
ня Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно» від 26 жовтня 2011 р.  
№ 1141 [25] (далі – Порядок ведення 
реєстру). Варто зазначити, що 05 люто-
го 2014 р. Кабмін уніс суттєві зміни в 
Порядок ведення реєстру, дуже велику 
роль серед яких відіграє п. 41, який на-
дав можливість скасовувати державну 
реєстрацію речових прав, проведену до 
01 січня 2013 р. Ця норма дала змогу 
багатьом особам захистити свої законні 
права шляхом скасування реєстрації за 
попереднім власником, що неможливо 
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було здійснити майже рік. Нормативно 
законодавець закріпив ці положення, 
однак до сих пір (лютий 2015 р.) тех-
нічне забезпечення Державного реєстру 
прав не надає можливості виконати такі 
дії відповідно до законодавства, яке ре-
гулює вказаний процес. 

Окрім вищеперерахованих норма-
тивних актів, не останнє місце посіда-
ють також Накази Мін’юсту, які були 
прийняті з метою уточнення й більш 
детального регулювання норм Закону: 
«Про затвердження порядку ведення 
архіву реєстраційних справ» від 14 ли-
стопада 2011 р. № 3319/5; «Про за-
твердження зразка та опису печатки 
державного реєстратора прав на не-
рухоме майно» від 22 листопада 2011 
р. № 3360/5; «Про затвердження По-
рядку прийняття і розгляду заяв про 
внесення змін до запису та заяв про 
скасування запису Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно» 
від 12 грудня 2011 р. № 3502/5; «Про 
затвердження форм та вимог до оформ-
лення рішень державного реєстратора 
прав на нерухоме майно та вимог до їх 
оформлення» від 26 грудня 2011 р. № 
3601/5; «Про заходи щодо державної 
реєстрації прав на землі сільськогоспо-
дарського призначення» від 28 травня 
2014 р. № 845/5; «Про затвердження 
порядку доступу нотаріусів до Держав-
ного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно» від 02 серпня 2011 р. № 
19936а/5; «Про деякі питання доступу 
банків до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно» від 24 листо-
пада 2011 р. № 3380/5; «Про заходи 
взаємодії органів державної реєстрації 
прав та їх посадових осіб» від 02 квітня 
2013 р. № 607/5 тощо.

Не треба також забувати про судову 
правотворчість (англ. legal legislation), 
яка є тією частиною судової практики, 
що створюється у формі судових пре-
цедентів у результаті діяльності вищих 
судових інстанцій у процесі судового 
розгляду справи і тлумачення законів 
[2, с. 488]. 

Відділ не знаходиться за межами 
тих органів, які використовують прак-

тику судів у своїй діяльності. Рішен-
ня суду, яке набрало чинності, може 
бути документом, що посвідчує речові 
або інші права фізичних і юридичних 
осіб, рішення державних реєстраторів 
може бути оскаржене в судовому по-
рядку, а тому до правових засад діяль-
ності Відділу належать також Кодекс 
адміністративного судочинства Укра-
їни, Цивільний процесуальний Кодекс 
України, Кримінальний процесуальний 
кодекс України, ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» і судова практика.

На підставі дослідження вказаного 
питання можна зазначити, що правову 
основу діяльності Відділу становлять 
нормативно-правові акти, які регулю-
ють питання, пов’язані з організацією 
та функціонуванням указаного струк-
турного підрозділу. Ці акти можуть 
бути урегульовані як нормами міжна-
родного права, так і національним за-
конодавством. Не треба також забу-
вати і про судову практику, що дуже 
часто використовується Відділом під 
час практичної реалізації своїх завдань 
і функцій. Указані акти мають дуже 
багато недопрацьованих моментів і 
недоліків, які повинні бути усунуті за-
конодавцем з метою якісного надання 
Відділом адміністративних послуг.

Ключові слова: правове регулю-
вання, нормативно-правовий акт, орган 
виконавчої влади, державна реєстрація 
речових прав, органи реєстрації прав.

У статті розкриваються основ-
ні проблемні питання, пов’язані із 
визначенням і характеристикою 
нормативно-правових актів, які є 
основою для діяльності й функціону-
вання Відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно.

В статье раскрываются основные 
проблемные вопросы, связанные с оп-
ределением и характеристикой нор-
мативно-правовых актов, которые 
являются основной для деятельно-
сти и функционирования Отдела 
государственной регистрации вещ-
ных прав на недвижимое имущество. 
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This article reveals major 
issues related to the definition and 
characteristic of legal acts hat serve 
as the basis for the activity and 
functioning of the real estate rights 
state registration Department.
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ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ПРОЦЕС У СФЕРІ  
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Розуміння змісту процесів, які від-
буваються в різних сферах суспільно-
го життя, є необхідним елементом для 
їхнього правильного регулювання. Це 
є передумовою для вдосконалення від-
носин, які мають місце в тому чи ін-
шому процесі. Паливно-енергетичний 
комплекс України переповнений сукуп-
ністю правовідносин, що виникають у 
його сфері. Серед них варто виокреми-
ти ліцензовані правовідносини, струк-
турувати які видається можливим в 
окремий ліцензований процес у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України. Розкриття сутності і стадій 
останнього сприятиме вдосконаленню 
ліцензованих правовідносин у сфері па-
ливно-енергетичного комплексу Украї-
ни, які напряму впливають на забезпе-
чення виконання актуального завдання 
держави – здобуття енергетичної неза-
лежності. 

Адміністративний процес досліджу-
вали В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Би-
тяк, В. Колпаков, С. Ківалов, О. Кузь-
менко, О. Остапенко, С. Стеценко та 
інші. Утім окремого дослідження ліцен-
зованого процесу у сфері паливно-енер-
гетичного комплексу України не було 
проведено. Саме тому розкриття змісту 
і стадій ліцензованого процесу у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України є метою статті. 

Адміністративний процес – це вре-
гульований правом порядок розгляду 
й розв’язання адміністративних справ, 
що реалізується в межах діяльності ор-
ганів публічної адміністрації та деяких 
інших владних суб’єктів. Структура 
адміністративного процесу – це сукуп-
ність окремих проваджень, кожне з 
яких характеризує певну послідовність 
процесуальних дій. 

Адміністративне провадження – це 
регламентований положеннями норма-
тивно-правових актів порядок діяль-
ності органів (посадових осіб) із вирі-
шення адміністративних справ. Серед 
адміністративних проваджень залеж-
но від суб’єкта розгляду справи виді-
лять такі види: а) які реалізуються в 
діяльності судів; б) які реалізуються в 
діяльності органів публічної адміністра-
ції (це набагато численніша група про-
ваджень, серед яких можна вирізнити 
дозвільні тощо); залежно від характеру 
адміністративної справи виділять такі 
види: а) юрисдикційні – провадження, 
спрямовані на вирішення справ про 
адміністративні правопорушення та 
інші правові спори; б) неюрисдикцій-
ні – провадження, спрямовані на ви-
рішення справ позитивного характеру, 
що виникають під час виконавчо-розпо-
рядчої діяльності органів публічної ад-
міністрації. Цей вид адміністративних 
проваджень має місце тоді, коли йдеть-
ся про вирішення справ, не пов’язаних 
із фактами правопорушень і правових 
спорів [1, с. 258–267].

Відтак ліцензований процес у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України входить у структуру адміні-
стративного процесу й може містити 
провадження: а) які реалізуються в ді-
яльності судів (наприклад, оскарження 
ліценціатом у судому порядку рішення 
органу ліцензування про анулювання 
ліцензії у сфері паливно-енергетичного 
комплексу України); б) які реалізу-
ються в діяльності суб’єктів владних 
повноважень (наприклад, видача, пере-
оформлення ліцензії у сфері паливно- 
енергетичного комплексу України);  
в) юрисдикційні – провадження, спря-
мовані на вирішення справ про адмі-
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ністративні правопорушення й інші 
правові спори (наприклад, проваджен-
ня у справі про адміністративне пра-
вопорушення ліцензіата у сфері палив-
но-енергетичного комплексу України, 
провадження за скаргою суб’єкта го-
сподарювання у сфері паливно-енерге-
тичного комплексу України на рішення 
органу ліцензування щодо порушення 
цим органом законодавства у сфері лі-
цензування) г) неюрисдикційні, реалі-
зуються в діяльності суб’єктів владних 
повноважень під час вирішення справ, 
не пов’язаних із фактами правопору-
шень і правових спорів (наприклад, 
видача, переоформлення ліцензії у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України). 

З’ясувавши питання видів адміні-
стративних проваджень у ліцензовано-
му процесі у сфері паливно-енергетич-
ного комплексу України, перейдемо до 
розгляду стадій. А. Багандов визначає 
такі стадії ліцензованого процесу:

– превентивна стадія, яка полягає 
в державній реєстрації здобувача (за-
явника) ліцензії та його подальших 
діях до отримання статусу ліцензіата, 
а саме: звернення здобувача в орган 
ліцензування; розгляд його заяви про 
видачу ліцензії. За відмови органу лі-
цензування у видачі ліцензії ліцензо-
вані правовідносини або зупиняються 
(у разі оскарження здобувачем ліцензії 
зазначених дій органу ліцензування), 
або припиняються (за негативних на-
слідків оскарження). У разі отримання 
ліцензії здобувач ліцензії набуває прав 
та обов’язків ліцензіата, тобто отримує 
додаткові права;

– стадія ліцензування – сукупність 
подальших дій ліцензіата, зокрема реа-
лізація прав та обов’язків, наданих лі-
цензією, переоформлення документів, 
що підтверджують наявність ліцензії. 
На цій стадії здійснюються дії, ініційо-
вані органами ліцензування: зупинен-
ня дії ліцензії, анулювання ліцензії, а 
також нагляд за дотриманням статусу 
ліцензіата;

– постліцензійна стадія, що перед-
бачає всі подальші дії після анулю-

вання ліцензії та припинення статусу 
ліцензіата, зокрема оскарження й при-
тягнення до відповідальності [2, с. 27]. 
Аналогічну позицію щодо стадій ліцен-
зованого процесу відстоює А. Агапов 
[3, с. 85].

Водночас таку думку частково не 
поділяє Е. Бекірова, зазначаючи, що 
таке розуміння є занадто розшире-
ним, оскільки передбачає в процедурі 
ліцензування й динаміці ліцензійних 
відносин дії, не передбачені цією про-
цедурою. Учена вважає помилковим 
включення до змісту ліцензійних від-
носин державну реєстрацію здобувача 
ліцензії, оскільки реєстрація є само-
стійним етапом легітимації суб’єкта 
господарювання, зазначаючи, що не 
можна також уважати стадією ліцен-
зійної процедури анулювання ліцензії 
та нагляд за дотриманням статусу лі-
цензіата, оскільки анулювання ліцензії 
означає застосування санкції, а нагляд 
є самостійним механізмом ліцензу-
вання, що не належить до процедури 
ліцензування. Стверджує, що немає 
сенсу виокремлювати постліцензійну 
стадію після припинення відносин, що 
виникли у зв’язку із ліцензуванням.

Е. Бекірова зауважує, що проце-
дура ліцензування складається з та-
ких послідовних обов’язкових етапів:  
а) звернення суб’єкта господарювання 
до органу ліцензування із заявою про 
видачу ліцензії; б) розгляд заяви і при-
йняття органом ліцензування рішення 
про видачу ліцензії або про відмову в її 
видачі; в) видача ліцензії [3, с. 85–88].

Аналізуючи погляди А. Багандова, 
А. Агапова та Е. Бекірової, уважаємо 
таке:

– по-перше, Е. Бекірова невиправ-
дано збільшила обсяг ліцензування, 
включивши в нього звернення суб’єкта 
господарювання із заявою про видачу 
ліцензії, її розгляд органом ліцензуван-
ня й ухвалення ним рішення про вида-
чу або відмову у видачі ліцензії, фак-
тично ототожнивши ліцензування, його 
процедуру із ліцензованим процесом. 
Однак таке твердження є помилковим, 
оскільки, відповідно до дефініції поняття  
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«ліцензування», закріпленої у ст. 1  
Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності», 
ліцензування починається не з момен-
ту подання заяви про видачу ліцензії, 
а з моменту виконання вже наявного 
рішення органу ліцензування про ви-
дачу ліцензії. Відтак відносини, що 
існують між органом ліцензування та 
суб’єктом господарювання до моменту 
видачі ліцензії, не можуть уважатись 
ліцензуванням. Однак такі відносини 
варто зарахувати до ліцензованих пра-
вовідносин, оскільки вони виникли між 
органом ліцензування, що виконує свої 
управлінські обов’язки, і суб’єктом го-
сподарювання. З урахуванням цього 
поняття «ліцензований процес» містить 
процедуру ліцензування й інші ліцензо-
вані правовідносини, а думка А. Баган-
дова та А. Агапова щодо виокремлення 
превентивної стадії ліцензованого про-
цесу зі структури ліцензованих право-
відносин відтак є слушною;

– по-друге, погоджуємося з Е. Бе-
кіровою щодо помилковості включення 
до змісту ліцензованих правовідносин 
державної реєстрації суб’єкта госпо-
дарювання. За державної реєстрації 
суб’єкта господарювання не виникають 
ліцензовані правовідносини, оскільки 
їх учасником не є орган ліцензування. 
Водночас потрібно виокремити держав-
ну реєстрацію суб’єкта господарювання 
як обов’язковий етап, без проходження 
якого не можуть виникнути ліцензова-
ні правовідносини;

– по-третє, Б. Багандов та А. Агапов 
слушно включили у структуру ліцензу-
вання анулювання ліцензії, оскільки та-
кий процес є складовою ліцензування. 
Стосовно включення до ліцензування 
нагляду за дотриманням статусу ліцен-
зіата, то варто зазначити, що органи 
ліцензування здійснюють не нагляд, а 
контроль за діяльністю ліцензіатів. Од-
нак нагляд також є у структурі ліцен-
зування. Здійснюється він щодо органів 
ліцензування спеціально уповноваже-
ним органом із питань ліцензування 
шляхом проведення планових і поза-
планових перевірок. У разі виявлення 

порушень органом ліцензування зако-
нодавства у сфері ліцензування спеці-
ально уповноважений орган із питань 
ліцензування не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів із дати складання акта пе-
ревірки видає розпорядження про усу-
нення органом ліцензування порушень 
законодавства у сфері ліцензування 
[4], а це, як відомо, є окремим елемен-
том ліцензування. Отже, контроль за 
додержанням ліцензіатами ліцензійних 
умов і нагляд за додержанням органа-
ми ліцензування вимог законодавства у 
сфері ліцензування належить до скла-
дових ліцензування;

– по-четверте, ми не поділяємо дум-
ки Е. Бекірової про те, що немає сенсу 
виокремлювати постліцензійну стадію. 
Відносини між органом ліцензування 
та особою, яка втратила статус ліцен-
зіата, виникли у зв’язку з наявністю в 
суб’єкта господарювання ліцензії, а від-
так їх можна називати постліцензійні 
правовідносини.

Розглянувши основи ліцензованого 
процесу у сфері паливно-енергетичного 
комплексу України, пропонуємо зупи-
нитись на більш комплексному аналізі 
ліцензування у сфері паливно-енерге-
тичного комплексу України – найбіль-
шої зо обсягом стадії ліцензованого 
процесу у сфері паливно-енергетичного 
комплексу України.

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності», ліцензування – це 
видача, переоформлення та анулюван-
ня ліцензій, видача дублікатів ліцензій, 
ведення ліцензійних справ і ліцензій-
них реєстрів, контроль за додержанням 
ліцензіатами ліцензійних умов, видача 
розпоряджень про усунення порушень 
ліцензійних умов, а також розпоря-
джень про усунення порушень законо-
давства у сфері ліцензування [4]. 

С. Вітвіцький, аналізуючи поняття 
«ліцензування», виокремлює такі його 
ознаки: а) здійснюється уповноваже-
ними органами з метою організації  
діяльності громадян і юридичних осіб 
у сферах, які потребують неухильно-
го виконання параметрів і дотриман-
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ня визначеної правової поведінки. Лі-
цензійна діяльність може провадитись 
лише за умови дотримання зобов’яза-
ними суб’єктами (набувачами ліцен-
зії) визначених спеціальних обов’язків 
і заборон; б) основане на принципах 
обмеження державного втручання в 
діяльність соціальних інститутів, демо-
нополізації професійної діяльності, до-
тримання громадянами умов ліцен-
зування, координації та спеціалізації 
управлінського впливу, професійної 
компетентності; в) є формою контро-
лю за набуттям спеціального статусу 
у сфері підприємницької діяльності;  
г) є особливим адміністративно-пра-
вовим режимом, який виражений у 
комплексі правових засобів, що харак-
теризують особливе поєднання взаємо-
діючих між собою дозволів, заборон, 
позитивних зобов’язань, і полягає в 
одержанні суб’єктом спеціального пра-
вового статусу, у структурі якого пере-
важають обов’язки, визначені уповно-
важеними органами; ґ) реалізується у 
правовій формі – ліцензії.

Підводячи підсумок, С. Вітвицький 
наголошує, що ліцензування є формою 
виконавчої діяльності, вираженої в 
санкціонуванні, офіційному визнанні за 
визначеними законом суб’єктами прав 
на зайняття окремими видами діяль-
ності, які пов’язані із забезпеченням 
захисту життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства, держави, що 
зумовлює необхідність високого про-
фесіоналізму й відповідної кваліфікації 
виконавців [5, с. 11].

Позитивним внеском у розвиток 
ліцензування було виокремлення С. 
Вітвіцьким ознак ліцензування. Однак 
до деяких із них ми маємо зауважен-
ня: по-перше, дотримання громадянами 
умов ліцензування не є принципом лі-
цензування, оскільки громадяни не мо-
жуть набути статусу ліцензіата, тому 
що провадити ліцензовану діяльність 
можуть лише юридичні особи та фізич-
ні особи – підприємці; по-друге, ліцен-
зування є формою контролю не лише за 
набуттям спеціального статусу у сфері 
підприємницької діяльності, а й у про-

цесі провадження ліцензіатом ліцензо-
ваної діяльності; по-третє, твердження 
про те, що ліцензування реалізується 
у правовій формі – ліцензії, дещо спо-
творене, оскільки ліцензування – це не 
документи, а сукупність окремих юри-
дичних дій: видача, переоформлення, 
анулювання ліцензії, контроль за ліцен-
зованою діяльністю тощо.

Отже, характерними ознаками лі-
цензування у сфері паливно-енергетич-
ного комплексу України є такі: а) це не 
діяльність суб’єктів господарювання, а 
діяльність спеціально уповноважених 
органів влади у сфері паливно-енер-
гетичного комплексу України; б) його 
учасниками не можуть бути фізичні 
особи; в) починається з видачі ліцензії 
у сфері паливно-енергетичного комп-
лексу України; г) видача ліцензії у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України є лише його окремим елемен-
том; ґ) містить низку окремих юридич-
них дій; д) є засобом адміністратив-
но-правового регулювання ліцензованої 
діяльності у сфері паливно-енергетич-
ного комплексу України.

З огляду на викладене випливає, 
що одним із найважливіших елементів 
(стадій) ліцензованого процесу у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України є ліцензування у сфері палив-
но-енергетичного комплексу України. 
Ліцензований процес у сфері палив-
но-енергетичного комплексу України, 
крім наявних у межах ліцензування 
правовідносин, містить водночас й інші 
ліцензовані правовідносини, що ви-
никли за межами процедури ліцензу-
вання у сфері паливно-енергетичного 
комплексу України, зокрема подання 
заяви про видачу ліцензії на прова-
дження ліцензованої діяльності у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України, притягнення до відповідально-
сті суб’єкта господарювання після при-
пинення строку дії ліцензії, якому вона 
була видана тощо.

Отже, ліцензований процес у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України – це врегульовані правом су-
спільні відносини, що реалізується в 
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межах діяльності органів влади щодо 
ліцензованої діяльності у сфері палив-
но-енергетичного комплексу України. 
Його можна поділи на три стадії: 

а) початкова стадія, яка розпочина-
ється з моменту подання суб’єктом го-
сподарювання заяви про видачу ліцен-
зії на право провадження ліцензованої 
діяльності у сфері паливно-енергетич-
ного комплексу України та триває до 
видачі органом ліцензування відповід-
ної ліцензії;

б) стадія ліцензування, що розпо-
чинається із моменту видачі суб’єкту 
господарювання ліцензії на право про-
вадження ліцензованої діяльності у 
сфері паливно-енергетичного комплек-
су України й додатково включає в себе 
низку окремих юридичних дій, харак-
терних для ліцензування у сфері палив-
но-енергетичного комплексу України;

в) факультативна стадія, котра 
розпочинається після припинення дії 
ліцензії на право провадження ліцен-
зованої діяльності у сфері паливно-е-
нергетичного комплексу України та 
включає в себе відносини, пов’язані із 
дією відповідної ліцензії в минулому.

Ключові слова: ліцензований про-
цес, ліцензування, ліцензована діяль-
ність, паливно-енергетичний комплекс 
України.

У статті з’ясовано сутність і 
стадії ліцензованого процесу у сфе-
рі паливно-енергетичного комплексу 
України. Установлено, що однією із 
найважливіших стадій ліцензованого 
процесу у сфері паливно-енергетич-
ного комплексу України є ліцензу-
вання. Розкрито характерні ознаки 
ліцензування у сфері паливно-енерге-
тичного комплексу України.

В статье выяснены сущность и 
стадии лицензированного процесса 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса Украины. Установлено, 
что одной из важнейших стадий ли-
цензированного процесса в сфере то-
пливно-энергетического комплекса 
Украины является лицензирование. 
Раскрыты характерные признаки 
лицензирования в сфере топливно-э-
нергетического комплекса Украины.

The nature and stage of the 
licensed process in the fuel and energy 
complex in Ukraine are examined in 
this article. It is found, that one of 
the most important stages of licensed 
process in fuel and energy complex in 
Ukraine is licensing in this area. The 
specific features of licensing in the fuel 
and energy complex in Ukraine are 
explored.
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ  
ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

На сучасному етапі реформування 
органів прокуратури продовжує вини-
кати велика кількість теоретичних і 
практичних проблем. Однак серед най-
важливіших залишаються питання про 
те, якою має бути прокурорська систе-
ма в Україні та якими є її функції як 
правоохоронного механізму.

Як відомо, високоефективна діяль-
ність кожного механізму, у тому числі 
й прокуратури, забезпечується насам-
перед науково обґрунтованим та уста-
леним системним устроєм. У зв’язку 
із цим деякі положення нового За-
кону України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014 р. (далі – Закон) щодо 
регламентації устрою прокурорської 
системи викликають принципові за-
уваження. Насамперед це стосується 
устрою першої ланки системи – міс-
цевих прокуратур, компетенція яких, 
згідно зі ст. 12 Закону та Додатку до 
нього, поширюється на декілька райо-
нів і міст. З огляду на те, що судова 
система держави, органи внутрішніх 
справ, більшість інших правоохорон-
них органів, державних і недержавних 
структур побудовані й працюють згід-
но з адміністративно-територіальним 
устроєм нашої держави, це спричи-
нить серйозну невідповідність в орга-
нізації взаємодії та співпраці органів 
прокуратури з ними. Максимально 
ускладниться можливість звернення 
громадян до прокуратури. Хоча в ре-
зультаті такої новації кількість про-
куратур може скоротитися в 3–4 рази 

та буде заощаджено певні суми дер-
жавних коштів на утримання органів 
прокуратури, це призведе до посла-
блення керованості всієї прокурор-
ської системи, як це вже мало місце 
в історії органів прокуратури України. 
З укрупненням місцевих прокуратур 
значно ускладниться насамперед ді-
яльність оперативних працівників – 
процесуальних керівників і державних 
обвинувачів, перед якими постануть 
серйозні організаційні проблеми щодо 
виконання своїх обов’язків на достат-
ньо великих відстанях. Так, згідно з 
Додатком до Закону з 30 прокуратур 
районної ланки в Одеській області про-
понується залишити лише 10. Тому, 
наприклад, Роздільнянська місцева 
прокуратура повинна буде забезпечи-
ти реалізацію прокурорських функцій 
на території п’яти районів області: 
Великомихайлівського, Іванівського, 
Фрунзівського, Ширяєвського та Роз-
дельнянського. З огляду на об’єми ро-
боти та відстань виникнуть величезні 
організаційні, кадрові, транспортні й 
житлові проблеми.

Згідно з Додатком до Закону в ін-
ших областях ситуація не є кращою, 
навпаки, є області, у яких одній місце-
вій прокуратурі доведеться охоплювати 
до восьми районів. На наше переконан-
ня, за таких обставин правильним буде 
до проведення адміністративно-тери-
торіальної реформи зберегти існуючу 
нині територіальну систему прокуратур 
з урахуванням діючої місцевої ланки.

© Ю. Полянський, 2015
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Значний інтерес становить також 
питання спеціалізації в діяльності про-
курорських органів. Згідно зі ст. 7 Зако-
ну в прокурорській системі на сьогодні 
діє лише один різновид спеціалізованої 
прокуратури – військова (раніше про-
куратури з нагляду за дотриманням за-
конів у військовій сфері).

Наприкінці 2014 р. декількома на-
казами Генерального прокурора Укра-
їни було ліквідовано діючі на правах 
міжрайонних (як правило, по одній у 
кожній області) прокуратури з нагляду 
за додержанням законів у транспортній 
сфері.

Ліквідацію цих прокуратур вважає-
мо передчасною, оскільки транспортна 
сфера є однією з найважніших у гос-
подарському комплексі нашої країни 
та потребує особливої уваги правоохо-
ронних органів. Вона має величезні 
особливості в організації й діяльності, 
значну специфіку нормативної регла-
ментації, а залізничний транспорт, як 
і військовий механізм, є системою екс-
територіальною.

Найбільш гостро це питання стоїть 
у тих областях, у яких діє потужний 
транспортний комплекс. Наприклад, 
в Одеській області є такий комплекс, 
до його складу входять управління й 
десятки основних підприємств Одесь-
кої залізниці, сім морських і річкових 
портів, багато підприємств автомобіль-
ного, автодорожнього та трубопровід-
ного транспорту. Донедавна на терито-
рії області діяло п’ять спеціалізованих 
прокуратур із нагляду за додержанням 
законів у транспортній сфері: Одеська, 
Дунайська, Чорноморська, Іллічівська, 
Котовська. Тепер замість них у складі 
прокуратури області є одне управління 
нагляду в кримінальному провадженні 
у сфері транспорту. Навряд чи сила-
ми одного управління з половинним 
штатом, порівняно з тим, що було ра-
ніше, можливо забезпечити виконання 
конституційних функцій прокуратури 
в організації боротьби зі злочинними 
проявами на транспорті з огляду на 
кількість і якість транспортних об’єк-
тів, їх віддаленість від м. Одеси. Вва-

жаємо, що в областях, у яких є такі по-
тужні транспортні комплекси та було 
декілька спеціалізованих прокуратур, є 
потреба відновити їх на перехідний пе-
ріод та надати прав міжрайонних.

Щодо визначення функцій, які реа-
лізують органи прокуратури в Україні, 
виникає питання: чи можливо вважати 
остаточно закритою цю проблему?

На перший погляд необхідно дати 
позитивну відповідь на це питання, 
адже з 25.04.2015 р. повинен був набра-
ти чинності новий Закон України «Про 
прокуратуру» (відстрочений Верхов-
ною Радою України до 15.07.2015 р.).  
При цьому не можна не помітити, що 
перелік таких функцій у статті 2 За-
кону не повністю відтворює відповідні 
положення пункту 5 статті 121 Кон-
ституції України, відповідно до якого 
на прокуратуру покладено нагляд за 
дотриманням прав і свобод людини й 
громадянина органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядуван-
ня, їхніми посадовими та службовими 
особами. Прокурорський нагляд за 
дотриманням і застосуванням законів, 
спрямований насамперед на захист 
прав і свобод людини, залишився та-
кож у пункті 9 Перехідних положень 
Конституції України, які є її невід’єм-
ною частиною, без встановлення кон-
кретних строків дії. За таких умов гово-
рити про ліквідацію зазначеної функції, 
що носить виразно правозахисний ха-
рактер, у сучасних умовах передчасно, 
як і про ліквідацію відповідних повно-
важень прокурорів (розділ III Закону 
України «Про прокуратуру» 1991 р. з 
наступними змінами й доповненнями).

Отже, для повної ліквідації цієї 
функції залишилося одне – скасуван-
ня пункту 5 статті 121 Конституції 
України та пункту 9 Перехідних поло-
жень Конституції України у зв’язку з 
прийняттям нової Конституції України 
або затвердженням її в новій редакції. 
Попередня практика конституційно-
го будівництва в Україні свідчить про 
численні труднощі на шляху прийнят-
тя нового Основного Закону України. 
Отже, з реалізацією омріяної деякими 
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вітчизняними, а також зарубіжними 
політиками та юристами остаточної й 
повної ліквідації згаданої функції дове-
деться зачекати.

Штучне прискорення цього проце-
су межує з неповагою до Конституції 
України. Крім того, не виключено, що, 
як уже бувало в нашій історії, вдасться 
знайти компроміс у вирішенні аналізо-
ваної проблеми.

У новій редакції Конституції Украї-
ни, відповідно, і в Законі України «Про 
прокуратуру», її функції доцільно пе-
реставити місцями. Справді, не зовсім 
логічним є те, що в статті 121 Консти-
туції України та в статті 2 нового Зако-
ну на перше місце поставлено функцію 
підтримання державного обвинувачен-
ня в суді (пункт 1), хоча реалізація цієї 
функції є наслідком діяльності проку-
рора у сфері досудового кримінального 
розслідування (пункт 3). Під час фор-
мулювання цієї функції в Конституції 
України слід здійснити порівняльний 
аналіз відповідної конституційної нор-
ми та положень Кримінального проце-
суального кодексу України. Можли-
во, є сенс сформулювати відповідний 
пункт Конституції України як «нагляд 
за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у 
формі процесуального керівництва 
розслідуванням» або замінити словос-
получення «під час проведення» на 
«при проведенні» чи «при здійсненні» 
досудового розслідування. Однак дис-
кусії між науковцями й практиками з 
приводу обґрунтованості використання 
терміна «процесуальне керівництво» 
тривають, тому згадана норма може за-
знати змін, які знайдуть відображення 
в тексті Конституції України.

Варто відзначити, що функція під-
тримання прокурором державного об-
винувачення в суді неповною мірою 
відображає весь спектр його діяльності 
у сфері кримінального судочинства. Зо-
крема, прокурор не підтримує державне 
обвинувачення під час розгляду судом 
за його участю питань процесуального 
характеру під час досудового розсліду-
вання, питань, пов’язаних із виконан-

ням вироків, далеко не завжди він є 
учасником апеляційного й касаційного 
перегляду судових рішень тощо.

Тому доцільно було б доповнити 
пункт конституційної норми, що сто-
сується підтримання державного об-
винувачення, словами «бере участь у 
судовому розгляді інших криміналь-
но-процесуальних питань, передбаче-
них законами України».

Не викликає жодних зауважень 
функція нагляду прокуратури за до-
держанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших захо-
дів примусового характеру, пов’яза-
них з обмеженням особистої свободи 
громадян (пункт 4 статті 121 Консти-
туції України). Тому зазначену норму 
слід відтворити в новій Конституції  
України.

Прокуратура була й залишається 
єдиним незалежним органом соціально-
го контролю та нагляду в пенітенціар-
ній системі та інших органах, діяльність 
яких пов’язана з обмеженням прав гро-
мадян. У новому Законі України «Про 
прокуратуру», порівняно із чинним 
Законом України «Про прокуратуру», 
конкретизовано повноваження проку-
рора з виявлення й усунення порушень 
закону в цій сфері.

Що ж стосується судово-представ-
ницької функції прокуратури, то вона, 
безумовно, також має відображатися в 
Основному Законі України. Проте нас-
торожує те, що повноваження проку-
рора в цій частині в розділі IV Закону 
України «Про прокуратуру» є значною 
мірою вихолощеними.

Особливо це стосується участі про-
курора в судовому захисті прав грома-
дян, яка є вкрай обмеженою. Цьому 
сприяє некритичне ставлення авторів 
закону до поширеної в європейських 
структурах думки, що прокурор насам-
перед має захищати інтереси держави, 
а громадяни самі можуть звернутися до 
суду, скористатися безплатною право-
вою допомогою або послугами інститу-
ту уповноваженого з прав людини, що 
здебільшого є вкрай проблематичним.



90

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

Явно забюрократизованим постає 
запровадження порядку, згідно з яким 
прокурору доводиться спочатку зверта-
тися до суду із заявою про підтверджен-
ня підстав для представництва, і лише в 
разі підтвердження – до того ж суду з 
позовною заявою (пункт 4 статті 23 За-
кону). Такий підхід демонструє недовіру 
до прокурора й прокуратури та здатний 
заблокувати зусилля у сфері правозахи-
сту й захисту інтересів держави.

Не заперечуючи важливість існу-
вання в Конституції України норми, 
що стосується прокурорсько-судового 
представництва, вважаємо за доцільне 
проаналізувати практику застосуван-
ня статей 23–24 Закону України «Про 
прокуратуру» та за потреби внести до 
них відповідні корективи.

Ключові слова: новий Закон Укра-
їни «Про прокуратуру», реформування 
прокуратури, система прокуратури, 
прокуратури з нагляду за дотриманням 
законів у транспортній сфері, функції 
прокуратури.

У статті розглянуто деякі про-
блемні питання реформування ор-
ганів прокуратури, насамперед са-

мої системи цих органів з огляду на 
можливість докорінної зміни принци-
пів її будівництва, необхідності по-
дальшої спеціалізації прокурорської 
діяльності. Надано характеристику 
функцій прокуратури в умовах сьо-
годення.

В статье рассмотрены неко-
торые проблемные вопросы рефор-
мирования органов прокуратуры, в 
первую очередь самой системы этих 
органов с учетом реальной возмож-
ности коренного изменения принци-
пов ее построения, необходимости 
дальнейшей специализации проку-
рорской деятельности. Дана харак-
теристика функциям прокуратуры, 
реализуемым в настоящее время.

The article discusses some 
problematic issues of the reform of the 
prosecution in the first place most of 
these bodies taking into account the real 
possibility of a radical change in the 
principles of its construction, the need 
for further specialization of prosecutors’ 
activities. The characteristic functions 
of the prosecutor’s office, currently 
being implemented.
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СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

Однією з ключових властивостей ме-
ханізму адміністративно-правового за-
безпечення надання рекламних послуг 
є системний характер, тобто цей меха-
нізм є системою, а будь-яка система яв-
ляє собою складне явищем і має власну 
внутрішню структуру, специфіка якої 
значними чином визначає особливості 
призначення й функціонування систе-
ми. С.Я. Пак з цього приводу зазначає, 
що до головних властивостей системи, 
окрім її цілісності, також зараховують 
ієрархічність структури, пов’язану з під-
порядкуванням одних елементів іншим і 
багаторівневою організацією; наявність 
різноманітних зв’язків, як горизонталь-
них, так і вертикальних, або зворотного 
зв’язку; структурність, що характеризує 
визначену стійку організацію взаємо-
зв’язку і взаємозалежності [1].

Наявність внутрішньої структури є 
однією із невід’ємних, ключових і визна-
чальних властивостей будь-якої системи, 
незалежно від того є остання матері-
альною чи концептуальною. Вивчення 
характеру структури системи дає змогу 
більш чітко та повно усвідомити як за-
гальні, так і специфічні моменти її (сис-
теми) існування й функціонування. Не є 
в цьому винятком і механізм адміністра-
тивно-правого забезпечення рекламних 
послуг, аналіз структури якого надасть 
нам можливість побачити його внутріш-
ню будову, організацію, тобто зрозумі-
ти, як розташовані структурні елементи 
цього механізму, які з них мають у його 

складі першочергове значення, а які – 
допоміжне чи другорядне, які характер і 
специфіка зв’язків між елементами цього 
механізму, а також інші його важливі ас-
пекти, що, у свою чергу, дасть нам змо-
гу глибше проникнути в сутнісний зміст 
досліджуваного механізму, змістовніше 
усвідомити та розкрити соціальне при-
значення останнього.

Як ми вже неодноразово зазначали у 
своїх наукових дослідженнях, присвяче-
них питанню адміністративно-правового 
забезпечення рекламних послуг в Укра-
їні, що комплексного наукового аналізу 
механізм адміністративно-правового за-
безпечення рекламних послуг не отри-
мав, а тому й питання його структури 
не знайшло відповідного відображення 
на сторінках спеціальної літератури. 
Відтак дослідження на науковому рів-
ні структури механізму адміністратив-
но-правового забезпечення рекламних 
послуг убачається актуальним. Мету 
такого дослідження варто визначити як 
окреслення структури механізму адмі-
ністративно-правового забезпечення ре-
кламних послуг.

Щоб скласти певне уявлення про 
структуру зазначеного механізму, мож-
на поглянути на наукове бачення вну-
трішньої організації інших, подібних, 
механізмів, які покликані забезпечувати 
різні (окрім рекламної) сфери суспільної 
діяльності та права, свободи й законні 
інтереси учасників суспільних відносин. 
Зокрема, ті чи інші забезпечувальні ме-

© О. Марченко, 2015



92

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

ханізми у своїх працях досліджували такі 
правники, як О.Ф. Скакун, М.І. Матузов, 
В.В. Копейчиков, М.В. Цвік, А.М. Коло- 
дій, В.Ф. Погорілко, Ю.М. Тодика,  
В.Б. Авер’янов, М.Д. Савенко, Ю.П. Би- 
тяк, С.В. Ківалов, І.М. Павлов, Д.М. Бах- 
рах, О.В. Пушкіна, А.С. Прудников, А.А. Ро- 
манова, О.В. Петришин, М.Д. Савенко, 
Ю.В. Слабунова та інші. Проте саме 
структура механізму адміністратив-
но-правового забезпечення рекламних 
послуг не піддавалась системному ана-
лізу.

Тому метою статті є дослідження 
структури механізму адміністратив-
но-правового забезпечення рекламних 
послуг.

Перше, на що хотілось би звернути 
увагу, – це на аналіз наукових підходів 
до характеристики поняття «механізм 
забезпечення». Так, М.Д. Савченко вва-
жає, що механізм забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина форму-
ють правові принципи, норми (юридич-
ні гарантії), а також умови й вимоги 
діяльності органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових осіб, громадян, які сукуп-
но забезпечують дотримання, реаліза-
цію та захист прав і свобод громадян  
[2, с. 74]. А, скажімо, А.М. Колодій пере-
конаний, що елементами механізму забез-
печення прав і свобод громадянина є такі:  
а) норма права; б) правовідносини;  
в) акти безпосередньої реалізації прав 
і обов’язків; г) акти застосування норм 
права [3, с. 136].

І.О. Бакірова, досліджуючи держав-
но-правовий механізм забезпечення кон-
ституційного права людини та громадя-
нина на судовий захист і місце органів 
юстиції України у здійсненні правосуддя, 
доходить висновку, що найчастіше до 
складу різного роду забезпечувальних 
механізмів включають «гарантування»; 
«реалізацію»; «охорону»; «захист»; «від-
новлення» [4]. Що ж стосується структу-
ри безпосередньо зазначеного механізму, 
то І.О. Бакірова вважає, що в широкому 
визначенні поняття, «забезпечення кон-
ституційного права людини і громадяни-
на на судовий захист» здійснюється за 

допомогою двох елементів: нормативної 
основи (сукупність правових засобів) та 
інституційного, організаційного елемен-
тів (структура й діяльність відповідних 
органів державної влади) [4]. Далі автор 
роз’яснює, що нормативною основою ме-
ханізму забезпечення конституційного 
права людини і громадянина на судовий 
захист є конституційні норми й конкре-
тизуючі норми поточного законодавства, 
за допомогою яких здійснюється закрі-
плення загальних, формально визначе-
них правил поведінки, покликаних за-
безпечити єдиний порядок і стабільність 
регулювання суспільних відносин у сфе-
рі забезпечення права людини на судо-
вий захист шляхом створення, зміни чи 
скасування правових норм, визначення 
сфери їх дії та кола учасників. Інститу-
ційний елемент включає діяльність орга-
нів державної влади, яка за допомогою 
своїх владних повноважень забезпечує 
гарантування, реалізацію, охорону, за-
хист і відновлення права людини на су-
довий захист [4].

А.А. Романова у своїх роздумах із 
приводу системи забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина виходить 
із того, що вона складається з чотирьох 
підсистемних елементів, а саме:

1. Інституційне забезпечення.
2. Правове забезпечення.
3. Організаційне забезпечення.
4. Ресурсне забезпечення [5, c. 601].
О.В. Турута у контексті вивчення 

юридичного механізму забезпечення ре-
альності прав і свобод громадян до скла-
ду структури механізму зараховує таке: 
1) нормативний елемент, який також 
складається з двох основних елементів: 
а) нормативно-матеріальний – права і 
свободи людини та громадянина; б) нор-
мативно-процесуальний елемент – ре-
тельно деталізована процедура (стадії) 
реалізації прав і свобод людини та гро-
мадянина, визначена нормами процесу-
ального права, закріпленими в приписах 
законодавчих актів; 2) інституційний 
елемент – система державних органів, 
які офіційно наділені повноваженнями 
охороняти, сприяти реалізації й захища-
ти (в разі порушення) права та свободи 
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громадян; 3) процесуальний елемент – 
формування досвіду означеними органа-
ми щодо прийняття адміністративних, 
судових, нотаріальних рішень щодо від-
новлення або компенсації порушених 
прав і свобод; 4) результативний – ефек-
тивні наслідки прийнятих судовими та 
адміністративними органами процесуаль-
них рішень, що виражаються в доведенні 
їх до виконання [6, c. 520– 521].

Згідно з І.М. Павловим, структуру ад-
міністративно-правового механізму охо-
рони й захисту прав і свобод людини та 
громадянина утворюють об’єкт (законні 
права і свободи людини та громадянина, 
юридичні обов’язки), система адміністра-
тивно-правових засобів (державний апа-
рат, громадські організації, юридичні та 
фізичні особи, що займаються правовою 
діяльністю), способи (судовий контроль, 
контроль уповноважених органів дер-
жавної влади, право на оскарження в ад-
міністративному або судовому порядку, 
звернення громадян до державних орга-
нів, підприємств установ, органів місце-
вого самоврядування, громадських орга-
нізацій та інших) [7, с. 15].

На думку Ю.В. Слабунової, до загаль-
ної структури адміністративно-правового 
механізму забезпечення прав громадян 
органами прокуратури доцільно вклю-
чити блоки з таким змістом: норматив-
но-правовий (сукупність норм права й 
нормативно-правових актів, юридичні 
факти); інституційно-організаційний (сис- 
тема органів прокуратури у сфері за-
безпечення прав громадян); процедур-
но-функціональний (принципи та інстру-
менти, методи регулювання, а також 
процедури й алгоритми реалізації діяль-
ності прокуратури щодо забезпечення 
прав і свобод громадян), включаючи 
техніки й технології управління; забез-
печувальний (кадрове, інформаційне, ма-
теріально-технічне та інше забезпечення, 
інформаційно-аналітичний аналіз стану 
розвитку й існування об’єкта забезпе-
чення) [8, с. 511].

Не можна не відзначити з приводу 
розуміння структури механізму забез-
печення точку зору А.Й. Присяжнюка, 
який уважає, що складовими структу-

ри адміністративно-правового механіз-
му забезпечення економічної безпеки 
держави є такі: нормативно-правовий 
блок (сукупність норм права та норма-
тивно-правових актів, юридичні факти); 
інституційно-організаційний блок (систе-
ма уповноважених органів управління у 
сфері забезпечення економічної безпе-
ки); процедурно-функціональний блок 
(принципи й інструменти, методи регу-
лювання, а також процедури й алгоритми 
реалізації діяльності щодо забезпечення 
економічної безпеки, включаючи техніки 
й технології управління); забезпечуваль-
ний блок (кадрове, інформаційне, мате-
ріально-технічне та інше забезпечення); 
інформаційно-аналітичний блок (аналіз 
стану розвитку й існування об’єкта за-
безпечення) [9, c. 811–812]. Варто зау-
важити, що дослідник при цьому відмі-
чав, що існують й інші погляди на зміст 
структури цього механізму, зокрема різ-
ні автори включають до її складу норми 
права, нормативні акти, юридичні факти 
й акти застосування права, правовідно-
сини, акти реалізації прав і обов’язків, 
суб’єктів та об’єктів впливу, принципи 
й інструменти, методи регулювання, ді-
яльність, спрямовану на забезпечення 
економічної безпеки та процедури та 
алгоритми її реалізації, а також техніки 
й технології управління; організаційні 
структури й управлінський персонал; 
відповідне забезпечення (політичне, пра-
вове та інформаційне) [9, c. 811]. Утім, 
на думку А.Й. Присяжнюка, доцільність 
зарахування деяких із цих елементів до 
складу структури механізму адміністра-
тивно-правового механізму забезпечення 
економічної безпеки держави є доволі 
сумнівним.

Побутує думка, що до структури ме-
ханізму забезпечення прав і свобод гро-
мадян входять а) норма права; б) пра-
вовідносини; в) принципи прав і свобод 
громадян; г) стадії їх забезпечення; д) га-
рантії здійснення прав і свобод громадян; 
е) юридичні факти; є) акти застосування 
норм права [10, c. 395].

З викладеного видно, що думки 
правників стосовно того, які елементи 
формують структуру механізмів, що за-
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безпечують ті чи інші права, свободи й 
законні інтереси суб’єктів, а також сфе-
ри їх життєдіяльності, різняться. Одні 
дослідницькі позиції з приводу цього пи-
тання видаються більш обґрунтованими 
та послідовними, інші викликають низку 
запитань і зауважень, утім однознач-
но стверджувати, що якась із наукових 
точок зору є єдино правильною, а інші 
– хибними, навряд чи можна. Загалом, 
попри велику кількість дослідницьких 
думок стосовно того, які саме елементи 
формують структуру зазначеного забез-
печувального механізму (механізмів), 
усі їх можна умовно поділити на дві 
загальні групи. До першої належать ті, 
що включать до цього механізму тільки 
юридичні засоби, зокрема норм права, 
нормативно-правові акти, правовідноси-
ни тощо (до представників цієї групи на-
лежать А.М. Колодій, В.В. Копейчиков,  
В.В. Яскєвіч та ін.). Таку позицію мож-
на зрозуміти, ураховуючи правовий ха-
рактер цього механізму, утім з іншого 
боку – за такого підходу ототожнюють-
ся механізми забезпечення та правового 
регулювання, які, на нашу думку, хоча 
й тісно пов’язані, однак не збігаються.  
До другої групи (А.А. Романова, Ю.В. Сла- 
бунова, О.В. Турута, І.М. Павлов, А.Й При- 
сяжнюк та ін.) належать дослідники, які 
дивляться на структуру забезпечуваль-
ного механізму більш широко і включа-
ють до його структури, окрім правових 
засобів, й інші елементи, звісно, кожен 
із авторів при цьому по-різному вбачає 
коло цих елементів.

Ми схильні підтримати представників 
другої групи й уважаємо, що механізм 
адміністративно-правового забезпечен-
ня рекламних послуг включає до своєї 
структури, окрім суто юридичних, й інші 
елементи, що робить його ширшим яви-
щем, аніж механізм правового регулю-
вання. При цьому зауважимо, що наяв-
ність у складі цього механізму не тільки 
правових елементів не позбавляє його 
правового, у тому числі адміністратив-
но-правового, характеру, оскільки право-
ві засоби відіграють у ньому першочер-
гову та визначальну роль щодо інших 
складових досліджуваного механізму.

Ураховуючи зазначене, уважаємо, 
що структура механізму адміністратив-
но-правового забезпечення рекламних 
послуг складається з трьох загальних 
блоків:

– нормативно-правовий;
– організаційно-інституційний;
– організаційно-управлінський (функ-

ціональний).
1. Нормативно-правовий блок утво-

рює юридичну основу організації та 
функціонування механізму адміністра-
тивного забезпечення рекламних послуг. 
Ця ланка є однією з найважливіших у 
структурі досліджуваного механізму, 
про що, власне кажучи, красномовно 
свідчить сама його назва. Роль норма-
тивно-правового блоку в механізмі адмі-
ністративного забезпечення рекламних 
послуг полягає в тому, що в ньому міс-
тяться ті самі юридичні засоби, завдяки 
яким переважно реалізується призна-
чення цього механізму, крім того, саме 
ця ланка визначає юридичні правила та 
форми його функціонування.

2. Організаційно-інституційний блок 
(складова) механізму адміністративно-пра-
вового забезпечення надання рекламних 
послуг. Змістом цієї ланки досліджувано-
го механізму є система тих суб`єктів, які 
є носіями публічних повноважень щодо 
здійснення державного управління у сфері 
реклами й рекламної діяльності. На сьогод-
ні питаннями управління сферою реклами, 
особливо контролю за нею, займається 
низка органів влади.

3. Організаційно-управлінський (функ- 
ціональний). Цей блок включає практич-
ну діяльність державно-владних суб’єктів 
у сфері реклами, яка полягає в розробці 
та реалізації ними необхідних управлін-
ських та організаційних заходів, що су-
проводжується прийняттям відповідних 
управлінських рішень. Значення цього 
елемента механізму полягає в тому, що 
через нього відбувається управлінський 
вплив державно-владних суб’єктів на си-
стему суспільних відносин, що опосеред-
ковують діяльність із надання рекламних 
послуг.

Так, на нашу думку, виглядає струк-
тура механізму адміністративно-правово-
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го забезпечення рекламних послуг. Ще 
раз наголосимо на тому, що саме норма-
тивно-правовий блок із його юридичними 
засобами посідає в цьому механізмі клю-
чове місце. Тож інші два структурні бло-
ки (ланки) досліджуваного механізму з 
їхніми складовими відіграють допоміжну 
(однак не факультативну) роль стосовно 
юридичних засобів. Утім не варто недо-
оцінювати їх внесок у функціонування 
цього механізму, оскільки вони значним 
чином сприяють досягненню юридични-
ми засобами своєї мети.

Ключові слова: механізм адмі-
ністративно-правового забезпечення, 
структура, нормативно-правовий блок, 
організаційно-інституційний блок, органі-
заційно-управлінський (функціональний) 
блок, рекламні послуги.

У статті з урахуванням мети до-
слідження на основі наукових поглядів 
учених-правників окреслено структуру 
механізму адміністративно-правового 
забезпечення рекламних послуг, яка 
містить такі блоки: нормативно-пра-
вовий; організаційно-інституційний; 
організаційно-управлінський (функціо-
нальний). Зроблено висновок про місце 
й роль кожного зі структурних елемен-
тів досліджуваного питання.

В статье с учетом цели исследо-
вания на основе научных взглядов 
ученых-юристов очерчена структура 
механизма административно-право-
вого обеспечения рекламных услуг, 
которая содержит следующие блоки: 
нормативно-правовой; организацион-
но-институциональный; организа-
ционно-управленческий (функциональ-
ный). Сделан вывод о месте и роли 
каждого из структурных элементов 
изучаемого вопроса.

The article is based on research 
objectives on the basis of scientific views 
the legal profession outlines the structure 
of the mechanism of administrative and 
legal provision of advertising services, 
which includes the following components: 
legal; organizational and institutional; 
organizational management (functional). 

The conclusion about the place and role of 
each of the structural elements of the test 
questions.
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Актуальність теми дослідження 
зумовлена тим, що ключовим суб’єк-
том правовідносини у сфері реклами є 
споживач реклами. Інші учасники цих 
правовідносин (замовник реклами, її ви-
робник і розповсюджувач) діють саме 
задля спонукання споживача придбати 
певний продукт чи послугу. При цьому 
вплив реклами на споживачів досить су-
перечливий. Реклама та способи рекла-
мування певних товарів чи послуг мо-
жуть порушувати етичні норми й норми 
суспільної моралі. Необхідно провести 
дослідження дотримання принципу мо-
ральності в рекламі.

Теоретичну основу дослідження ста-
новили праці низки вчених: С.В. Алек- 
сєєва, О.В. Звєрєвої, Ю.І. Зоріної,  
О.В. Кохановської, Н.С. Кузнєцової, 
В.С. Кулішенко, Р.А. Майданика та ін. 

Нормативною базою дослідження є 
Цивільний Кодекс України 2003 р., За-
кон України «Про рекламу» від 1996 р., 
Закон України «Про захист суспільної 
моралі» від 2003 р. тощо. 

Право надзвичайно тісно пов’язане з 
мораллю та етикою, оскільки у своєму 
поєднанні вони є основними суспільни-
ми регуляторами. Мораль, як природ-
ний суспільний регулятор, є соціальним 
джерелом цивільного права, і їхній взає-
мозв’язок є беззаперечним.

Мораль завжди концентровано відо-
бражає найвищі цінності суспільства, 
які в наш час нормативно закріплено 
в ст. 3 Конституції України, відповід-
но до якої найвищою соціальною цінні-
стю визнається людина, її життя, здо-
ров’я, честь, гідність, недоторканність 
і безпека. З цього випливає, що й ци-
вільне право ґрунтується на загально-

людських моральних цінностях і про-
низане ідеєю верховенства права, що 
відповідає природним правам фізичної 
особи та вищій справедливості. Зміст 
будь-якого права має бути аргументо-
ваним, виходячи з критеріїв справед-
ливості, розумності й моральних цін-
ностей [1, с. 82].

У загальній теорії права мораль роз-
глядають як систему життєвих принци-
пів, суджень, поглядів, оцінки людей, а 
також відповідних їм норм поведінки, 
що відображають погляди, які склали-
ся в суспільстві, про добро і зло, борг, 
справедливість, гідність і безчестя, про 
похвальність і ганебність, про те, що 
схвалюється чи засуджується суспіль-
ством [2, с. 228].

О.В. Кохановська зазначає, що осо-
бисті немайнові відносини, не пов’язані 
з майновими, зокрема суспільні відно-
сини, які складаються з приводу нема-
теріальних благ, таких як життя, здо-
ров’я, особиста недоторканність, честь 
і гідність, а також інформація, також 
утворюють предмет самостійного струк-
турного підрозділу цивільного права  
[3, с. 161].

Терміни «мораль», «моральні за-
сади» так чи інакше закріплені в ст.  
ст. 13, 19, 26, 203, 300, 319 та 442 Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦК 
України), а отже, мораль законодавчо 
пов’язана з приватними правовідноси-
нами, хоча і є категорією загальносус-
пільного значення.

Висновок про існування законодав-
чо закріпленого принципу моральності 
в цивільному праві можна зробити на 
підставі аналізу ст. 13 ЦК України, що 
встановлює межі здійснення цивільних 
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прав. Відповідно до неї, особа під час 
здійснення своїх прав зобов’язана утри-
муватися від дій, які могли б порушити 
права інших осіб, завдати шкоду до-
вкіллю або культурній спадщині. Заборо-
нені дії особи, що вчиняються з наміром 
завдати шкоду іншій особі, а також злов-
живання правом в інших формах. Особа 
зобов’язана дотримуватись моральних 
засад суспільства й не використовувати 
свої цивільні права з метою неправомір-
ного обмеження конкуренції, зловживан-
ня монопольним становищем на ринку, 
а також недобросовісної конкуренції. У 
випадку порушення вказаних норм особа 
може бути зобов’язана судом припинити 
зловживання своїми правами, а також до 
неї можуть бути застосовані інші наслід-
ки, установлені законом.

Це принцип розвивається в ст. 203 
ЦК України, відповідно до якої зміст 
правочину не може суперечити ЦК 
України, іншим актам цивільного зако-
нодавства, а також моральним засадам 
суспільства. У судовій практиці най-
складнішою проблемою залишається 
встановлення ступеня «неморальності 
поведінки», оскільки оцінювання такого 
поняття багато в чому матиме суб’єк-
тивний характер. У доктрині цивільного 
права існують сумніви щодо доцільності 
закріплення на законодавчому рівні ка-
тегорії «моральність», оскільки застосу-
вання цього терміна через різне сприй-
няття і тлумачення може призвести до 
появи багатьох проблем у судовій прак-
тиці [1, с. 36].

На нормативному рівні термін «мо-
раль» закріплений у ст. 1 Закону Укра-
їни «Про захист суспільної моралі» від 
20.11.2003 р., згідно з якою суспільною 
мораллю є система етичних норм, пра-
вил поведінки, що склалися в суспіль-
стві на основі традиційних духовних і 
культурних цінностей, уявлень про до-
бро, честь, гідність, громадський обов’я-
зок, совість, справедливість [4].

Моральні засади суспільства в кон-
тексті цивільного права є системою 
усталених поглядів, яка склалася у сві-
домості людей на основі їхніх уявлень 
про добро, людяність, гідність, совість, 

справедливість і включає систему за-
гальнолюдських цінностей і певне ідеа-
лістичне світосприйняття.

У разі порушення норм моралі за-
конодавчо встановлені такі самі на-
слідки, як і при порушенні інших меж 
здійснення цивільного права. У такому 
випадку суд може зобов’язати особу 
припинити зловживання своїм правом, 
оскільки зловживання правом завжди 
є правопорушенням, різновидом недо-
бросовісної поведінки, що виявляєть-
ся у використанні правопорушником 
таких форм реалізації змісту певного 
суб’єктивного цивільного права, які 
суперечать його призначенню, засадам 
справедливості, розумності й добросо-
вісності [1, с. 171].

Особливе значення дотримання 
принципу моральності набуває у сфері 
реклами, адже основною метою рекла-
ми є вплив на споживача. Таким впли-
вом може бути ідеологічне спрямування 
(впливає на становлення й формуван-
ня світогляду людини), психологічний 
вплив (діє на бажання та мрії спожи-
вача, не застосовуючи його раціональні 
здібності), освітня дія (особа з реклами 
може дізнатися нові для себе факти й 
набути нових знань) і естетичний вплив 
(пов’язаний із підбором у рекламі ко-
льорів, звуків, запахів тощо). Урахову-
ючи спрямування на необмежене коло 
осіб, реклама здатна формувати певну 
суспільну думку стосовно певного яви-
ща, особи чи товару. Також ситуація 
ускладнюється загальнодоступністю ре-
клами, що призводить до споживання 
її не тільки цільовою аудиторією, а й, 
наприклад, дітьми.

Законодавчо дотримання принципу 
моральності в рекламі закріплено не-
достатньо, що може зумовити зловжи-
вання та порушення. Такі нормативні 
положення умовно можна поділити на 
дві групи: вимоги щодо змісту реклами 
й вимоги щодо способу розміщення та 
розповсюдження реклами.

Більшою за обсягом є група норм, 
що регламентують відповідність змісту 
реклами моральним нормам. Насампе-
ред звернімось до Закону України «Про 
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рекламу» [4]. Відповідно до ст. 7 цього 
Закону, основними принципами рекла-
ми є такі:

• законність, точність, достовірність, 
використання форм і засобів, які не зав-
дають споживачеві реклами шкоди;

• неприпустимість підривання довіри 
суспільства до реклами та відповідність 
принципам добросовісної конкуренції;

• заборона розповсюдження інфор-
мації або зображень, які порушують 
етичні, гуманістичні, моральні норми, 
нехтують правилами пристойності; 

• урахування особливої чутливості 
дітей і не завдавання їм шкоди. 

Рекламодавці, замовляючи рекламу, 
повинні бути обережними, щоб не обра-
зити різноманітні етнічні групи, націо-
нальні меншини чи групи за інтересами. 
П. 2 ч. 1. ст. 8 Закону «Про рекламу» 
передбачає заборону на наявність у ре-
кламі тверджень, які є дискримінаційни-
ми за ознаками походження людини, її 
соціального й майнового стану, расової 
та національної належності, статі, осві-
ти, політичних поглядів, ставлення до 
релігії, за мовними ознаками, родом і 
характером занять, місцем проживання, 
а також такі, що дискредитують товари 
інших осіб. Наприклад, у рекламі послуг 
із працевлаштування забороняється за-
значати вік кандидатів, пропонувати ро-
боту лише жінкам або лише чоловікам, 
за винятком специфічної роботи, яка 
може виконуватися виключно особами 
певної статі, висувати вимоги, що нада-
ють перевагу жіночій або чоловічій ста-
ті, представникам певної раси, кольору 
шкіри (крім випадків, визначених зако-
нодавством, і випадків специфічної ро-
боти, яка може виконуватися виключно 
особами певної статі), щодо політичних, 
релігійних та інших переконань, член-
ства у професійних спілках або інших 
об’єднаннях громадян, етнічного й соці-
ального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками.

Такими, що суперечать принципу 
моральності, є відомості або заклики до 
дій, що містяться в рекламі, які можуть 
спричинити порушення законодавства, 

завдають чи можуть завдати шкоди 
здоров’ю або життю людей та/чи до-
вкіллю, а також спонукають до нехту-
вання засобами безпеки (п. 3 ч. 1. ст. 8 
Закону «Про рекламу»)

Ураховуючи можливі наслідки й оці-
нюючи суспільну небезпеку від таких 
звернень, законодавець прямо заборо-
нив розповсюджувати рекламу послуг із 
ворожіння (п. 13 ч. 1. ст. 8 Закону «Про 
рекламу»).

Окреме місце посідають вимоги щодо 
розміщення та розповсюдження рекла-
ми, зокрема на законодавчому рівні рег-
ламентуються технічні аспекти розпов-
сюдження реклами. Наприклад, у п. 4  
ч. 1. ст. 8 Закону «Про рекламу» містить-
ся заборона використання засобів і тех-
нології, які діють на підсвідомість спо-
живачів реклами, таких як технологія 
«25-го кадру», НЛП-техніки, хоча їх 
ефективність прямо не доведена. Також 
важливою технічною умовою є те, що 
гучність звуку реклами, що транслюєть-
ся по телебаченню й радіо, не повинна 
перевищувати гучність звуку поточної 
програми, передачі, адже це змушує лю-
дей ефективніше сприймати рекламу та 
акцентувати на ній увагу. Технічні мо-
менти розміщення реклами в законодав-
стві прописані недостатньо. Наприклад, 
вимога про однакову гучність реклами 
й поточної програми легко нівелюється 
використанням в рекламі компресова-
ного звуку, при цьому рівень гучності 
програми мовлення та реклами буде 
однаковим, але сприйняття спожива-
чем звуку, що міститься в рекламі, буде 
значно виразнішим.

Також законодавчо закріплена за-
борона розповсюджувати рекламу 
(включаючи анонси кіно– й телефіль-
мів), яка містить елементи жорстоко-
сті, насильства, порнографії, цинізму, 
приниження людської честі та гідності. 
Анонси фільмів, які мають обмеження 
щодо глядацької аудиторії, розміщують-
ся лише в час, відведений для показу 
таких фільмів. 

З приводу оформлення й розміщення 
реклами існують і інші застереження. 
Так, С. Алексєєв зараховує до нена-
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лежної реклами неестетичну рекламу, 
оскільки, на його думку, погано оформ-
лена реклама через неналежну якість 
поліграфічного відтворення або рекла-
ма, яка складається з предметів, що не 
треба виставляти для загального огля-
ду, – неестетична реклама, повинна 
бути визнана неналежною [6, c. 110].

Подібні вимоги до змісту реклами та 
способу її розповсюдження надзвичай-
но актуальні, ураховуючи орієнтуван-
ня рекламодавців і виробників реклами 
на крайні форми привернення уваги до 
об’єкта рекламування, часто непристой-
ні. Це полягає, наприклад, у викорис-
танні оголеної натури, евфемізмів, слів 
і фраз, близьких за звучанням і змістом 
до вульгарних висловів, символів, асоці-
ативного ряду й інших форм неетичної 
реклами. При цьому в більшості випад-
ків людина зображується у вигляді то-
вару [7].

Закон України «Про захист суспіль-
ної моралі» встановлює правові основи 
захисту суспільства від розповсюджен-
ня саме продукції, що негативно впли-
ває на суспільну мораль. При цьому 
способи просування товару та його ре-
кламування дією вказаного закону не 
охоплюються [8]. З іншого боку, власне 
реклама також є продуктом творчості 
й результатом виконання договору на 
створення та розміщення реклами, а 
отже, указаний Закон можна екстрапо-
лювати й на рекламні способи просу-
вання.

Особливе місце посідає реклама, що 
містить зображення дітей та/або спря-
мована на них. Для зменшення впливу 
на дітей у рекламі заборонено демон-
струвати зображення дітей, котрі спо-
живають або використовують продук-
цію, призначену тільки для дорослих чи 
заборонену законом для придбання або 
споживання неповнолітніми. Також для 
підтримання суспільної моралі й осново-
положних засад суспільства в рекламі 
заборонено наводити інформацію, яка 
може підірвати авторитет батьків, опіку-
нів, піклувальників, педагогів і довіру до 
них дітей, реклама не повинна вказува-
ти на можливість придбання рекламова-

ного товару, розрахованого переважно 
на дітей, кожною сім’єю без урахування 
можливостей її бюджету.

Реклама не повинна завдавати дітям 
моральної чи фізичної шкоди, викликати 
в них відчуття неповноцінності, створю-
вати в дітей враження, що володіння ре-
кламованою продукцією дає їм перевагу 
над іншими дітьми. Також установлена 
заборона на використання закликів до 
дітей придбати продукцію або звернути-
ся до третіх осіб із проханням зробити 
покупку.

До того ж установлені обмеження 
щодо реклами тютюнових виробів та ал-
когольної продукції, оскільки пропаган-
да цих товарів має деструктивний вплив 
на неповнолітніх. 

Певна кількість заборон і обмежень 
морально-етичного характеру стосу-
ється сфери рекламування лікарських 
засобів. Закон України «Про рекламу» 
забороняє розміщувати в рекламі лікар-
ських засобів, медичних виробів і мето-
дів профілактики, діагностики, лікуван-
ня й реабілітації таке: зображення зміни 
людського тіла або його частин унаслі-
док хвороби, поранень; твердження, що 
сприяють виникненню або розвитку 
страху захворіти або погіршити стан 
свого здоров’я через невикористання 
рекламованого товару чи послуги; по-
силання на конкретні випадки вдалого 
застосування об’єкта рекламування.

Для уникнення формування неправ-
дивого позитивного образу лікарського 
засобу, медичного виробу та методів 
профілактики, діагностики, лікування 
й реабілітації забороняється участь у 
рекламі лікарів та інших професійних 
медичних працівників, а також осіб, 
зовнішній вигляд яких імітує вигляд 
лікаря. З цією самою метою не допус-
кається розміщення в такій рекламі ре-
комендацій медичних працівників, нау-
ковців, медичних закладів і організацій 
щодо рекламованих товару чи послуги, 
а також спеціальних виявлень подяки, 
вдячності, листів, уривків із них із ре-
комендаціями, розповідями про засто-
сування та результати дії рекламованих 
товару чи послуги від окремих осіб. Та-
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кож заборонено використовувати зобра-
ження і згадки імен популярних людей, 
героїв кіно-, теле- й анімаційних філь-
мів, авторитетних організацій.

З погляду моралі та етики викори-
стання в рекламі теми смерті, самот-
ності, нещастя є неприпустимим. Так, 
показовим є випадок суспільного осуду 
рекламної кампанії, що була проведена 
компанією Hyundai, у якій фігурувала 
особа, котра невдало намагалась покін-
чити життя самогубством [9].

Реклама державних органів чи уста-
нов також повинна відповідати нормам 
моралі та етики. Наприклад, україн-
ським нотарiусам заборонено займатися 
індивідуальною рекламою, у тому чис-
лі через засоби масової інформації та 
в мережі Інтернет, рекламувати себе 
і свою діяльність шляхом посилань на 
джерела, що не мають прямого сто-
сунку до нотаріальної діяльності (ч. 2  
ст. 9 Правил професійної етики нотаріу-
сів України [10]). 

Отже, тема дотримання принципу 
моральності в рекламі недостатньо до-
сліджена й очевидною є недостатність 
нормативного закріплення цих норм. 
Основними порушеннями принципу мо-
ральності в рекламі є використання зо-
бражень оголеної натури, насильства, 
використання засобів для привернення 
надмірної уваги дітей, маніпулювання те-
мою смерті тощо. Але для ефективного 
вирішення спірних питань, що виника-
ють у сфері реклами, необхідне прийнят-
тя окремих норм, які регулювали б саме 
етичні й естетичні аспекти реклами.

Ключові слова: реклама, принцип 
моральності, етика й естетика, особи-
сті немайнові права, споживачі.

Стаття присвячена аналізу до-
тримання принципу моральності в 
рекламі, проблемі сприйняття ре-
клами споживачами та дотриман-
ня при цьому особистих немайно-
вих прав споживачів і не порушення 
етичних норм суспільства.

Статья посвящена анализу со-
блюдения принципа нравственности 
в рекламе, проблеме восприятия ре-

кламы потребителями и соблюдения 
при этом личных неимущественных 
прав потребителей и не нарушения 
этических норм общества.

This article analyzes the principle 
of morality in advertising, consumer 
perception of advertising issues and 
compliance with the moral rights of 
consumers and not a violation of the 
ethical norms of society.
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БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС: ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ

Бюджетно-процесуальна діяльність 
органів публічної влади здійснюється із 
застосуванням спеціальних принципів, 
до яких належать принципи бюджетно-
го процесу. У статті робиться спроба 
надати загальну характеристику таких 
принципів бюджетного процесу, без 
використання яких, на нашу думку, 
не можна було б повною мірою гово-
рити про можливість існування впо-
рядкованості бюджетно-правового вре-
гулювання в суспільстві. У контексті 
принципів, що розглядаються в статті, 
аналізується ефективність і дієвість га-
лузевих нормативно-правових актів. 

Основною теоретичною базою до-
слідження є наукові праці українських 
учених: Є.О. Алісова, Л.К. Вороно-
вої, О.П. Гетманець, Е.С. Дмитренко,  
С.Т. Кадькаленка, Л.М. Касьяненко, 
А.Т. Ковальчука, М.П. Кучерявен-
ка, Т.А. Латковської, О.А. Лукашева,  
А.О. Монаєнка, О.А. Музики-Стефан-
чук, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, П.С. Па- 
цурківського, Н.Ю. Пришви, Т.О. Про-
ценка, Л.А. Савченко, О.О. Семчик, 
О.В. Солдатенко, В.Д. Чернадчука, 
Н.Я. Якичук та інших. Використані та-
кож наукові здобутки російських уче-
них, зокрема О.Ю. Грачової, Ю.О. Кро- 
хіної, В.А. Паригіної, В.М. Пушкарьо-
вої, Н.І. Хімічевої тощо.

Метою статті є спроба всебічно 
проаналізувати принципи, що активно 
використовуються в національному бю-
джетному процесі на підставі сучасного 
українського законодавства, і здійсни-
ти порівняльну характеристику відпо-
відних принципів зарубіжних країн.

Принцип щорічності розроблення та 
прийняття бюджетів усіх рівнів перед-
бачає обов’язкове щорічне прийняття 
державного бюджету наприкінці року, 

що передує плановому, й так забез-
печує планомірний розвиток країни, 
своєчасність фінансово-правового регу-
лювання. Дуже важливим є прийняття 
державного бюджету до настання пла-
нового року, оскільки це передбачає та 
забезпечує своєчасну концентрацію фі-
нансових ресурсів у бюджеті й фінан-
сування потреб держави та суспільства 
[1, с. 168].

Згідно зі ст. 96 Конституції Украї-
ни, Державний бюджет України за-
тверджується щорічно Верховною Ра-
дою України на період з 01 січня по 31 
грудня, а за особливих обставин – на 
інший період.

Продовженням цього конституційно-
го положення є ст. 3 Бюджетного ко-
дексу України (далі – БК України), за 
якою бюджетний період для всіх бюдже-
тів, що становлять бюджетну систему 
України, становить один календарний 
рік, який починається 01 січня кожно-
го року та закінчується 31 грудня того 
самого року. Неприйняття Верховною 
Радою України закону про Державний 
бюджет України до 01 січня відповідно-
го року не є підставою для встановлен-
ня іншого бюджетного періоду. Особли-
вими обставинами, за яких Державний 
бюджет України може бути затвердже-
но на інший період, є такі: 1) уведення 
воєнного стану; 2) оголошення надзви-
чайного стану в Україні. У разі затвер-
дження Державного бюджету України 
на інший бюджетний період місцеві бю-
джети мають бути затверджені на такий 
самий період.

Отже, в Україні бюджетний рік 
збігається із календарним роком  
(у Ліхтенштейні такий рік називаєть-
ся адміністративним роком). У деяких 
державах бюджетний рік починається 
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з 01 квітня (наприклад, у Великобрита-
нії, Канаді, Японії), з 01 липня (в Іта-
лії та деяких скандинавських країнах). 
Також законодавство низки країн до-
пускає існування багаторічних бюдже-
тів. Так, у ст. 110 Основного Закону 
ФРН закріплено, що бюджет затвер-
джується бюджетним законом на один 
фінансовий рік або на кілька років, 
окремо по роках, до початку першого 
звітного періоду. Для деяких частин 
бюджету можна передбачити їх дію в 
різні відрізки часу, рознесені по звіт-
них роках. Згідно зі ст. 79 Конституції 
Греції, допускається встановлення за-
коном можливості розроблення дворіч-
ного бюджету. Також деякі країни при-
ймають на кілька років не весь бюджет, 
а лише його певні частини [2, с. 98–99; 
3, с. 24–25].

Принцип розподілу бюджетних 
повноважень між органами пред-
ставницької й виконавчої влади за-
гальнодержавного та місцевого рів-
нів. Відповідно до ст. 19 БК України, 
бюджетний процес здійснюється за 
певними стадіями. Так, стадіями бю-
джетного процесу визнаються такі:  
1) складання проектів бюджетів; 2) роз-
гляд проекту і прийняття закону про 
Державний бюджет України (рішення 
про місцевий бюджет); 3) виконання 
бюджету, включаючи внесення змін до 
закону про Державний бюджет Укра-
їни (рішення про місцевий бюджет);  
4) підготовка й розгляд звіту про вико-
нання бюджету та прийняття рішення 
щодо нього. На всіх стадіях бюджетно-
го процесу здійснюються контроль за 
дотриманням бюджетного законодав-
ства, аудит і оцінювання ефективності 
управління бюджетними коштами від-
повідно до законодавства.

Учасниками бюджетного процесу є 
органи, установи й посадові особи, на-
ділені бюджетними повноваженнями 
(правами та обов’язками з управління 
бюджетними коштами). Отже, зако-
нодавство встановлює такий розподіл 
повноважень за стадіями бюджетно-
го процесу: формування й виконання 
бюджету зараховано до компетенції 

органів виконавчої влади, а розгляд, 
затвердження та здійснення контролю 
за виконанням бюджету – до компе-
тенції органів представницької влади 
[1, с. 168].

Фінансовим законодавством досить 
детально регламентується діяльність 
суб’єктів фінансових правовідносин, 
визначається порядок їх взаємодії. 
Особливо яскраво цей принцип упрова-
джується в бюджетній діяльності. Так, 
Конституцією України визначено, що 
до повноважень Верховної Ради Укра-
їни належить, зокрема, затвердження 
Державного бюджету України й уне-
сення змін до нього; контроль за вико-
нанням Державного бюджету України, 
прийняття рішення щодо звіту про його 
виконання (п. 4 ст. 85); затвердження 
рішень про надання Україною позик й 
економічної допомоги іноземним дер-
жавам і міжнародним організаціям, 
а також про одержання Україною від 
іноземних держав, банків і міжнарод-
них фінансових організацій позик, не 
передбачених Державним бюджетом 
України, здійснення контролю за їхнім 
використанням (п. 14 ст. 85); прийнят-
тя законів, які регулюють Державний 
бюджет України та бюджетну систе-
му України; систему оподаткування, 
податки й збори; засади створення 
й функціонування фінансового, гро-
шового, кредитного й інвестиційного 
ринків; статус національної валюти, а 
також статус іноземних валют на те-
риторії України; порядок утворення та 
погашення державного внутрішнього 
й зовнішнього боргу; порядок випуску 
й обігу державних цінних паперів, їх 
види та типи (п. 1 ч. 2 ст. 92). Згід-
но із ч. 2 ст. 96 Конституції України, 
«Кабінет Міністрів України не пізні-
ше 15 вересня кожного року подає до 
Верховної Ради України проект закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік. Разом із проектом закону 
подається доповідь про хід виконання 
Державного бюджету України поточно-
го року». У БК України та Регламенті 
Верховної Ради України конкретизу-
ються ці конституційні положення.



103

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Зазначимо, що в окремих публіка-
ціях із фінансового й бюджетного пра-
ва зустрічаються вказівки на додатко-
ві принципи. Ідеться, наприклад, про 
принцип часткового обмеження парла-
ментської ініціативи у сфері регулюван-
ня публічних фінансів, що спрямований 
на забезпечення ефективності, збалан-
сованості й обґрунтованості державно-
го бюджету, ставить його на «здорову 
конституційну основу», яка забезпечує 
реальність запланованих державних 
доходів і видатків [4, с. 338]. Мова йде 
про те, що орган, який затверджує бю-
джет, не повинен його розробляти. Це 
випливає із положень про розподіл по-
вноважень між органами законодавчої 
та виконавчої влади. На нашу думку, 
принцип розподілу повноважень між 
органами різних гілок і рівнів влади в 
бюджетному процесі поглинає принцип 
часткового обмеження парламентської 
ініціативи у сфері регулювання публіч-
них фінансів.

Принцип пріоритету видаткових 
повноважень над дохідними пов’яза-
ний із пріоритетом публічних видатків 
над доходами, тобто під час формуван-
ня бюджетів відповідним органам пу-
блічної влади варто доходи визначати 
відповідно до запланованих видатків, 
а не навпаки. Цей принцип поклика-
ний забезпечувати виконання завдань 
і функцій держави. Відсутність або не-
достатня кількість фінансування видат-
ків, запланованих бюджетом, ставить 
під загрозу саме існування держави 
та її економічної самостійності. Зрозу-
міло, що жодній країні світу не виста-
чає коштів, які надходять до дохідної 
частини, на покриття запланованих 
видатків. З огляду на це закріпилася 
практика визначення напрямів і обсягів 
спрямування видатків, а надалі – від-
шукування джерел їх покриття. На цьо-
му принципі базується діяльність цен-
тральних і місцевих органів виконавчої 
влади, які щорічно на підставі показ-
ників виконання бюджету поточного 
року здійснюють розрахунки і склада-
ють проекти фінансових планів відпо-
відних рівнів. Представницькі органи 

влади на підставі складених проектів 
здійснюють законодавче закріплення 
обсягів фінансових ресурсів і напрями 
їх витрачання (прийняття державного 
й місцевих бюджетів).

У різних фінансово-правових дослі-
дженнях, де так чи інакше розгляда-
ються питання бюджетної діяльності, 
інколи зачіпаються питання видатко-
вих повноважень. Наприклад, Д.Л. Ко-
мягін досліджує принципи формування 
та здійснення видатків на національну 
оборону й уважає, що такі принципи 
являють собою систему, що склада-
ється із загальноправових принципів 
(законність, плановість, гласність (про-
зорість), дотримання балансу життєво 
важливих інтересів особи, суспільства 
та держави, постійне планування і 
здійснення військових видатків у не-
обхідному й достатньому обсязі); галу-
зевих (фінансово-правових) принципів, 
які повністю збігаються із принципа-
ми бюджетного права; спеціальних 
принципів законодавства (включають 
принципи пріоритетності інтересів на-
ціональної оборони й безпеки, центра-
лізації та одноосібності, безумовності 
військового обов’язку, безперервності 
й послідовності здійснення військових 
видатків, подальшої компенсації шко-
ди, завданої громадянам і юридичним 
особам військовими діями). Також ука-
зані принципи, у свою чергу, діляться 
на принципи, що діють у мирний час, і 
принципи, які діють у період війни чи 
перехідний період [5, с. 16–17].

Принцип послідовності залучен-
ня до бюджетної діяльності органів 
публічної влади полягає в тому, що 
бюджетний процес ділиться на стадії, 
у які послідовно вступають ті чи інші 
органи публічної влади. Неприпусти-
мим є оминання будь-яких стадій чи їх 
заміна.

Принцип рівності бюджетних по-
вноважень органів місцевого само-
врядування означає, що для органів 
місцевого самоврядування як суб’єктів 
бюджетного процесу та бюджетно-про-
цесуальної діяльності передбачений 
однаковий судовий захист у разі пору-
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шення їхніх бюджетних повноважень, 
незалежно від того чи це сільська рада, 
чи це Київська міська рада. Для всіх 
органів місцевого самоврядування бю-
джетним законодавством передбачений 
однаковий порядок формування, зараху-
вання доходів до бюджетів, установлен-
ня й виконання видаткових зобов’язань.

Рівність бюджетних повноважень 
органів місцевого самоврядування озна-
чає, що всі органи місцевого самовряду-
вання мають однаковий набір бюджет-
них повноважень (прав і обов’язків у 
галузі бюджету). Найчастіше бюджетні 
повноваження групуються так: повно-
важення зі здійснення правового регу-
лювання галузі бюджету; повноваження 
зі встановлення податків і зборів, які 
зараховуються до державного й місце-
вих бюджетів, їх розподіл між держав-
ним бюджетом і місцевими бюджетами; 
повноваження зі складання, розгляду, 
затвердження, виконання бюджету та 
звіту про його виконання. Частина з 
цих повноважень належить органам 
місцевого самоврядування, а саме: щодо 
Державного бюджету України; щодо 
власного бюджету; щодо бюджету ниж-
чого рівня [6, с. 156].

Отже, серед спеціальних принципів 
у бюджетній діяльності первинними є 
спільні фінансово-правові принципи, а 
також принципи публічної фінансової 
діяльності, похідними від яких є інсти-
туційні принципи побудови й функціо-
нування бюджетної системи та прин-
ципи бюджетного процесу. На основі 
цього виділяються принципи бюджет-
ного процесу, увага деяким із яких 
була приділена в цій статті.

Ключові слова: принципи права, 
бюджетне право, бюджетний процес, 
принципи бюджетного процесу.

У статті розглядається певна 
частина принципів, що використову-
ються в бюджетному процесі, а саме: 
принцип щорічності розроблення та 
прийняття бюджетів; принцип роз-
поділу бюджетних повноважень між 
органами представницької й вико-
навчої влади загальнодержавного 

та місцевого рівнів; принцип рівно-
сті бюджетних повноважень орга-
нів місцевого самоврядування тощо. 
Досліджуються наукові погляди й 
законодавчі підстави застосування 
цих принципів в Україні. Здійснюєть-
ся аналіз законодавства зарубіжних 
країн із цієї проблеми.

В статье рассматривается опре-
деленная часть принципов, которые 
используются в бюджетном про-
цессе, а именно: принцип ежегодной 
разработки и принятия бюджетов; 
принцип распределения бюджет-
ных полномочий между органами 
представительной и исполнитель-
ной власти общегосударственного 
и местного уровней; принцип равен-
ства бюджетных полномочий орга-
нов местного самоуправления и т. 
д. Исследуются научные взгляды и 
законодательные основы применения 
этих принципов в Украине. Прово-
дится анализ законодательства за-
рубежных стран по этой проблеме.

The article deals with a certain 
part of the principles which are used 
in the budgetary process, such as the 
principle of annual elaboration and 
acceptance of the budget; the principle 
of distribution of the budgetary 
powers between the representative 
and executive power of the state and 
local levels, the principle of equality of 
budgetary authority organs of local self 
government, etc. The scientific views 
and legislative bases of application 
of these principles are investigated in 
Ukraine. The analysis of legislation 
of foreign countries is conducted from 
this range of problems.
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В. Криворучко,

старший викладач кафедри філософії, політології, психології і права 
Одеської державної академії будівництва та архітектури

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Правові акти, що регулюють договір-
ні відносини, повинні бути забезпечені 
інструментом, який примушує суб’єктів 
діяти відповідно до закону, а в разі від-
хилення від запропонованого – піддава-
ти учасників правовідносин впливу пев-
них санкцій. Останнім часом особливої 
гостроти набуло завдання стабільного й 
безперебійного енергопостачання держа-
ви. Однак заходи впливу на виконання 
договірних відносин, які на сьогодні за-
стосовуються, не завжди дієві. При цьо-
му чим докладніше цей механізм буде 
відображений, тим зрозуміліше правове 
становище суб’єктів і вищі гарантії вико-
нання зобов’язань. 

Проблеми забезпечення виконання 
договорів довгий час були предметом 
дослідження багатьох авторів, зокрема 
таких як Ю.Х. Калмиков, А.С. Комаров, 
С.М. Корнєєв, Б.М. Сейнароєв та ін. 
Проте питання забезпечення виконання 
договорів енергопостачання як окремої 
правової конструкції майже не досліджу-
валось, тому його варто визначити як 
малодосліджене, що зумовлює актуаль-
ність статті як у теоретичному, так і в 
практичному аспектах.

Мета статті полягає у спробі розкри-
ти проблему забезпечення зобов’язань 
за договором на енергопостачання, про-
аналізувати особливості такого забезпе-
чення, а також вирішити питання щодо 
необхідності внесення забезпечення зо-
бов’язань у типовий договір на енергопо-
стачання на нормативному рівні. 

Способи забезпечення виконання 
зобов’язань викладені в Цивільному ко-
дексі України. До способів забезпечення 
виконання зобов’язань, які можуть бути 
застосовані під час енергопостачання, 
насамперед потрібно зарахувати заставу 

й поручительство [1, с. 342]. Варто за-
значити, що на практиці умови забезпе-
чення грошових зобов’язань у договорі 
постачання електричної енергії зустріча-
ються ще досить рідко. Труднощі в їх-
ньому застосуванні пов’язані, по-перше, 
із публічністю самої угоди (бо, будучи 
зобов’язаним вступити в договірні від-
носини з організаціями, що постачають, 
суб’єкт, на відміну, наприклад, від кре-
дитної організації, не може відмовитися 
від укладення договору на тій підставі, 
що в ньому відсутні умови забезпечення 
виконання зобов’язань) [2, с. 60]; по-дру-
ге, це зумовлено специфікою реалізації 
зазначених зв’язків. Як відомо, угода 
про забезпечення виконання зобов’язан-
ня (застави, поручительства) укладаєт-
ся або водночас із основною угодою, або 
протягом її дії [3, с. 69]. Однак, оскільки 
грошове зобов’язання зазвичай забезпе-
чується під час енергопостачання, вини-
кає, як правило, після вступу в договірні 
відносини, договір поруки не може бути 
укладений при укладенні основної уго-
ди (бо порукою може забезпечуватися 
лише дійсна вимога) [4, с. 29]. Висновок 
же забезпечує угоди в період дії основ-
ного договору, що є, як буде показано 
нижче, вельми трудомісткою і малопер-
спективною справою. 

Отже, об’єктивно найбільш прийнят-
ним способом забезпечення стає застава 
(крім того, при заставі забезпечення зо-
бов’язання проводиться за рахунок сво-
го майна, а за поручительства – за раху-
нок третьої особи, що в кризові періоди 
завжди важко). На відміну від поруки, 
договір застави може бути укладений 
також і щодо вимог, які можуть виник-
нути в майбутньому [5, с. 228], що ха-
рактерно для грошових зобов’язань при 
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енергопостачанні й надає можливість 
кредитору порушувати питання про вне-
сення заставних зобов’язань в основний 
договір під час його укладання. У разі 
виникнення й невиконання основного 
зобов’язання заставодержатель зможе 
задовольнити своє правомочність із вар-
тості закладеної речі. Це і є виявом за-
ставного права в динаміці. Разом із тим, 
через те що заставна угода невигідна од-
ній із її сторін (споживачеві), вона мимо-
волі стає незацікавленою в її укладанні. 

У зв’язку із вищевикладеним для за-
ставного забезпечення під час енергопо-
стачання характерно таке. У складі умов 
договору, пропонованих енергокомпані-
єю абоненту в момент його укладання 
або зміни, є так звані умови «приєднан-
ня», які контрагент не може погоджува-
ти, а лише може або прийняти їх, або 
відмовитися від угоди загалом [6, с. 78] 
До зазначених імперативних положень, 
які абонент має прийняти під час укла-
дання договору, умови забезпечення 
виконання зобов’язання, у тому числі й 
заставні, поручительства, не належать. 

Інші умови договору електропоста-
чання встановлюються за згодою сторін, 
які на консенсуальній основі визначають 
обсяг взаємних прав та обов’язків. Цей 
блок умов угоди може бути поділений на 
істотні умови (наприклад, обсяг поста-
чання, порядок розрахунків), за якими 
сторони зобов’язані прийняти узгоджене 
рішення (інакше через дефект змісту до-
говір може бути визнано неукладеним), 
і несуттєві (факультативні) умови, які 
також підлягають узгодженню, проте їх 
відсутність у договорі не породжує не-
досконалості самої угоди [7, с. 55] Від-
повідно до Цивільного кодексу України, 
інші нормативно-правові акти умови за-
безпечення виконання зобов’язань не є 
неодмінною складовою договору енерго-
постачання, тобто відсутність цих умов 
у договорі не дає підстав вимагати його 
недійсності. 

На сьогодні в низці керівних урядо-
вих документів наказується протягом 
найближчого часу переукласти догово-
ри електропостачання зі споживачами, 
унісши в них, зокрема, заставні зобов’я-

зання абонента. На нашу думку, саме 
через диспозитивність цивільно-право-
вих відносин подібний підхід невдалий, 
тому що на підставі наведеного вище 
аналізу можна дійти висновку, якщо в 
самому договорі або документах, що є 
його невід’ємною частиною, не містить-
ся зобов’язань застави майна та виник-
нення заставних відносин не зумовлено 
наявністю будь-яких юридичних фактів 
(дій, подій), одностороння зміна умов 
договору буде неправомірною. Інша річ, 
якщо можливість виникнення заставних 
відносин передбачена в самому договорі, 
будучи зумовленою, скажімо, виникнен-
ням заборгованості за спожиту електро-
енергію. 

Виходячи з викладеного, вирішен-
ня завдання забезпечення виконання 
зобов’язань споживачами енергії може 
здійснюватися такими способами. 

1. Обов’язковість виникнення застав-
них відносин між енергопостачальним 
суб’єктом і споживачем в основному 
договорі зумовлюється фактом виник-
нення заборгованості останнього за 
електроенергію. За цих обставин кре-
дитор набуває право вимоги, а боржник 
– обов’язку протягом обумовленого тер-
міну укласти договір застави належного 
йому майна [8, с. 25]. За відмови або 
неукладання подібної угоди абонентом 
продавець може звернутися до суду з 
вимогою про примусове її укладання, 
оскільки ця дія в такій ситуації для обох 
сторін буде обов’язковою. Варто припу-
стити, що судове рішення щодо цього 
спору буде позитивним для суб’єкта, 
який постачає. Інша річ, якщо спір ви-
никне не щодо самого факту укладання 
заставного договору, а щодо його змісту. 
Щоб уникнути невизначеності, вимога 
укласти угоду застави повинна місти-
ти в собі проект цього договору із за-
значенням переданого в заставу майна, 
його оцінки, порядку накладення на ньо-
го стягнення тощо. Залежно від складу 
майна, його титулу, проект кожного по-
дібного договору має складатися з ура-
хуванням необхідності оцінювання май-
на, що передається в заставу, реєстрації 
та нотаріального посвідчення договору, 
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узгодження застави в окремих випад-
ках із відповідними органами держави  
[9, с. 84]. Зрозуміло, що, зважаючи на 
слабку зацікавленість контрагента в уго-
ді, учинити зазначені дії не так просто. 

2. У процесі дії договору електропо-
стачання споживачеві пропонується ук-
ласти угоду застави як засобу забезпе-
чення основного зобов’язання [10, с. 37]. 
Ця пропозиція за формою також має бути 
проектом договору. За позитивної реакції 
контрагента (яка зовсім не обов’язкова) 
укладається заставний договір і уточ-
нюється обсяг прав і обов’язків сторін.  
В іншому випадку спір вирішується в по-
рядку, визначеному Господарським про-
цесуальним кодексом України. 

3. Усе вищевикладене стосується 
порядку і юридичних підстав унесення 
заставних змін до вже укладеного дого-
вору енергопостачання. Щодо внесення 
подібних умов на етапі його укладання 
істотними умовами договору під час його 
укладання є не тільки визнані такими за 
законом або необхідні для угод цього 
виду, а й ті умови, щодо яких за заявою 
однієї зі сторін повинна бути досягнута 
угода [8, с. 25]. Іншими словами, під час 
укладання (переукладання) договору 
електропостачання продавець має право 
вимагати внесення в зміст договору за-
ставних зобов’язань та укладання угоди 
застави майна, що належить споживачу. 

Відповідно, у типові форми договорів 
цього виду повинні бути внесені необ-
хідні доповнення. При цьому варто по-
годитися із дослідниками, які вважають, 
що «стосовно рухомих речей кредитор 
може отримати надійне забезпечення 
тільки за допомогою застави, при яко-
му боржник матеріально втрачає воло-
діння» [11, с. 7]. (Інша річ, наскільки 
реалізовується на практиці оформлення 
зазначених відносин. До обставин, що 
негативно позначаються на вирішенні 
питання, можна зарахувати тривалість і 
трудомісткість оформлення договорів за-
стави, складність механізму накладення 
стягнення на заставлене майно (воно, як 
правило, підлягає реалізації через аукці-
он, бо не потрібне заставодержателю), 
необхідність страхування цього майна і 

його зберігання, ризик випадкової заги-
белі під час закладу). 

Отже, з викладеного випливає, що на-
повнити реальним змістом заставне право 
кредитора можна лише уклавши договір, 
що забезпечує виконання основного зо-
бов’язання, водночас із укладенням або 
переукладенням угоди постачання елек-
тричної енергії. У свою чергу, можливість 
переукладення договорів електропоста-
чання з’являється тільки за наявності 
сукупності трьох обставин: 1) закінчення 
строку, на який укладено зазначений до-
говір; 2) хоча б одна зі сторін виявила ба-
жання переукласти його на нових умовах; 
3) це волевиявлення було виражено про-
тягом установленого договором терміну 
до закінчення угоди [9, с. 74]. Для віднов-
лення договірних відносин уже на нових 
умовах (з урахуванням заставних зобов’я-
зань) зацікавлена сторона повинна напра-
вити контрагентові свої пропозиції щодо 
змісту нового договору. Порядок вирішен-
ня спорів, що виникають при цьому, ре-
гулюється Господарським процесуальним 
кодексом України. У цій ситуації можна 
припустити, що суперечки про необхід-
ність укладання договору застави можуть 
бути вирішені на користь електропоста-
чального суб’єкта, що ж стосується мож-
ливих суперечок про зміст такої угоди, то 
вони будуть вирішуватися залежно від 
конкретної ситуації і складу майна, пере-
даного в заставу. У будь-якому випадку 
категоричну відмову або неможливість 
контрагента оформити заставні відносини 
або поручительство можуть спричинити 
неукладання договору електропостачан-
ня, а не його примусова зміна в необхід-
ному для продавця напрямі. 

Підводячи підсумки викладеному, 
потрібно зазначити, що прогресивна за-
галом ідея забезпечення виконання гро-
шових зобов’язань за допомогою застави 
належного боржнику майна не знахо-
дить серйозного практичного застосуван-
ня, зважаючи на досить складний меха-
нізм накладення стягнення на це майно. 
Виконання договору може затягнутися 
на тривалий термін, та і результат його 
не можна передбачити. Вирішення цьо-
го завдання убачається в законодавчому 
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спрощенні порядку переходу права влас-
ності на предмет застави в разі невико-
нання основного зобов’язання. 

Оскільки відносини застави при елек-
тропостачанні мають певні відмінні риси 
від загальних правил, можна погодитися 
з думкою про необхідність подальшого 
розвитку спеціального законодавства про 
окремі види застав [11, с. 58]. Зокрема, 
варто виділити й додатково врегулювати 
заставні відносини щодо забезпечення 
зобов’язань, що виникають не в момент 
укладання договорів, а під час їх вико-
нання, відбивши специфіку цих відносин. 

Крім того, видається безсумнівним, 
що в цивільному законодавстві врегульо-
вані лише ті способи забезпечення вико-
нання зобов’язань, які мають загальний 
для всіх угод характер. Що ж стосується 
специфічних способів забезпечення, то 
вони можуть бути застосовані сторона-
ми договору в додатковому (акцесор-
ному) порядку. Для договору електро-
постачання таким способом може бути 
авансовий платіж. Цікава також точка 
зору дослідників, котрі зараховують до 
можливих засобів забезпечення вико-
нання зобов’язань договірне застосуван-
ня заходів матеріального заохочення.

Ключові слова: договір енергопо-
стачання, забезпечення виконання зо-
бов’язань, застава, поручительство.

У статті розглядаються способи 
забезпечення виконання зобов’язань, 
що можуть застосовуватись під час 
укладання договору енергопостачан-
ня, розкривається специфіка таких 
забезпечень, що відрізняє їх від ін-
ших суміжних видів договорів, а та-
кож формулюються пропозиції щодо 
вирішення питання про необхідність 
забезпечення виконання зобов’язань 
під час укладання договорів з енерго-
постачання. 

В статье рассматриваются спо-
собы обеспечения исполнения обя-
зательств, которые могут приме-
няться при заключении договора 
энергоснабжения, раскрывается спе-
цифика таких обеспечений, что от-
личает их от других смежных видов 

договоров, а также формулируются 
предложении по решению вопроса о 
необходимости обеспечения выпол-
нения обязательств при заключении 
договоров с энергоснабжения.

The article deals with the ways of 
the execution’s security of obligations 
that can be applied when the energy 
supply agreement is concluded. The 
specificity of such provisions which 
distinguishes them from other adjacent 
types of contracts is exposed. Also the 
offers of the issue’s decision of the 
need of execution of obligations are 
formulated in the article.
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Невід’ємною складовою процесуаль-
ної діяльності загалом і процесуального 
режиму зокрема є способи й методи, 
які використовуються для реалізації 
його принципів і гарантій прав і закон-
них інтересів учасників процесуальних 
відносин. Адже без наявності відповід-
ного інструментарію у вигляді способів 
і методів складно уявити, як і в який 
спосіб забезпечити виконання припи-
сів процесуальних податкових норм і 
як саме впливати на учасників проце-
суальних податкових відносин.

Податковий процес, незважаючи 
на його неюрисдикційний характер, 
володіє всіма невід’ємними ознаками 
процесу, серед яких такі складові, як 
принципи, гарантії забезпечення проце-
суальної діяльності, основні способи й 
методи здійснення процесуальних дій. 
А це викликає закономірне питання 
про сутність і склад способів і методів 
процесуального податкового режиму, 
особливо в контексті загального про-
цесуально-процедурного податкового 
режиму, що є основою для інших ре-
жимів у податковому процесі.

Питанням податкового режиму, у 
тому числі в його процесуально-про-
цедурному аспекті, присвячено пра-
ці таких вітчизняних науковців, як  
Ю.В. Боднарук, Л.М. Касьяненко,  
І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко, 
О.М. Міхаєва й ін. Безпосередньо ж пи-
тань способів і методів у процесуально-
му податковому режимі торкався лише 
І.Є. Криницький, при цьому в контексті 
загального процесуально-процедурного 
податкового режиму вони взагалі не 
розглядалися.

А це зумовлює потребу в подаль-
ших наукових пошуках у цьому напря-
мі, метою яких є з’ясування сутності 
й складу способів і методів загального 
процесуально-процедурного податково-
го режиму.

Податковий режим включає до свої 
структури, серед іншого, способи й 
методи правового регулювання. Влас-
тиві вони і процесуальному податково-
му режиму, адже, як слушно зазначає 
В.М. Горшеньов, який виділив низку 
специфічних рис, властивих усім фор-
мам правової діяльності, юридичний 
процес – це правова форма діяльно-
сті, що завжди потребує послуг юри-
дичної техніки, поєднує в собі різні 
способи, прийоми, які забезпечують 
ефективність досягнення результату 
під час вирішення будь-якої юридичної 
справи. Разом із цим, на його думку, 
юридичний процес – це правова фор-
ма діяльності, що супроводжує систему 
суспільних відносин, які об’єктивно ви-
кликають процедурну регламентацію за 
допомогою норм процесуального права 
[1, с. 7].

Якщо розглядати в контексті вка-
заного процесуально-процедурний по-
датковий режим як загалом, так і таку 
його складову, як загальний процесу-
ально-процедурний податковий режим, 
то варто вказати, що останньому також 
властиві такі складові, як методи та 
способи. Адже, згідно з визначенням, 
загальний процесуально-процедурний 
податковий режим становить такий по-
датковий режим, який спрямований на 
встановлення режимних вимог через 
законодавче закріплення принципів, 
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засобів, способів, гарантій для подат-
ково-процесуальних відносин, що є за-
гальними для всіх податкових платежів 
і закладають основу для їхнього про-
цесуально-процедурного регулювання  
[2, с. 38].

Як відмічає І.Є Криницький, один 
із основних елементів режиму утво-
рюють засоби й способи здійснення 
діяльності, що в сукупності є її ор-
ганізаційною основою [3, с. 100]. 
Справді, без відповідних складових у 
вигляді способів і методів важко уя-
вити собі можливості щодо реалізації 
процесуально-процедурного податко-
вого режиму та й будь-якого режиму 
загалом. Це також має виявляється у 
процесуальних нормах, так як проце-
дурний характер процесуальних норм 
полягає в тому, що вони описують не 
тільки дії учасників процесу, а і спо-
сіб, порядок, послідовність їх здійс-
нення [4, с. 62].

Загальний процесуально-процедур-
ний податковий режим у таких своїх 
складових, як способи й методи, ви-
являється аналогічно до всіх правових 
режимів загалом. Термін «спосіб», як 
зазначають В.М. Горшеньов та І.Б. Ша-
хов, можна розуміти як збірний, який 
включає такі процесуальні атрибути, 
як методи, заходи, засоби й прийоми, 
є особливим процесуальним інструмен-
том, що використовується суб’єктами 
процесу для здійснення своїх функцій, і 
тому повною мірою впливають на якість 
діяльності [5, с. 74–75]. Коментуючи 
вказане, І.Є. Криницький зауважує, що 
сукупність процесуальних способів і 
засобів має на меті забезпечення на-
лежної (дозволеної) поведінки учасни-
ків податкового процесу, але зазначає, 
що основні засоби й способи вплива-
ють не просто на здійснення принципів 
податково-процесуальної діяльності, 
а й уносять елемент упорядкованості, 
«дисциплінованості», установлюють 
своєрідну «послідовність» їхньої реалі-
зації [6, с. 101].

Указаний підхід є слушним, так 
як принципи й гарантії процесуально-
го податкового режиму реалізуються 

саме через способи та методи, завдя-
ки яким вони втілюються в податко-
вих процесуальних правовідносинах. 
Загалом під способами правового ре-
гулювання варто розуміти первинні 
засоби правового впливу на поведінку 
людей, що пов’язані з наділенням їх 
суб’єктивними юридичними правами 
та/або покладанням на них суб’єк-
тивних юридичних обов’язків, при 
цьому способи правого регулювання 
є шляхами юридичного впливу, вира-
женими в юридичних нормах та інших 
елементах правової системи [7, с. 56]. 
Такими основними засобами право-
вого впливу є дозвіл, зобов’язання 
й заборона, поряд із якими можуть 
бути застосовані додаткові способи 
у вигляді переконання, заохочення і 
примусу [8, с. 71].

У регулюванні податкових проце-
суальних відносин теоретично можуть 
бути застосовні всі вищевказані спосо-
би, проте на практиці серед них потріб-
но виділити такі:

1) зобов’язання, яке передусім ви-
являється в обов’язку платників дотри-
муватися процедур сплати податків, 
подання податкової звітності;

2) заборону, що полягає у виклю-
ченні із можливостей платників здійс-
нення окремих процесуальних дій, які 
можуть бути реалізовані лише податко-
вими органами або взагалі не передба-
чені податковим законодавством;

3) дозвіл, що має певною мірою 
обмежений характер і стосується пе-
реважно закріплених у податковому 
законодавстві можливостей платників 
щодо передавання своїх прав і обов’яз-
ків представникам платника, залучен-
ня кваліфікованих податкових фахівців 
тощо й у підсумку можливість тракту-
вати всі двозначності податкового про-
цесуального законодавства на користь 
платників;

4) примус у процесуальних подат-
кових відносинах, як і в податкових 
відносинах загалом, має пріоритетний 
характер, адже без його наявності рід-
ко хто із платників добровільно буде 
дотримуватися вимог законодавства;
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5) заохочення хоча й не завжди, 
але зустрічається в нормах податково-
го законодавства, разом із цим проце-
суальним податковим відносинам воно 
майже не властиве, хоча може бути 
застосовним.

Із приводу переконання, то його за-
стосування в процесуальних податкових 
відносинах украй обмежене, а реально й 
загалом практично недієве, тому що до-
волі складно переконати платників до-
тримуватися певних процедур, якщо це 
не підкріплено примусом у вигляді стяг-
нень або не відповідає їхнім інтересам. 
А стосовно останнього переконання вза-
галі не потрібне, так як кожен платник 
намагається якомога краще захистити 
свої інтереси й без переконання.

Переходячи до питань методів за-
гального процесуально-процедурного 
податкового режиму, варто зазначити, 
що вони є своєрідним відображенням, 
з одного боку, способів правового ре-
гулювання, так як випливають із них, 
а з іншого – до специфічних ознак 
процесуального режиму передусім за-
раховують його зв’язок із конкретним 
галузевим методом правового регулю-
вання, так як метод і породжує елемен-
ти своєрідності в процедурі розгляду й 
вирішення юридичних справ [5, с. 72].

Метод визначається як сукупність 
прийомів, способів, засобів впливу пра-
ва на певну сферу суспільних відносин, 
до основних характеристик якого нале-
жать такі:

1) юридичне становище учасників 
правовідносин, характер і розподіл їх-
ніх взаємних прав і обов’язків; 

2) порядок, підстави виникнення 
взаємних суб’єктивних прав і обов’яз-
ків учасників правого слідування (юри-
дичні факти, необхідні для виникнення 
правовідносин);

3) характер юридичних наслідків, 
які настають за протиправну поведінку, 
невиконання суб’єктивних обов’язків, 
порушення суб’єктивних прав (види 
заходів державного примусу й порядок 
їхнього застосування) [9, с. 256].

З огляду на вказане, а також із 
урахуванням того, що податковому 

праву загалом і податковому проце-
суальному праву зокрема властивий 
фінансово-правовий метод правового 
регулювання, в основі якого лежить ім-
перативний метод, він має належати й 
загальному процесуально-процедурно-
му податковому режимові як базовому 
режимові податкових процесуальних 
відносин. Оскільки сам метод процесу-
ального регулювання визначається ме-
ханізмом застосування права, формою 
його конкретизації, то правова форма 
діяльності певним чином перетворює 
закладену в нормах матеріального й 
процесуального права програму пра-
вового регулювання, дає їй реальне 
життя в конкретному процесуальному 
режимі. При цьому у сфері правового 
регулювання оподаткування фінансо-
во-правовий метод набуває певної спе-
цифіки, зокрема, завдяки зростанню 
імперативності. І податково-процесу-
альний режим певним чином несе від-
биток цієї безумовності, категоричності 
й безальтернативності (але за жодних 
обставин вона не набуває абсолютного 
характеру) [6, с. 101]. Тобто, імпера-
тивний характер методу в загальному 
процесуально-процедурному податко-
вому режимі зумовлений загальною 
належністю до податкового права, а 
також необхідністю чіткого виконання 
процедур, що спричинює також додат-
кову імперативність, яка не є абсолют-
ною, а може поєднуватися з елемента-
ми дозволів, рекомендацій, що водночас 
не применшує ролі імперативу.

З приводу останнього варто погоди-
тися з І.Є. Криницьким, котрий, звер-
таючись до питання розмежування 
методів податкового й податково-про-
цесуального права, зауважує, що їхня 
відмінність значною мірою визначає су-
купність і рівень насиченості задіяних 
прийомів впливу на суспільні відноси-
ни. Учений відзначає, що пріоритет у 
цьому розмежуванні належить різним 
рівням їхньої насиченості диспози-
тивністю, відмічаючи посиланням на 
низку науковців, що диспозитивність 
«настає», і це є відображенням сучас-
ної загальної тенденції розвитку права. 
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Згідно з його науковою позицією, подат-
кове право тут не є винятком, воно та-
кож еволюціонує в наведеному напрямі, 
і впровадження елементів координа-
ції (автономії) в податково-правовому 
регулюванні відбувається переважно 
саме за лінією процесу, що навіть, на 
його думку, дає деяким ученим змогу 
характеризувати процесуальний подат-
ковий метод як комплексний [10, с. 25].  
У результаті науковець доходить вис-
новку, що, з одного боку, за допомо-
гою методу податково-процесуального 
права до певної межі «згладжується», 
«тонується» імперативність усього по-
датково-правового механізму, а з іншо-
го – наявність значної диспозитивності 
можна зарахувати до характерних рис 
усіх галузевих (інституційних) право-
вих процесів [6, с. 102].

Водночас він стверджує, що помил-
ково було б вважати, що метод подат-
ково-процесуального права виходить 
за межі методу податкового права як 
«провідної» підгалузі права. Разом із 
цим йому притаманна суттєва специ-
фіка. І до особливостей методу подат-
ково-процесуального правового регулю-
вання ним зараховано таке:

1) широке застосування дозволу й 
розсуду (свобода, що передбачена в 
дозволі, не є абсолютною, безмежною; 
щодо розсуду, то його, як правило, 
варто розглядати стосовно діяльності 
суб’єктів, наділених владними повнова-
женнями);

2) обмежену альтернативність (ва-
ріантність), можливість ситуативно 
(на свій розсуд) використовувати його 
суб’єктами різних моделей поведінки;

3) певну рекомендованість (пере-
важно вона стосується побажань, адре-
сованих «підлеглим» учасникам подат-
кового процесу);

4) циклічність (упорядкованість, пе-
ріодичність і послідовність);

5) підвищену самостійність (авто-
номність) учасників податкового про-
цесу [6, с. 102–103].

Погоджуючись загалом із наведе-
ними вище особливостями, потрібно 
зауважити, що циклічність властива 

далеко не всім складовим податково-
го процесу, а тому зараховувати її до 
загальних особливостей податкового 
режиму можна лише умовно, водночас 
вона, безперечно, стосується значної 
кількості процедур у межах податково-
го режиму. Дозвільність, варіативність, 
рекомендованість і автономність мож-
на вважати характерними особливос-
тями методу податково-процесуального 
правового регулювання. З одним важ-
ливим застереженням, що, хоча вони 
можуть виявлятися в усіх процедурах 
режиму, їх одночасне застосування 
вельми рідкісне і скоріше є винятком, 
ніж правилом.

Це пояснюється тим, що якщо доз-
віл (розсуд), альтернативність і авто-
номність можуть легко поєднуватися, 
то рекомендованість є скоріше перепо-
ною для них, адже змушує перебувати 
в межах, визначених «рекомендацією». 
Водночас розсуд обмежується варіа-
тивністю (діє лише в межах визначе-
них варіантів), а автономність загалом 
може бути обмежена імперативним ха-
рактером процесуально-процедурного 
податкового режиму.

Відповідно, у методі загального про-
цесуально-процедурного податкового 
режиму мають бути поєднані імператив-
ність як основа правового регулювання 
податкових правовідносин і диспозитив-
ність як сучасна складова процесуаль-
них відносин. При цьому імперативний 
характер є основою для регулювання 
цих процесуальних відносин, а диспози-
тивна складова дає змогу згладжувати й 
адаптувати режим процесу до сучасних 
відносин у сфері процесуального регу-
лювання оподаткування.

Паралельно з цим загальний про-
цесуально-процедурний податковий 
режим, перебуваючи в межах режиму 
податкового права, має свої особли-
вості, що виявляються в застосуванні 
дозволу та розсуду, альтернативності, 
рекомендованості й автономності, які 
не можуть бути застосовані загалом 
водночас, а виявляються лише на пев-
них стадіях і в певних процедурах ре-
жиму.
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Ключові слова: податковий режим, 
процесуально-процедурний податковий 
режим, загальний процесуально-проце-
дурний податковий режим, способи й 
методи в загальному процесуально-про-
цедурному податковому режимі.

Статтю присвячено досліджен-
ню питання сутності та складу 
способів і методів загального проце-
суально-процедурного податкового 
режиму. Визначено особливості цих 
складових цього режиму й запропо-
новано конкретний склад способів і 
поєднання методів загального про-
цесуально-процедурного податкового 
режиму.

Статья посвящена исследованию 
вопросов сущности и состава спосо-
бов и методов общего процессуаль-
но-процедурного налогового режима. 
Установлены особенности данных 
составляющих этого режима и пред-
ложены конкретный состав способов 
и соединение методов общего процес-
суально-процедурного налогового ре-
жима.

The article is devoted research of 
question of essence and to composition 
methods and techniques general 
judicially procedural tax mode. During 
which the features of information of 
constituents of this mode are set and 
concrete composition of techniques is 
offered combination of methods general 
judicially procedural tax mode.
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ЦІНА ЯК ІСТОТНА УМОВА ДОГОВОРУ  
ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

У сучасних складних умовах розвит-
ку і становлення української держав-
ності договір про надання медичних 
послуг не має широкого застосування, 
однак із переходом до європейських 
стандартів у галузі медицини такий до-
говір матиме важливе значення.

Договір про надання медичних по-
слуг сприяє покращенню якості ме-
дичного обслуговування, підвищенню 
ефективності охорони здоров’я, мож-
ливості вибору пацієнтом медичного 
закладу тощо. 

Договір про надання медичних по-
слуг є найпоширенішою підставою ви-
никнення цивільно-правових відносин 
із оплатного надання цих послуг. На 
договір про надання медичних послуг 
поширюються загальні положення ци-
вільного права про правочин і договір. 
Тому договір про надання медичних по-
слуг варто розглядати як домовленість 
сторін цього договору, зокрема пацієн-
та й медичної установи, у формі пого-
дженої з медичною установою згоди 
пацієнта на надання медичної допомоги 
згідно з загальноцивільними умовами 
дійсності набуття чинності договором.

Метою статті є ґрунтовне дослі-
дження ціни як істотної умови догово-
ру про надання медичних послуг.

Стаття ґрунтується на аналізі чин-
ного вітчизняного законодавства, по-
ложень перспективного законодавства, 
а також останніх політичних та еконо-
мічних перетворень у нашій державі.

Питаннями договірних правовідно-
син у сфері надання медичних послуг 
займались у своїх наукових дослі-
дженнях А. Савицька, О. Тихомиров,  
К. Флейшиц, О. Смотрова, Р. Майда-
ник, С. Антонова та інші. 

Відповідно до ч. 1 ст. 638 Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни), істотними умовами договору є 
умови про предмет договору, умови, 
що визначені законом як істотні або є 
необхідними для договорів цього виду, 
а також усі ті умови, щодо яких за за-
явою хоча б однієї зі сторін має бути 
досягнуто згоди [5].

Варто погодитися з думкою Ю. Заі-
ки відносно того, що істотні умови до-
говору відображають природу договору, 
відсутність будь-якої з них не дає змоги 
сторонам виконати їхні обов’язки, які 
покладаються на них за договором [2]. 

Закріпивши поняття «істотні умо-
ви», законодавець, проте, не розкриває 
змісту загальних і випадкових умов 
договору, а тому їхнє визначення да-
ється лише в науковій літературі. Так, 
на думку О. Йоффе, звичайними є умо-
ви, наявність або відсутність яких на 
факт укладення договору не має жод-
ного впливу. Крім цього, немає прак-
тичної необхідності включати в договір 
звичайні умови, оскільки контрагенти, 
погодившись укласти договір, так вира-
жають згоду діяти згідно з тими умо-
вами, які за законом поширюються на 
договірні відносини відповідного виду 
договору або на всі договори загалом. 
Якщо звичайні умови передбачаються 
законом і набирають чинності лише за 
самим фактом укладення договору, то 
випадкові умови можуть виникнути й 
набути юридичної сили тільки в тому 
випадку, якщо вони будуть уключені в 
самий договір [1, с. 165].

Ціна є істотною умовою будь-якого 
оплатного договору, у тому числі й до-
говору про надання платних медичних 
послуг. 

© А. Герц, 2015
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За загальним правилом, розрахунки 
сторін при виконанні договору про на-
дання платних медичних послуг відбу-
ваються за цінами, установленими за 
домовленістю сторін. Але якщо в до-
говорі ціна не встановлена й не може 
бути визначена виходячи з його умов, 
вона визначається виходячи зі звичай-
них цін, що склалися на аналогічні по-
слуги на момент укладення договору. 
Однак навіть за наявності такого по-
ложення, на нашу думку, умова про 
ціну продовжує залишатися істотною 
умовою оплатного договору.

Ураховуючи принцип свободи дого-
вору, особа може погодитися на ціну, 
установлену послугодавцем, й укласти 
договір або ж, навпаки, відмовитися 
від його укладення. На практиці дуже 
часто буває так, що після погодження 
всіх істотних умов, у тому числі ціни 
на надання медичної послуги в повно-
му обсязі відповідно до потреб пацієнта, 
останній відмовляється здійснити пого-
джену оплату послуги. Наприклад, Ки-
ївським районним судом м. Одеси була 
розглянута цивільна справа за позовом 
кардіологічної клініки до гр. В та гр. А 
про стягнення заборгованості за надані 
медичні послуги. Судом установлено, 
що після проведення медичного огля-
ду гр. А в присутності її дочки гр. В 
було запропоновано лікування шляхом 
коронарографії та балонної коронарної 
ангіопластики з установленням одного 
стенту. Відповідачі погодилися із запро-
понованим медичним втручанням, гр. В 
підписала інформовану згоду та згоду 
на медичне втручання щодо своєї мате-
рі. Відповідне лікування позивачем було 
здійснено в повному обсязі. Загальна 
вартість наданих медичних послуг ста-
новила 38 175 грн, проте відповідачі 
сплатили лише 7 475 грн вартості по-
слуги, відмовившись сплачувати іншу 
частину боргу через тяжке матеріальне 
становище [4]. Для уникнення подібних 
випадків і захисту інтересів медичного 
закладу (лікаря) після погодження ціни 
послуги між сторонами важливо зазна-
чити про це в письмово оформленій ін-
формованій згоді пацієнта.

Як випливає з назви, цей договір 
є оплатним, тому що передбачає на-
явність у зобов’язанні зустрічного 
майнового надання, причому, згідно із 
загальним правилом, еквівалентного. 
Для суб’єкта надання медичних по-
слуг оплатність здійснюється в одер-
жанні винагороди (оплати) за медич-
ні послуги. Для фізичної особи вона 
вбачається у виникненні в неї права 
вимоги до суб’єкта надання медичних 
послуг на здійснення стосовно неї дій 
медичного характеру. 

Договір про надання платних ме-
дичних послуг варто зарахувати до 
публічних договорів, адже публічним 
є договір, у якому одна сторона – під-
приємець, узяла на себе обов’язок 
здійснювати продаж товарів, виконан-
ня робіт або надання послуг кожному, 
хто до неї звернеться, зокрема медич-
не обслуговування. Причому умови 
такого договору, у тому числі умови 
про ціну, установлюються однаковими 
для всіх споживачів, крім тих, кому за 
законом надано відповідні пільги.

Іншими словами, у договорі про 
надання платних медичних послуг ви-
ключена можливість зміни суб’єктом 
надання медичних послуг ціни сто-
совно конкретного громадянина. Ціна 
встановлюється послугодавцем для 
всіх послугоотримувачів певного виду 
медичних дій в однобічному поряд-
ку на основі кон’юнктури ринку ме-
дичних послуг, і фізична особа може 
лише погодитися з такою ціною. 

Фізична особа може погодитися 
з ціною, установленою конкретним 
суб’єктом надання медичних послуг, і, 
відповідно, зробити волевиявлення до 
укладення договору або ж звернутися 
до іншого послугодавця. 

Треба зазначити, що нерідко під 
час укладення договору про надання 
платних медичних послуг, предметом 
якого є різні складні дії медичного 
характеру (зокрема обстеження й лі-
кування важкої хвороби), визначення 
умови про ціну може становити для 
сторін відомі труднощі. Це зумовлю-
ється переважно тим, що в процесі на-
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дання певних медичних послуг зміст 
і обсяг дій медичного характеру мо-
жуть змінюватися залежно від певних 
обставин (стану пацієнта, розвитку 
хвороби тощо), наявність яких не в 
кожному випадку можна передбачити 
під час визначення умови про ціну, а 
з іншого боку, імовірні обставини, що 
будуть ураховуватися при визначенні 
цієї умови, не в кожному випадку мо-
жуть настати.

Оплата медичних послуг, як не-
матеріальних (які не мають речового 
результату), так і матеріальних (комп-
лексних) послуг, пов’язується з певним 
кошторисом, яким, по суті, є план ліку-
вання. Замовник зобов’язаний сплати-
ти надану виконавцем у повному обсязі 
послугу після її закінчення, якщо інше 
не встановлено законом, іншими право-
вими актами або договором. Медична 
послуга має вартісне вираження, що 
відрізняє її від медичної допомоги.

Оскільки вартісне вираження ме-
дичної послуги мають дії, що її ста-
новлять, ціна послуги є твердою ве-
личиною. Необхідність перевищити 
цю величину може виникнути, якщо 
за домовленістю сторін передбачено 
надання додаткової послуги із само-
стійною ціною чи іншої послуги з ви-
щою ціною. І в тому, і в іншому разі 
це окрема плата за інші послуги, а не 
збільшена плата за ту саму послугу. 
Виконавці платних медичних послуг 
не можуть ігнорувати положення ци-
вільного законодавства України щодо 
публічності правовідносин із надання 
медичних послуг. Тому встановлення 
різних цін на однакові медичні послу-
ги для різних груп споживачів буде 
несправедливим і може бути розціне-
но як грубе порушення вимог чинного 
законодавства.

Щодо порядку розрахунків за надану 
послугу, то він визначається договором 
між замовником і виконавцем. Однак 
медичні заклади не повинні ігнорува-
ти положення Закону України «Про 
захист прав споживачів» щодо підви-
щення ціни, плати за послуги. Однак 
можлива й інша ситуація, коли пору-

шуються інтереси медичного закладу. 
На практиці пацієнти нерідко відмовля-
ються від замовлених і практично вико-
наних медичних послуг (робіт). Напри-
клад, у стоматології пацієнти інколи 
вимагають безоплатного перероблення 
якісних ортопедичних конструкцій, за-
уважуючи, що вони їм «уже не підхо-
дять». У такому разі лише письмовий 
договір допоможе виконавцеві отри-
мати не тільки повне відшкодування 
своїх витрат, а й стягнути (залишити) 
плату за виконані послуги. До того ж  
ст. 10 Закону України «Про захист прав 
споживачів» передбачає, що споживач 
має право відмовитися від договору про 
виконання робіт (надання послуг) і ви-
магати відшкодування збитків, якщо 
виконавець своєчасно не розпочав ви-
конання зобов’язань за договором або 
виконує роботу так повільно, що закін-
чити її у визначений строк стає немож-
ливим [3].

Якщо значну частину обсягу послу-
ги чи робіт (понад сімдесят відсотків 
загального обсягу) уже було викона-
но, споживач має право розірвати до-
говір лише стосовно частини послуги 
або робіт, що залишилася.

Варто зазначити, що в процесі на-
дання медичної послуги ніколи не 
можна передбачити динаміку розвитку 
стану здоров’я пацієнта, а тому може 
виникнути необхідність у наданні ра-
ніше не передбачених додаткових по-
слуг, що, відповідно, позначатиметься 
на початковій ціні медичної послуги. 
Але, оскільки пацієнту надається мож-
ливість брати активну участь у процесі 
лікування, зокрема у виборі способів 
і методів лікування, він у будь-який 
час може відмовитися від додаткових 
послуг і сплатити початкову вартість 
послуги, визначеної в договорі. Сторо-
ни в договорі також додатково можуть 
погодити порядок, строки й форму 
здійснення розрахунків. 

Ключові слова: договір про надан-
ня медичних послуг, медична послуга, 
послугодавець, послугоотримувач, ціна 
як істотна умова договору.
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Стаття присвячена вивченню 
договору про надання медичних по-
слуг, який є найпоширенішою під-
ставою виникнення цивільно-право-
вих відносин із оплатного надання 
цих послуг. На договір про надання 
медичних послуг поширюються за-
гальні положення цивільного права 
про правочин і договір. У сучасних 
складних умовах розвитку і станов-
лення української державності дого-
вір про надання медичних послуг не 
має широкого застосування, однак із 
переходом до європейських стандар-
тів у галузі медицини такий договір 
матиме важливе значення.

Статья посвящена изучению дого-
вора о предоставлении медицинских 
услуг, который является самым ра-
спространенным основанием возник-
новения гражданско-правовых отно-
шений с оплатного оказания данных 
услуг. На договор о предоставлении 
медицинских услуг распространяют-
ся общие положения гражданского 
права о сделке и договоре. В совре-
менных сложных условиях развития 
и становления украинской государ-
ственности договор о предостав-
лении медицинских услуг не имеет 
широкого применения, однако с пе-
реходом к европейским стандартам 
в области медицины такой договор 
в дальнейшем будет иметь большое 
значение.

The article is devoted to the study 
contract to provide medical services, 
which is the most common basis of the 
civil relations of the balance of payments 
provision of these services. On the 
contract for provision of health services 
subject to the general provisions of the 
civil law and the transaction agreement. 
In today’s complex environment 
development and formation of Ukrainian 
statehood agreement on the provision of 
health services is not widely used, but 
the transition to European standards 
in the field of medicine such agreement 
will come into importance.
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Сфера туризма – одна из наиболее 
сложнейших в части правового регули-
рования отраслей экономики России. В 
начале 90-х гг. ХХ в. в стране начал 
складываться цивилизованный турист-
ский рынок, что, несомненно, потребо-
вало и формирования соответствующей 
нормативно-правовой базы, в результа-
те чего в 1996 г. был принят Федераль-
ный закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» 
[1] (далее – Закон о туризме). Однако 
за почти два десятилетия существо-
вания указанного Закона обнажилось 
множество коллизий и пробелов, ко-
торые привели к нестабильности сло-
жившихся гражданско-правовых отно-
шений между различными субъектами 
туристского рынка.

Одной из проблем, которую не спо-
собно наиболее полноценно разрешить 
действующее законодательство, явля-
ется проблема объявления туроперато-
рами о приостановлении своей деятель-
ности с их последующим банкротством 
(несостоятельностью). Так, первые за-
метные банкротства туроператоров в 
РФ относятся к 2005 г., а в период с 
2010 по 2015 гг. более 40 туроперато-
ров объявили о приостановлении своей 
деятельности. Основная масса подоб-
ных заявлений приходится на вторую 
половину 2014 г., когда приостанови-
ли свою деятельность такие туропера-
торы-гиганты российского рынка, как 
«Экспо-тур», «Нева», холдинг «Лаби-
ринт» и др.

Количество пострадавших от ухода 
с рынка только туроператорского хол-
динга «Лабиринт» оценивается в 55–60 
тыс. человек, а их общие финансовые 
потери составляют, по разным оцен-
кам, от 2,5 до 3 млрд руб. Учитывая 
то, что сумма страхового финансового 
обеспечения холдинга «Лабиринт» со-
ставляла 160 млн руб., произведя даже 
самые общие сопоставления, нетрудно 
сделать вывод о том, что финансовый 
ущерб, нанесенный потребителям ту-
ристских услуг, более чем в 15 раз 
превысил сумму страхового обеспече-
ния туроператора, а большинство по-
страдавших от его действий получили 
страховое возмещение в размере лишь 
2–8% от потерянной суммы.

Практика банкротств туропера-
торов в Украине не изобилует таким 
количеством примеров, как в России. 
Проведенный анализ показывает, что 
украинские потребители туристских 
услуг страдают чаще от банкротств 
зарубежных принимающих туропера-
торов (Турции, Польши, Египта). За 
последние пять лет наиболее заметны-
ми для украинского туристского рынка 
были заявления о приостановлении де-
ятельности туроператоров «Карiя Тур» 
(июль 2010 г.), «Iльтур» (июнь 2014 г.), 
“News Travel” (январь 2015 г.). Наи-
более провальной в плане банкротств 
в Украине, как и в России, являлась 
середина 2014 г.

К примеру, на сайте туроператора 
“News Travel” сообщалось, что туро-
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ператор приостанавливает свою дея-
тельность в силу ряда причин, среди 
которых резкое падение спроса и по-
купательской способности граждан, 
существенный рост курса валют и 
негативная политическая ситуация в 
Украине на протяжении всего 2014 г. 
Туроператор гарантировал обеспече-
ние туристов, находящихся на отдыхе, 
обратными билетами для возврата в 
Украину. Также указывалось, что все 
туры, начиная с 17 января 2015 г., осу-
ществляться не будут, даже если доку-
менты выданы на руки туристам. Для 
возврата средств по забронированным 
и оплаченным заявкам, который будет 
производиться в течение 14 дней с мо-
мента получения туроператором необ-
ходимых документов, туристам реко-
мендовано обратиться в агентство, где 
был заказан тур [2].

Действующий в Украине специаль-
ный Закон «О туризме» [3] практически 
аналогично регламентирует порядок 
разрешения проблем при неплатеже-
способности или банкротстве туропе-
раторов. Согласно ч. 2 ст. 15 данного 
Закона, туроператор для покрытия от-
ветственности за убытки, причиненные 
туристу, в случае своей неплатежеспо-
собности или вследствие возбуждения 
процесса о признании его банкротом, 
которые связаны с необходимостью 
покрытия расходов туриста по его воз-
вращению в место жительства (пребы-
вания), возмещения стоимости непре-
доставленных услуг, предусмотренных 
договором, должен предоставить под-
тверждение финансового обеспечения 
своей ответственности (гарантию бан-
ка или другого кредитного учрежде-
ния) перед туристом.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 ука-
занного Закона, возмещение убытков, 
причиненных туристу в случае возник-
новения обстоятельств неплатежеспо-
собности туроператора или в резуль-
тате нарушения процесса о признании 
его банкротом, осуществляется соот-
ветствующим кредитным учреждением 
на основании заявления туриста, дого-
вора на туристическое обслуживание 

(ваучера) и документов, подтверждают 
невыполнение туроператором (тураген-
том) договорных обязательств. Однако 
отметим, что минимального финансово-
го обеспечения ответственности туро-
ператора выездного туризма в размере 
20 тыс. евро при средней цене турпро-
дукта в 800–900 евро хватает только 
на выплаты 20–25 туристам, тогда как 
остальные остаются ни с чем. В связи 
с этим, многие украинские эксперты 
указывают на необходимость совер-
шенствования данной нормы специаль-
ного закона.

Все вышеуказанное приводит нас к 
выводу о том, что, с одной стороны, не-
обходимо разрешение указанных про-
блем на государственном уровне пу-
тем, как минимум, внесения изменений 
в действующее законодательство, а как 
максимум, разработки нового закона о 
туризме и туристской деятельности, с 
другой стороны, важно привлечь вни-
мание к вопросам просвещения потре-
бителей туристских услуг, повышения 
их правовой грамотности для того, 
чтобы минимизировать правовые по-
следствия подобных ситуаций, при 
этом сохранив доверие потребителей 
туристских услуг к субъектам, оказы-
вающим туристские услуги (туропера-
торам и турагентам).

В работе нами предпринимаются 
попытки комплексного анализа про-
блемы объявления туроператорами о 
приостановлении своей деятельности с 
их последующим банкротством, а так-
же выявления круга правовых послед-
ствий вышеизложенных действий ту-
роператоров с определением основных 
путей разрешения подобных проблем, 
в первую очередь, в направлении за-
щиты прав и интересов потребителей 
туристских услуг.

Проблемы, связанные с правовым 
регулированием деятельности и ответ-
ственности туроператоров как субъек-
тов туристского рынка, поднимались в 
работах М.А. Бобкова, Я.В. Вольвач, 
И.Е. Отческого, А.Е. Толстовой, а так-
же украинских авторов: М.М. Гудима, 
Р.И. Яворского, Т.П. Данканич и др. 
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Однако вопросы объявления о при-
остановлении деятельности и после-
дующего банкротства туроператоров 
исследуются только в единичных рабо-
тах авторами, а также М.М. Морозо-
вым, Н.С. Морозовой, А.А. Моховым,  
И.Н. Труниной.

Рассмотрим теперь поэтапно пра-
вовые последствия объявления туро-
ператорами о приостановлении дея-
тельности, а также выделим основные 
направления защиты прав потребите-
лей туристских услуг, пострадавших 
от подобных действий. Сразу отметим, 
что в статье уделяется внимание толь-
ко тем случаям, когда туроператор 
объявляет о приостановлении своей 
деятельности до того, как началась ту-
ристская поездка. Все случаи, когда та-
кие объявления застали туристов уже 
во время отдыха, нами не рассматрива-
ются, так как предполагают иной алго-
ритм разрешения – за счет механизма 
экстренной помощи.

Факт объявления туроператором 
о приостановлении своей деятель-
ности потребители туристских услуг 
ошибочно отождествляют с объяв-
лением туроператора о банкротстве. 
Заметим, что приостановление туро-
ператором своей деятельности не по-
зволяет считать его несостоятельным: 
этот довод основан на ст. 2 Федераль-
ного закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» [4] (далее – Закон о 
несостоятельности), где указано, что 
«несостоятельность (банкротство) – 
признанная арбитражным судом неспо-
собность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей». До вступления в 
силу такого решения суда презюмиру-
ется, что туроператор имеет возмож-
ность исполнять свои обязательства.

Объявление туроператором о прио-
становлении своей деятельности имеет 
негативные правовые последствия для 
потребителей туристских услуг, имею-
щих, тем не менее, три способа защиты 
своих прав и интересов в указанной си-

туации, которые мы перечислим ниже.
1. Первый и наиболее действенный 

инструмент защиты прав и интересов 
потребителей туристских услуг при 
объявлении туроператором о приоста-
новлении своей деятельности – это 
обращение к его финансовым гаран-
там, то есть к страховой компании 
или банку. Согласно ст. 17.4 Закона 
о туризме, страховщик обязан выпла-
тить страховое возмещение по догово-
ру страхования ответственности туро-
ператора по письменному требованию 
туриста при наступлении страхового 
случая. Гарант обязан уплатить денеж-
ную сумму по банковской гарантии по 
письменному требованию туриста в 
случае отказа туроператора возместить 
реальный ущерб, возникший в резуль-
тате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору.

Основанием для выплаты страхово-
го возмещения либо уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии явля-
ется факт установления обязанности 
туроператора возместить потребите-
лю туристских услуг реальный ущерб, 
возникший в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения туро-
ператором обязательств по договору, 
если это является существенным нару-
шением его условий (ст. 17.5 Закона 
о туризме). К существенным наруше-
ниям туроператором условий договора 
относится неисполнение обязательств 
по оказанию туристу входящих в тури-
стский продукт услуг по перевозке и 
(или) размещению.

На этом этапе актуализируются че-
тыре основные проблемы.

Во-первых, законодателем в ст. 10 
Закона о туризме указывается на необ-
ходимость обязательного соблюдения 
претензионного порядка, соблюсти ко-
торый на деле при объявлении туропе-
ратором о приостановлении своей дея-
тельности оказывается очень сложно. 
Считаем необходимым предусмотреть в 
Законе о туризме или Правилах оказа-
ния услуг по реализации туристского 
продукта условие, освобождающее ту-
риста от необходимости обращения к 
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туроператору за получением отказа от 
удовлетворения заявленных требова-
ний о возмещении реального ущерба.

Во-вторых, страховщик или банк 
обязаны удовлетворить требование ту-
риста не позднее 30 дней после дня его 
получения. Однако зачастую туристы 
получают отказ страховой компании 
осуществлять выплаты туристам до на-
ступления страхового случая, то есть до 
начала туристской поездки. При ожи-
дании наступления страхового случая 
туристы часто сталкиваются с тем, что 
обращение в страховую компанию по-
сле начала поездки оказывается запоз-
далым, так как все средства финансово-
го обеспечения к данному моменту уже 
в большей своей части использованы.

Здесь туристам значительную по-
мощь может оказать информация от 
официальных органов государственной 
власти. Так, на сайте Ростуризма раз-
мещено официальное письмо [5] о том, 
что туроператор «Лабиринт» с 02 авгу-
ста 2014 г. объявляет о приостановке 
своей деятельности и что ЗАО Страхо-
вая компания «Восхождение» и СОАО 
«ВСК» были своевременно уведомлены 
о невозможности ООО «Лабиринт» ис-
полнять свои обязательства перед ту-
ристами и заказчиками по договорам 
и о наступлении страхового случая.  
В итоге туристам было рекомендовано 
обращаться в данные страховые ком-
пании за возмещением, не дожидаясь 
наступления страхового случая.

В-третьих, если зафиксировано бо-
лее одного обращения туриста к га-
рантам, а общий размер денежных 
средств, подлежащих выплате, превы-
шает сумму финансового обеспечения, 
удовлетворение таких требований осу-
ществляется после того, как они будут 
получены от всех туристов, и пропор-
ционально суммам денежных средств, 
указанным в требованиях к сумме фи-
нансового обеспечения. Следователь-
но, страховой суммы или банковского 
депозита на всех туристов может не 
хватить.

В-четвертых, участились случаи об-
мана туристов со стороны турагентов, 

которые после объявления туропера-
торами о приостановлении своей дея-
тельности вызывают туристов к себе 
в офис и заставляют подписывать их 
новый комплект документов (договор, 
приложение к договору, путевку), объ-
ясняя это тем, что в документах якобы 
допущены ошибки в сведениях туропе-
ратора, из-за которых туристы не смо-
гут подать требование о возмещении 
ущерба в страховую компанию, где 
застрахована ответственность туропе-
ратора. Подписывая новый комплект 
документов, туристы лишают себя 
права на возмещение ущерба, а также 
позволяют турагентам избежать ответ-
ственности, как минимум, в пределах 
сумм полученной ими от туроперато-
ров агентской комиссии.

2. При неудачном разрешении си-
туации с гарантами ответственности 
туроператора, а именно: а) незначи-
тельный размер выплаты банком или 
страховой компанией; б) отсутствие ка-
ких-либо выплат со стороны банка или 
страховой компании; в) необоснован-
ное затягивание процесса рассмотре-
ния требования туриста о возмещении 
ущерба и т. д., действующим законо-
дательством предусмотрен еще один 
инструмент защиты прав потребителей 
туристских услуг – судебная защита. 
На такой способ защиты прав туристов 
указывает и Памятка Ростуризма «Па-
мятка для туристов, пострадавших от 
туроператоров, приостановивших свою 
деятельность» [6] (далее – Памятка), 
согласно которой требования туристов 
о страховых или банковских выплатах 
могут быть заявлены к туроператору в 
судебном порядке с применением ст. 
15 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», а также ст. ст. 151 и 1099–
1101 Гражданского кодекса РФ.

Судебный путь защиты прав и инте-
ресов потребителей туристских услуг 
имеет два варианта своего развития:

Первый вариант предполагает, что 
объявивший о приостановлении своей 
деятельности туроператор способен 
исполнять свои обязательства, а су-
дебный процесс по банкротству еще 
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не начинался. В этом случае следует 
привлекать туроператора в процесс в 
качестве ответчика или соответчика, и 
после получения решения, вынесенно-
го в пользу потребителя, действовать в 
рамках исполнительного производства 
по взысканию долга.

Второй вариант предусматривает, 
что процедуры банкротства туропера-
тора уже инициированы или проведены 
с вынесением решения арбитражным 
судом. В такой ситуации потребителям 
туристских услуг необходимо получать 
на руки решение суда общей юрисдик-
ции, после чего подавать заявление в 
арбитражный суд о включении его в 
реестр кредиторов. 

4. В случаях возбуждения произ-
водства о признании туроператора бан-
кротом в арбитражном суде и после 
вынесения в пользу туриста решения 
суда общей юрисдикции наступает по-
следний этап (последняя возможность 
для туриста получить какие-либо де-
нежные средства от туроператора) –  
оформление и подача заявления о 
включении в реестр требований 
кредиторов в арбитражный суд, рас-
сматривающий дело о банкротстве. 
Туристы вправе предъявлять свои тре-
бования к должнику в любой момент, 
пока идут процедуры банкротства, но, 
в соответствии с п. 1. ст. 71 Закона о 
несостоятельности, по истечении меся-
ца после опубликования информации о 
введении наблюдения закрывается ре-
естр требований кредиторов для целей 
участия в первом собрании.

Правительством РФ в 2014 г. был 
внесен Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях усиления ответствен-
ности участников туристского рынка 
и повышения уровня правовой защи-
ты туристов, выезжающих за пределы 
территории Российской Федерации» 
[7]. Многие изменения направлены на 
повышение уровня правовой защиты 
туристов при объявлении туропера-
торами о приостановлении своей де-
ятельности. Наиболее важны, на наш 

взгляд, следующие из них:
1. Усиление степени ответственно-

сти туроператора путем: а) введения 
дополнительных условий для веде-
ния туроператорской деятельности; 
б) проведения обязательного аудита 
финансовой отчетности туроператора 
в случаях, если общая годовая цена 
турпродукта за предыдущий год соста-
вила более 400 млн руб.; в) создания 
фонда персональной ответственности 
туроператора в сфере выездного туриз-
ма, основное назначение которого – 
финансирование расходов на оказание 
экстренной помощи туристам конкрет-
ного туроператора; г) закрепления воз-
можности турагентов работать только 
от имени туроператора.

2. Дополнение перечня существен-
ных условий договора о реализации 
туристского продукта двумя пунктами:  
а) обязательная выдача туристам биле-
тов в направлении «туда и обратно» за 
24 часа до начала путешествия; б) обя-
зательная выдача документов на брони-
рование номеров в отеле на весь срок 
совершения путешествия, а также про-
писывание в договоре условия об обя-
зательном информировании туристов 
о возможности добровольно застрахо-
вать риск неисполнения туроператором 
своих обязательств (например, страхо-
вание от банкротства или приостанов-
ки деятельности туроператора).

3. Установление требований к дого-
вору фрахтования и иным договорам, 
заключаемым для целей организации 
перевозки туристов, а именно: а) за-
крепление положения о предоставле-
нии туроператором перевозчику гаран-
тий по оплате договора; б) обязанность 
туроператора выдать туристу электрон-
ный билет с обязательным указанием 
сведений о пассажире; в) гарантии 
возвращения туриста из страны вре-
менного пребывания независимо от 
финансовых взаимоотношений между 
участниками договора.

Подведя итоги, сделаем вывод о том, 
что проблема объявления туроперато-
рами о приостановлении своей деятель-
ности с их последующим банкротством 
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(несостоятельностью) актуальна как 
для России, так и для Украины, в связи 
с чем представляется целесообразным 
изучение опыта правовых последствий 
вышеизложенных действий туроперато-
ров обеих стран с целью совершенство-
вания туристского законодательства и 
правоприменительной практики.

Ключевые слова: защита прав по-
требителей, несостоятельность (бан-
кротство), турист, туроператор.

В статье рассматриваются осо-
бенности защиты прав туристов 
при несостоятельности (банкрот-
стве) российских и украинских ту-
роператоров. Даются рекомендации 
по защите своих прав в зависимости 
от финансового состояния туропе-
ратора. Делается вывод о целесоо-
бразности изучения опыта правовых 
последствий вышеизложенных дей-
ствий туроператоров обеих стран 
с целью совершенствования турист-
ского законодательства и правопри-
менительной практики.

У статті розглядаються особли-
вості захисту прав туристів у разі 
неспроможності (банкрутства) 
російських та українських туропе-
раторів. Надаються рекомендації 
щодо захисту своїх прав залежно від 
фінансового стану туроператора. 
Робиться висновок щодо доцільності 
вивчення досвіду правових наслідків 
вищевикладених дій туроператорів 
обох країн з метою вдосконалення 
туристичного законодавства і пра-
возастосовної практики.

In the article are considered the 
features of the protection of the rights 
of tourists in insolvency (bankruptcy) 
of the Russian and Ukrainian 
tour operators. There are provided 

recommendations for the protection of 
their rights, depending on the financial 
condition of the tour operator. It is 
concluded that the studying of the 
experience of the legal consequences 
of the aforementioned actions of tour 
operators in both countries in order to 
improve the tourism legislation and 
practice is rational.
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ПОНЯТТЯ ДОДАТКОВИХ (АКЦЕСОРНИХ)  
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Термін «додаткові зобов’язання» є 
загальновживаним у цивілістичній літе-
ратурі. Використовується в науці також 
поняття додаткових обов’язків, додат-
кових прав, додаткових вимог. У ст. 266  
Цивільного кодексу України (далі –  
ЦК України) вживається термін «до-
даткові умови». Оскільки право вимоги 
є сутнісною ознакою зобов’язання (це 
постає з нормативного визначення по-
няття зобов’язання в ч. 1 ст. 509 ЦК 
України), можна зробити висновок про 
те, що й законодавець не прямо визнає 
категорію додаткових зобов’язань. Ра-
зом із тим варто вказати, що загаль-
новизнаного розуміння цього поняття 
не існує ні в науці, ні в практиці пра-
возастосування. Немає визначеності й 
стосовно того, який зміст треба дода-
ти категорії додаткових зобов’язань із 
метою вдосконалення цивільного зако-
нодавства. За таких умов актуальним 
є звернення до дослідження проблеми 
додаткових (акцесорних) зобов’язань.

Додаткові (акцесорні) зобов’язання 
в спеціальних монографічних роботах 
не досліджувалися. Проте вони при-
вертали увагу Д.І. Мейера, М.М. Агар- 
кова, Р.І. Сайфуліна, В.А. Бєлова. Крім 
того, і в радянський, і в пострадянський 
період здійснювався аналіз окремих ви-
дів додаткових забезпечувальних зо-
бов’язань.

Метою статті є постановка окремих 
аспектів проблеми поняття додаткових 
зобов’язань, їх правових особливостей, 
а також спроба їх вирішення.

Основним недоліком наукових 
праць, у яких автори звертаються до 
додаткових зобов’язань, є відсутність 
чіткого визначення аспекту додаткових 

зобов’язань, що є предметом нашого 
дослідження.

Видається доцільним виокремити 
такі три аспекти: академічний (освіт-
ній), правозастосовний і правотворчий. 
В ідеалі цих аспектів не повинно бути. 
За оптимального варіанту правового 
регулювання цивільних відносин пра-
возастосовний і правотворчий аспекти 
мають співпадати. Відтак академічний 
(освітній) аспект додаткових зобов’я-
зань покликаний дати уявлення про 
правозастосовний і правотворчий ас-
пекти цієї проблеми, і стан її наукової 
розробки може не співпадати з іншими 
їх аспектами.

Коли М. Бартошек у виданні, що 
присвячене термінам римського пра-
ва, визначає акцесорне зобов’язання 
як додаткове зобов’язання поручителя 
(додаткове до загального зобов’язан-
ня) [1, с. 20–21], то зрозуміло, що це 
визначення не спрямоване ні на засто-
сування римського приватного права, 
ні на його вдосконалення. Визначення 
акцесорного зобов’язання М. Бартоше-
ком на основі римського права має ви-
няткове академічне (освітнє) значення.

Д.І. Мейер написав курс лекцій на 
матеріалах цивільного законодавства 
Росії середини ХІХ ст. Проте він об-
межився тільки загальними форму-
люваннями про побічні (акцесорні) 
зобов’язання та прикладом про цивіль-
но-правовий інститут, що поширюється 
на основне зобов’язання позики, а та-
кож поруку, якою забезпечується таке 
зобов’язання [2, с. 442–443].

М.М. Агарков значно поглибив ана-
ліз додаткових зобов’язань. Він розгля-
дає проблему ускладнення структури 

© А. Чанишева, 2015
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зобов’язання додатковими правами й 
обов’язками, зокрема такими як обов’я-
зок боржника за грошовим зобов’язан-
ням сплачувати проценти [3, с. 268], а 
потім перейшов до додаткових забезпе-
чувальних вимог, які можуть бути речо-
вими й зобов’язальними [3, с. 268–269].  
Обов’язок кредитора прийняти вико-
нання М.М. Агарков розглядає в межах 
додаткового «до основного відношення 
в зобов’язанні, що є невіддільним від 
основного» [3, с. 277]. Проте на той час, 
коли М.М. Агарков здійснював своє до-
слідження та готував до друку його ре-
зультати (1940 р.), чинними були Ци-
вільний кодекс Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республі-
ки 1922 р. (далі – ЦК РСФСР) та відпо-
відні кодекси інших союзних республік. 
Стаття 46 ЦК РСФСР 1922 р. перед-
бачала погашення давністю позовів за 
додатковими вимогами в разі, коли дав-
ністю погашається позов за головною 
вимогою. Отже, треба було de lege lata 
визначити ті вимоги, які М.М. Агар- 
ков називає додатковими та на які по-
ширювалась чинність ст. 46 ЦК РСФСР 
1922 р. Однак він не здійснив будь-якої 
спроби витлумачити поняття додатко-
вих зобов’язань у правозастосовному 
аспекті. Звичайно, визначити поняття 
додаткових зобов’язань на підставі ст. 
46 ЦК РСФСР 1922 р. складно, оскіль-
ки із цієї статті можна було дізнатися 
тільки про те, що додатковими («при-
даточними») є ті зобов’язання, що не 
є головними. Проте можна було вра-
хувати ст. 141 ЦК РСФСР 1922 р., у 
якій зазначено, що угода про неустой-
ку не є основною. Це давало б підставу 
для висновку про те, що угода про не-
устойку є не основною, а додатковою. 
А отже, вимога про сплату неустойки 
є додатковою («придаточной»). Потім 
можна було б розглянути також пи-
тання про додатковий характер інших 
забезпечувальних вимог, а отже, і зо-
бов’язань. За відсутності достатнього 
законодавчого матеріалу для визна-
чення понять додаткових вимог, прав, 
обов’язків, зобов’язань можна було 
звернутися до судової практики, чого 

М.М. Агарков не зробив. Він навіть іг-
норував ту обставину, що в ст. 46 ЦК 
РСФСР використовується російсько-
мовний термін «придаточные требова-
ния», і став використовувати термін 
«дополнительные» (додаткові) вимоги 
(зобов’язання, права, обов’язки).

Не беручи до уваги нормативну ос-
нову, М.М. Агарков виокремив «ядро 
зобов’язального відношення», яке скла-
дає обов’язок однієї сторони передати 
товар, виконати роботи, надати послу-
гу [3, с. 265]. Це ядро може усклад-
нюватися тим, що сторону кредитора 
чи боржника підтримуватимуть багато 
осіб, а також зустрічним зобов’язанням 
(зазвичай воно полягає в сплаті гро-
шей). Ці ускладнення М.М. Агарков 
не пов’язує з виникненням додаткових 
зобов’язань. Проте решту ускладнень 
структури зобов’язальних відносин 
він називає додатковими вимогами, 
правами, обов’язками. Свій аналіз  
М.М. Агарков здійснює як суто акаде-
мічний пошук істини. Однак треба ду-
мати, що він мав на увазі врахування 
результатів свого дослідження в пра-
вотворчій практиці. Проте ж для цілей 
удосконалення законодавства об’єд-
нання під рубрикою «додаткові зобов’я-
зання» різнорідних правових явищ, які 
мають єдину спільну ознаку (вони не 
входять в «ядро зобов’язальних відно-
син»), навряд чи було прийнятним.

Подібним способом аналізує зміст 
зобов’язання та виокремлює додаткові 
права й обов’язки Н.Ю. Голубєва. Осо-
бливу увагу при цьому вона звертає на 
структуру зобов’язань підряду й найму 
(оренди) [4, с. 537–542]. Виокремлен-
ня нею певних допоміжних обов’язків 
має плідний і конструктивний харак-
тер. Проте ж при цьому Н.Ю. Голубєва 
не розглядає те, як виокремлені нею 
допоміжні обов’язки співвідносяться з 
поняттям додаткових вимог у тому зна-
ченні, як вони розуміються в ст. 266 
чинного Цивільного кодексу України. 
Якщо б вона звернулася до цієї пробле-
ми de lege lata, логічно було б перейти 
до дослідження цієї самої проблеми de 
lege ferenda. Однак дослідниця не звер-
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тається до обох цих аспектів проблеми 
додаткових зобов’язань, обмежившись 
суто академічним (освітнім) аспектом 
проблеми, що не дало змоги більш кон-
структивного її вирішення.

В.А. Бєлов, враховуючи більш ши-
роке, ніж в Україні, розуміння зако-
нодавцем додаткових вимог у ст. 207 
Цивільному кодексі Російської Феде-
рації, мав можливість чітко визначити 
коло додаткових вимог, обов’язків і зо-
бов’язань de lege lata, а потім перейти 
до дослідження цієї проблеми de lege 
ferenda. Проте він ст. 207 Цивільного 
кодексу Російської Федерації, у якій 
прямо називаються додаткові вимоги, 
взагалі не розглядає [5].

Щоб не повторити помилок інших 
науковців, спочатку виокремимо пра-
возастосовний аспект проблеми до-
даткових зобов’язань, тобто здійсни-
мо підхід de lege lata. У ст. 266 ЦК 
України вживається термін «додаткова 
вимога», у дужках називаються вимо-
ги про стягнення неустойки та про 
«накладення» (очевидно, «накладен-
ня» і «звернення» є синонімами; при-
наймні в ст. 589, 590 ЦК України, що 
встановлюють спеціальні норми щодо 
застави, вживається термін «звернен-
ня»). Звернення стягнення на застав-
лене майно – це вимога, що пред’яв-
ляється до суду (ми не ведемо мову 
про інші способи звернення стягнення 
на заставлене майно з тієї причини, 
що аналізується ст. 266 ЦК України, 
яка стосується позовної давності) на 
захист речового (заставного) права. 
Тому варто визнати, що в ст. 266 ЦК 
України називається лише одна зо-
бов’язальна вимога – про стягнення 
неустойки. Проте цю вимогу об’єднує 
з вимогою про звернення стягнення на 
заставлене майно забезпечувальний 
характер цих вимог. Тому включення 
слова «тощо» до тексту ст. 266 ЦК 
України після прямої вказівки на ці 
два види додаткових вимог (неустойку 
та звернення стягнення на заставне 
майно) дає підстави для висновку, що 
слово «тощо» означає інші подібні ви-
моги, якими є вимоги забезпечувальні.

Крім названих, це будуть вимоги, 
що пред’являються до поручителя 
(входять до змісту зобов’язання пору-
ки), і вимоги про стягнення подвійної 
суми завдатку. Що стосується гаран-
тії, то законодавець прагнув відділити 
її від основного зобов’язання та вста-
новив, що зобов’язання гаранта перед 
кредитором не залежить від основного 
зобов’язання, зокрема, і тоді, коли в 
гарантії міститься посилання на осно-
вне зобов’язання (ст. 562 ЦК Украї-
ни). Проте, встановлюючи це правило, 
законодавець у дужках пояснює, що 
незалежність гарантії від основного 
зобов’язання полягає в незалежності 
гарантії від основного зобов’язання на 
випадок припинення або недійсності 
цього зобов’язання. У ренті гарантія 
пов’язана з основним зобов’язанням 
як зобов’язання додаткове. Про до-
датковий характер гарантії свідчить 
уже те, що забезпечене гарантією зо-
бов’язання в ст. 562 ЦК України на-
зивається основним; оскільки воно є 
основним, то гарантійне зобов’язання 
є додатковим. На користь додаткового 
характеру гарантійного зобов’язання 
свідчить також зазначення в ст. 560 
ЦК України того, що гарант відпові-
дає перед кредитором за порушення 
зобов’язання боржником, та в ч. 1 
ст. 563 ЦК України того, що гарант 
зобов’язаний сплатити грошову суму 
на користь кредитора в разі порушен-
ня боржником зобов’язання, забез-
печеного гарантією. Є й інші докази 
зв’язку гарантійного зобов’язання як 
додаткового із забезпеченим ним зо-
бов’язанням як основним.

Викладене розуміння додаткових зо-
бов’язань, що ґрунтується на ст. 266 
ЦК України, узгоджується з положен-
нями ст. 548 ЦК України, у якій забез-
печені неустойкою, порукою, гарантією 
й завдатком зобов’язання названі ос-
новними; оскільки забезпечені зобов’я-
зання є основними, то зобов’язання, 
що забезпечують (якщо вони є, оскіль-
ки вимоги, що складають зміст застави 
й притримання, не є зобов’язальними), 
логічно визнати додатковими.
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Як уже зазначалося, у 1940 р. М.М. Агар- 
ков писав про додаткові відносини, додат-
кові вимоги, додаткові права й обов’язки 
щодо сплати процентів [3, с. 268]. Думку 
про додатковий характер зобов’язання 
щодо сплати процентів М.М. Агарков ар-
гументував тим, що існування обов’язку 
сплати процентів залежить від існування 
основного зобов’язання [3, с. 268]. Проте 
таке можна стверджувати про плату за 
користування річчю на підставі договору 
найму (оренди): поки існує зобов’язання 
повернути річ наймодавцеві, існує також 
зобов’язання щодо сплати процентів. Що 
стосується користування річчю з боку 
наймача, то воно може бути ототожнене 
з користуванням грошовими коштами на 
підставі договору позики чи кредитного 
договору.

Думка про додатковий характер 
зобов’язання щодо сплати процентів 
висловлювалася Головою Верховного 
Суду УРСР А.М. Якименко, коли він ко-
ментував ст. 84 ЦК УРСР 1963 р. Прав-
да, при цьому він вказав на додатковий 
характер тільки вимоги вкладника щодо 
нарахування (точніше, щодо сплати) 
йому процентів на грошову суму, що 
внесена до ощадної каси [6, с. 95].

Деякі науковці намагаються роз-
ширити коло додаткових вимог (прав, 
обов’язків, зобов’язань) уже на базі 
чинного законодавства. Так, коменту-
ючи ст. 266 ЦК України, В.І. Цікало 
називає додатковою вимогу «до батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника про 
відшкодування шкоди, завданої непо-
внолітнім, тощо» [7, с. 227]. Вимога 
до батьків (усиновлювачів), піклуваль-
ника є типовою субсидіарною вимо-
гою. Тому слово «тощо» в наведеній 
цитаті дає підстави стверджувати, що  
В.І. Цікало відносить до додаткових 
вимоги до будь-яких субсидіарно зо-
бов’язаних осіб. Якби така думка була 
висловлена в порядку de lege ferenda, 
вона заслуговувала б на увагу й обго-
ворення. Проте de lege lata ця думка 
суперечить ст. 266 ЦК України.

Оскільки зміст поняття додаткових 
вимог за чинним цивільним законодав-
ством є досить зрозумілим, звернемося 

до цього поняття de lege ferenda, з’ясу-
ємо, які правові явища треба охопити 
поняттям додаткових зобов’язань у 
майбутньому, більш досконалому, зако-
нодавстві. Насамперед звернемо увагу 
на те, що межа між основними й до-
датковими зобов’язаннями є рухливою. 
Так, страхове зобов’язання зазвичай 
вважається та дійсно є основним, а 
його виконання може забезпечувати-
ся додатковими зобов’язаннями. Проте 
договір страхування може бути укла-
дено з метою страхування, наприклад, 
ризику неповернення кредиту (грошо-
вої суми, отриманої позичальником) на 
підставі кредитного договору на умовах 
платності та строковості. У цьому ви-
падку цивільно-правова й соціально-е-
кономічна роль страхового зобов’язан-
ня є такою самою, як і роль засобів 
забезпечення виконання зобов’язань, 
передбачених ст. 546 ЦК України. Це 
враховується в ч. 3 ст. 735 ЦК Украї-
ни, яка встановлює, що виплата ренти 
може бути забезпечена шляхом вста-
новлення обов’язку платника ренти 
застрахувати ризик невиконання ним 
своїх обов’язків за договором ренти. 
Якщо договір страхування укладається 
на забезпечення виконання основного 
зобов’язання, на нього поширюються 
положення ч. ч. 2, 3 ст. 548 ЦК Укра-
їни, що стосуються співвідношення 
основного зобов’язання та правочину 
щодо його забезпечення.

З іншого боку, додаткове зобов’я-
зання, забезпечене засобами, передба-
ченими ст. 546 ЦК України, набуває 
щодо забезпечувального зобов’язан-
ня характеру основного зобов’язання. 
Так, немає юридичних перешкод для 
встановлення договором поруки не-
устойки, яку поручитель буде зобов’я-
заний сплатити на користь кредитора 
в разі невиконання ним зобов’язання, 
що ґрунтується на договорі поруки.  
У цьому випадку зобов’язання поруки 
набуває характеру основного, а щодо 
відносин між сторонами буде застосо-
вуватися ст. 548 ЦК України. Звичай-
ною є практика забезпечення порукою 
зобов’язання щодо сплати неустойки. 
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Ця практика ґрунтується на ч. 2 ст. 554  
ЦК України. У таких випадках зобов’я-
зання щодо сплати неустойки набуває 
характеру основного.

Думка про неможливість самостій-
ного існування додаткового зобов’язан-
ня (у разі припинення основного) de 
lege ferenda є неприйнятною стосовно 
лише деяких додаткових зобов’язань. 
Так, існування поруки після припи-
нення забезпеченого нею зобов’язання 
втрачає будь-який сенс. Проте стосов-
но зобов’язання щодо сплати неустойки 
ця думка є абсолютно неприйнятною. 
Отже, ознака неможливості самостій-
ного існування (за відсутності основно-
го зобов’язання) не може бути визна-
на такою, що є обов’язковою для всіх 
додаткових зобов’язань, навіть якщо 
додатковими будуть визнаватися лише 
забезпечувальні зобов’язання. Тому 
додаткові зобов’язання, які нездатні іс-
нувати без основних зобов’язань, – це 
лише один із видів додаткових зобов’я-
зань.

Додатковий характер зобов’язан-
ня на прикладі грошових зобов’язань 
щодо сплати процентів В.А. Бєлов по-
яснює тим, що «виникнення обов’язку 
сплати процентів пов’язується законом 
не стільки з волею сторін, скільки з 
наявністю такого факту використання 
грошових коштів, отриманих від тре-
тьої сторони (незрозуміло, чому «тре-
тьої», а не «іншої» – А. Ч.), або та-
ких, що підлягають поверненню їй. За 
відсутності факту використання «чу-
жих» (за термінологією нашого закону) 
грошових коштів, тобто за відсутності 
іншого (основного) грошового зобов’я-
зання обов’язок щодо сплати процен-
тів не може виникнути» [5, с. 278]. Це 
є правильним тільки в тій частині, у 
якій викладене стосується грошових 
зобов’язань щодо сплати процентів, пе-
редбачених ст. 395 ЦК України. Щодо 
решти це твердження навряд чи може 
бути визнане прийнятним. Справа в 
тому, що зобов’язання щодо сплати 
процентів у регулятивних цивільних 
правовідносинах нічим не відрізняється 
від грошових зобов’язань щодо оплати 

товарів, робіт, послуг. Так, диспозитив-
ною нормою п. 1 ст. 711 Цивільного 
кодексу Російської Федерації (їй від-
повідає ч. 1 ст. 854 ЦК України) пе-
редбачається, що сплата підрядникові 
обумовленої ціни здійснюється не тіль-
ки після остаточної здачі результатів 
роботи, а й за умови, що робота вико-
нана підрядником належним чином і в 
погоджений строк, а за наявності згоди 
замовника – достроково. Отже, і в цьо-
му випадку оплата роботи здійснюєть-
ся не стільки за волею сторін, скільки 
за наявності факту виконання роботи. 
Сплата наймачем (орендарем) плати за 
користування річчю також обумовлю-
ється не стільки волею сторін, скільки 
фактом користування річчю, а за весь 
час, упродовж якого майно не могло 
бути використане наймачем через об-
ставини, за які він не відповідає, він 
звільняється від обов’язку вносити пла-
ту за користування річчю (ч. 6 ст. 762 
ЦК України). Тому підстав визнання 
будь-яких грошових зобов’язань щодо 
оплати товарів, робіт, послуг додатко-
вими є стільки ж, скільки для визнання 
такими ж зобов’язань щодо сплати про-
центів за користування коштами, отри-
маними на підставі договорів позики чи 
кредитних договорів.

Усупереч висловленій у науці дум-
ці додаткові зобов’язання, з деякими 
винятками, здатні до самостійного 
існування (за відсутності основного 
зобов’язання). Проте виникнути до-
даткові права й обов’язки (вимоги, зо-
бов’язання) можуть тільки за наявності 
основного зобов’язання або в зв’язку 
з його виникненням або припиненням.

Отже, перша особливість додат-
кових зобов’язань полягає в підставі 
їх виникнення. Друга – у моменті їх 
виникнення. Така особливість, як за-
кінчення позовної давності у зв’язку 
із закінченням позовної давності за 
основною вимогою (основним зобов’я-
занням), характерна лише для деяких 
додаткових зобов’язань. Виходячи із 
цього, додатковими варто визнати всі 
забезпечувальні зобов’язання (щодо 
сплати неустойки, зобов’язання по-
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руки, гарантії, зобов’язання щодо по-
вернення подвійної суми задатку), 
зобов’язання, у яких реалізуються ци-
вільно-правові санкції за порушення 
зобов’язань (відшкодування збитків, 
сплата процентів на підставі ст. 625 
ЦК України). До додаткових варто від-
нести також гарантійні зобов’язання 
продавця, підрядника.

Від додаткових зобов’язань, у ме-
жах яких реалізуються цивільно-пра-
вова відповідальність та інші наслідки 
порушення зобов’язань (основних, до-
поміжних і додаткових), треба відріз-
няти ті зобов’язання, які законодавець 
виокремив від таких, що раніше існу-
вали, та існуючих зобов’язань і визнав 
окремими основними зобов’язаннями. 
Такі основні зобов’язання являють со-
бою клас правових явищ. Найбільш 
яскравим представником таких явищ 
є зобов’язання відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок недоліків товарів, 
робіт (послуг). Уже сама назва цих зо-
бов’язань свідчить про їх зв’язок із та-
кими зобов’язаннями, у межах яких за-
значені товари, роботи (послуги) були 
отримані. Проте законодавець вирішив 
названі два види зобов’язань розділи-
ти. При цьому він присвятив зобов’я-
занням відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок недоліків товарів, робіт (по-
слуг), значний нормативний масив, до 
якого належать ст. ст. 1209–1211 ЦК 
України, а також Закон України «Про 
відповідальність за шкоду, завдану 
внаслідок дефекту в продукції». Розрив 
названих двох видів зобов’язань пере-
важно обумовлений техніко-юридични-
ми міркуваннями. Можливо, на таке 
рішення законодавця вплинуло пану-
вання в науці розуміння причинного 
зв’язку як прямого чи безпосереднього.

Отже, законодавець сформував 
інститут відшкодування шкоди, зав-
даної недоліками товарів, робот (по-
слуг), який поширюється на всі види 
зобов’язань, що можуть виникнути в 
цьому зв’язку: 1) зобов’язання відшко-
дування шкоди, завданої шляхом каліц-
тва або іншого ушкодження здоров’я;  
2) зобов’язання відшкодування шкоди, 

завданої смертю годувальника; 3) зо-
бов’язання відшкодування моральної 
шкоди; 4) зобов’язання відшкодування 
майнової шкоди, завданої через пошко-
дження або знищення майна потерпі-
лого. Це різні основні зобов’язання, які 
можуть виникнути й існувати одночас-
но. Лише зобов’язання відшкодування 
шкоди, завданої шляхом каліцтва або 
іншого ушкодження здоров’я, і зобов’я-
зання відшкодування шкоди, завданої 
смертю годувальника, не можуть ви-
никнути й існувати паралельно через 
їх сутнісну несумісність.

Інститут відшкодування шкоди, зав-
даної каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю, лише частково 
співпадає з інститутом відшкодування 
шкоди, завданої недоліками товарів, 
робіт (послуг). За межами цього співп-
адання він поширюється, зокрема, на 
зобов’язання відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом, іншим ушкоджен-
ням здоров’я або смертю осіб, що вико-
нували договірні зобов’язання. Відтак 
у відповідній частині зобов’язання від-
шкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я або смер-
тю, могли б бути замінені додатковими 
зобов’язаннями щодо відшкодування 
збитків, завданих порушенням основ-
ного зобов’язання особою, яка поряд із 
потерпілим була стороною цього основ-
ного зобов’язання, а саме зобов’язан-
ням відшкодування шкоди, завданої ка-
ліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю пасажира. Згідно зі ст. 928 
ЦК України на такі зобов’язання поши-
рюються положення глави 82 ЦК Укра-
їни. Техніко-юридичні міркування, які 
стали підґрунтям такого законодавчого 
рішення, легко помітити: законодавець 
цілком правильно не став формулю-
вати численні правові норми про від-
шкодування шкоди, завданої внаслідок 
незабезпечення охорони життя та здо-
ров’я пасажира під час перевезення, 
а відіслав до інституту відшкодування 
шкоди. Правда, разом із таким поси-
ланням законодавець де-факто квалі-
фікував зобов’язання відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим уш-
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кодженням здоров’я або смертю паса-
жира, не як додаткові до основного зо-
бов’язання перевезення, а як основні. 
Щоб такого не відбулося, законодавець 
повинен був зазначити, що до зобов’я-
зань відшкодування збитків, завданих 
каліцтвом, іншим ушкодженням здо-
ров’я або смертю пасажира, глава 82 
ЦК України застосовується субсидіар-
но, проте він цього не зробив.

Ключові слова: зобов’язання, зо-
бов’язальні відносини, основні зобов’я-
зання, додаткові (акцесорні) зобов’я-
зання.

У статті досліджено окремі ас-
пекти проблеми поняття додат-
кових (акцесорних) зобов’язань, їх 
правових особливостей. Проаналізо-
вано співвідношення основних і до-
даткових (акцесорних) зобов’язань. 
Розроблено нові теоретичні поло-
ження, що можуть бути науковим 
підґрунтям для вдосконалення пра-
вового регулювання відносних май-
нових відносин.

В статье исследованы отдельные 
аспекты проблемы понятия допо-
лнительных (акцессорных) обяза-
тельств. Проанализировано соотно-
шение основных и дополнительных 
(акцессорных) обязательств. Разра-
ботаны новые теоретические поло-
жения, которые могут быть научной 
основой для совершенствования пра-
вового регулирования относитель-
ных имущественных отношений.

The article deals with separate 
aspects of the problem of definition of 
supplementary obligations and their 
legal features. The correlation of main 
and additional (accessory) obligations 
is being analyzed. New theoretical 
propositions are developed that can 
be a scientific basis for improvement 
of the legal regulation of the relative 
property relations.

Література
1. Бартошек М. Римское право: поня-

тия, термины, определения / М. Барто-
шек. – М. : Юридическая литература, 
1989. – 448 с.

2. Мейер Д.И. Русское гражданское  
право / Д.И. Мейер. – М. : Статут,  
2000. – 831 с.

3. Агарков М.М. Обязательства по 
гражданскому праву / М.М. Агарков // 
Агарков М.М. Избранные труды по граж-
данскому праву : в 2 т. / М.М. Агарков. – 
М. : ЦентрЮрИнфо, 2002– . – Т. 1. – 2002. –  
С. 163–460.

4. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивіль-
ному праві України: методологічні засади 
правового регулювання : [монографія] / 
Н.Ю. Голубєва. – О. : Фенікс, 2013. – 642 с.

5. Белов В.А. Гражданское право : 
[учебник] : в 4 т. / В.А. Белов. – М. : 
Юрайт, 2013– . – Т. IV : Особенная часть. 
Относительные гражданско-правовые фор-
мы. – 2013. – 1085 с.

6. Гражданский кодекс Украинской ССР :  
[научно-практический комментарий] / 
под ред. А.Н. Якименко. – К. : Политиздат 
Украины, 1981. – 639 с. 

7. Науково-практичний коментар 
Цивільного кодексу України / за ред.  
В.М. Коссака. – К. : Істина, 2011. – 976 с.



132

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

УДК 342.6 

О. Атаманчук,
кандидат економічних наук,

доцент кафедри організації оперативно-розшукової діяльності
Національного університету державної податкової служби України

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ УХИЛЕННЯМ  

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ШЛЯХОМ  
ПРОВЕДЕННЯ БЕЗТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

На сьогодні система оподаткування, 
методи збирання податків і контролю 
за їх сплатою посилюють негативні 
тенденції в економіці та є основою для 
корупції, розвитку тіньової економі-
ки. Особливе занепокоєння викликає 
збільшення кількості злочинів у сфері 
ухилення від сплати податків, оскіль-
ки вони не лише гальмують позитивні 
тенденції, а й завдають істотної шко-
ди державі, суб’єктам підприємницької 
діяльності й окремим громадянам. Це 
стає причиною того, що в належному 
обсязі не поповнюється дохідна части-
на бюджету, тому скорочуються витра-
ти на соціальні проблеми суспільства, 
збільшується частина невдоволеного 
населення.

Велику небезпеку становить поява 
нових, раніше невідомих форм злочин-
ної діяльності. З ними поки що досить 
складно вести ефективну боротьбу з 
позиції як кримінального переслідуван-
ня, так і проведення оперативно-розшу-
кових заходів з метою їх викриття та 
запобігання їм. До цих злочинних дій, 
зокрема, варто зарахувати проведен-
ня фінансово-господарських відносин 
із підприємствами, що мають ознаки 
фіктивності, з метою виведення з ле-
гального обігу суб’єкта господарюван-
ня коштів під виглядом проведення 
легальних господарських відносин з 
іншими підприємствами. Для цього 
проводяться операції з переведення в 
безготівкову форму готівкових коштів, 
які отримані в результаті реалізації 
товарів, без проведення цих операцій 

по бухгалтерському та податковому 
обліках підприємств. Зазначена діяль-
ність здійснюється завдяки створенню 
й функціонуванню фіктивних суб’єктів 
підприємницької діяльності – юридич-
них осіб, використанню уявних угод 
з метою ухилення від сплати подат-
ків, зборів, інших обов’язкових пла-
тежів і/або легалізації (відмивання) 
товарно-матеріальних цінностей (далі –  
ТМЦ) («віртуальних» складських за-
пасів), доходів, отриманих злочинним 
шляхом.

У кримінально-правовому аспекті 
здійснення незаконних безтоварних 
операцій потрібно пов’язувати з таки-
ми загальними напрямами: 

1) незаконне отримання готівкових 
(при конвертації) або безготівкових 
(при реконвертації) коштів; 

2) ухилення від сплати податків, збо-
рів, інших обов’язкових платежів шля-
хом безпідставного зарахування сум 
із податку на додану вартість (далі –  
ПДВ) до складу податкового кредиту 
й незаконного формування витрат під-
приємства;

3) легалізація (відмивання) коштів 
та іншого майна, здобутих злочинним 
шляхом.

Суспільна небезпека цих злочинних 
дій полягає в завданні державі збитків 
у вигляді ненарахування й несплати до 
бюджету держави податків, розширен-
ні масштабів недобросовісної конкурен-
ції, незаконному переведенні в готівку 
безготівкових коштів, незаконному пе-
реведенні готівкових коштів у безготів-

© О. Атаманчук, 2015
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кові, сприянні легалізації коштів, здо-
бутих злочинним шляхом [1].

Основна функція як готівкових, так 
і безготівкових коштів – слугувати за-
собами платежу. У багатьох країнах 
кількість готівкових коштів жорстко 
обмежується законодавством, їхня мак-
симальна межа під час здійснення тієї 
або іншої операції не повинна переви-
щувати визначений законодавством по-
ріг (суму). 

Закономірністю є й те, що обіг безго-
тівкових коштів легше контролюється, 
ніж обіг готівкових. Кошти, переведені 
з рахунку на рахунок, можуть контро-
люватися з боку банківських установ, 
контрольних і правоохоронних органів 
та підрозділів фінансового моніторингу. 
У такий спосіб готівкові кошти є най-
більш зручними через відсутність силь-
ного правового контролю над ними [2].

Необхідність у переведенні в готів-
ку коштів виникає в суб’єктів підпри-
ємницької діяльності з різних причин, 
а саме:

– бажання посадових осіб суб’єктів 
господарської діяльності (далі – СГД) 
занизити базу оподаткування з податку 
на прибуток шляхом невідображення в 
бухгалтерській і податковій звітності 
грошової виручки від продажу товарів, 
робіт і послуг, завишення валових та 
податкового кредиту;

– СГД необхідно без сплати подат-
ків та обов’язкових зборів розподілити 
зароблені гроші між співробітниками, 
посадовими особами й засновниками 
підприємства;

– готівкові кошти необхідні для 
представницьких цілей і вирішення 
окремих питань, які пов’язані з діяль-
ністю підприємства (надання хабара 
посадовій особі контрольного або пра-
воохоронного органу тощо).

Непідконтрольні готівкові гроші – 
часто найбільш зручний і необхідний 
засіб розрахунку й накопичення. 

Працівникам податкової міліції, під-
розділів ДСБЕЗ МВС України добре 
відома класична схема конвертації 
грошей, яка полягає в перерахуванні 
підприємствами-замовниками готівки 

безготівкових коштів під виглядом при-
дбання будівельних матеріалів, палив-
но-мастильних матеріалів, ремонтних, 
будівельних, консалтингових і марке-
тингових послуг на поточні рахунки 
«транзитних» або фіктивних підпри-
ємств (далі – ФСПД) із подальшим 
зняттям готівки через касу банківської 
установи [3]. При цьому підприєм-
ству-замовнику готівки передаються 
податкова накладна, видаткова наклад-
на, акт прийому виконаних робіт форми 
КБ-2в, довідка про вартість виконаних 
робіт і витрат форми КБ-3, угода й інші 
бухгалтерські документи за необхідно-
сті. Використовуючи податкові доку-
менти, отримані внаслідок проведення 
зазначеної операції, платник безпід-
ставно зараховує суми ПДВ до складу 
податкового кредиту та збільшує суми 
волових витрат, так посадові особи під-
приємства ухиляються від сплати ПДВ 
і податку на прибуток.

Зазначена схема конвертації є до-
сить класичною й використовується 
вітчизняними підприємствами із сере-
дини 90-х років минулого століття до 
сьогодні, тому працівниками податкової 
міліції Державної фіскальної служби 
України та інших правоохоронних ор-
ганів накопичено великий досвід руй-
нування зазначених схем, розроблено 
й діють відповідні методики проведен-
ня оперативно-розшукових заходів, 
виявлення та розкриття злочинів цієї 
категорії.

Аналізуючи зазначені схеми ухилен-
ня від сплати податків шляхом прове-
дення операцій із конвертації коштів, 
можна зробити висновок, що слабкою 
ланкою цієї схеми є ФСПД, на якому 
накопичуються податкові зобов’язання, 
і банківська установа, посадові особи 
якої незаконно співпрацюють зі злочин-
цями, надаючи останнім можливість 
незаконно користуватись банківськими 
рахунками «фіктивних» підприємств і 
проводячи зняття коштів із рахунків 
таких підприємств. 

У сучасних умовах співробітник по-
даткової міліції може відстежити весь 
ланцюг формування податкового кре-
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диту, не виходячи зі свого робочого 
кабінету, використовуючи відомості 
автоматизованої системи зіставлення 
податкової звітності й розшифровувань 
податкових зобов’язань і податково-
го кредиту в розрізі контрагентів (так 
званий «5-й додаток») та електронного 
реєстру податкових накладних [4]. Ви-
користовуючи зазначену інформаційну 
систему, а також інші інформаційні 
ресурси ДПС (АІС «Податки», Держав-
ний реєстр фізичних осіб (форми 1ДФ), 
АРМ «Аудит», ЦБД ПДС тощо), опе-
ративний працівник податкової міліції, 
перебуваючи на робочому місці, може 
самостійно робити висновки щодо мож-
ливості ухилення від сплати податків 
суб’єктами підприємницької діяльно-
сті, оцінювати фінансово-господарську 
діяльність і повноту сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів 
окремими суб’єктами господарювання, 
досліджувати діяльність виробничо-ко-
мерційних систем з метою виявлення 
ознак ухилення й мінімізації сплати по-
датків для організації їхнього оператив-
ного відпрацювання [5].

Використання банківських установ 
з метою «конвертації» коштів пов’яза-
не з певними очевидними ризиками, а 
саме:

– на кошти СПД-замовника, які зна-
ходяться на поточному рахунку тран-
зитного або фіктивного суб’єкта, слід-
чим під час розслідування кримінальної 
справи відносно посадових осіб зазна-
чених СПД за ст. ст. 191, 205, 209, 
212, 364 та 366 Кримінального кодексу 
України може бути накладений арешт;

– особа, яка знімає кошти з поточ-
ного рахунку ФСПД за підробленими 
документами й не має жодного стосун-
ку до зазначеного суб’єкта, може бути 
затримана разом із грошима безпосе-
реднє біля виходу з банківської уста-
нови співробітниками правоохоронних 
органів або учасниками злочинних 
угруповань;

– відомості щодо руху коштів по 
поточних рахунках транзитних і фік-
тивних СПД банківськими установа-
ми можуть бути надані представникам 

правоохоронних органів у межах роз-
слідування кримінальних справ і прове-
дення оперативно-розшукових заходів. 
Крім того, працівники банків можуть 
конфіденційно надавати ці відомості 
оперативним працівникам. 

Підрозділи Національного банку 
України, Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, Державної 
комісії з регулювання ринку фінансо-
вих послуг України, правоохоронних 
органів і служби фінансового моніто-
рингу (під час проведення фінансового 
моніторингу) мають право проводити 
дослідження (аналіз) фінансових опе-
рацій, що передбачає збирання інфор-
мації й аналіз операцій суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу. 
Держфінмоніторинг на постійній основі 
здійснює дослідження й аналіз методів, 
схем конвертації та відмивання грошей 
і розроблення типологій відмивання ко-
штів. Досліджуються наявні схеми та 
відпрацьовуються найбільш оптималь-
ні шляхи їх виявлення з урахуванням 
досвіду зарубіжних країн, фінансових 
і правоохоронних органів України для 
запобігання вчиненню відповідних зло-
чинів. 

Аналіз являє собою перетворення 
зібраної, дослідженої й перевіреної ін-
формації, отриманої від банківських 
установ [6], у відомості закритого ха-
рактеру за допомогою інтеграції й ін-
терпретації всіх зібраних даних. 

Етапи аналізу фінансових операцій 
умовно діляться на такі підетапи або 
стадії: 

• перевірка отриманих даних; 
• розроблення робочої гіпотези; 
• збирання, оцінювання та перевір-

ка додаткової інформації; 
• виявлення передумов; 
• розроблення попередніх виснов-

ків;
• побудова аргументів. 
Необхідною умовою виявлення фак-

ту підозрілих фінансових операцій, ле-
галізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, є установлення 
у фінансових операціях ознак окремих 
фінансових порушень, які можуть бути 
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пов’язані з легалізацією (відмиванням) 
злочинних доходів [2]. Результати та-
кого дослідження Держфінмоніторинг 
передає правоохоронним органам для 
подальшої перевірки прийнятого про-
цесуального рішення. 

Виходячи із вищевикладеного, зло-
чинними угрупованнями, які здійсню-
ють злочинну діяльність, пов’язану 
із конвертацією коштів, почала вико-
ристовуватись схема «реконвертації» 
грошей. Схема «реконвертації» коштів 
полягає в наданні СПД-замовнику пев-
ної суми готівки під виглядом товар-
но-матеріальних цінностей і послуг, 
при цьому джерелом готівки є не каса 
банківської установи, а необлікована 
готівкова маса, яка являє собою торго-
ву виручку торговельних підприємств 
від реалізації товарів широкого вжитку 
в роздріб і/або дрібним гуртом за го-
тівкові кошти.

Схема «реконвертації» коштів діє 
так:

1) суб’єкт господарювання з метою 
ухилення від сплати ПДВ і податку 
на прибуток, проведення підприєм-
ницької діяльності без відображення 
фактичних фінансових результатів гос-
подарської діяльності в податковій та 
офіційній бухгалтерській звітності і/
або в разі необхідності суб’єктів без 
сплати податків та обов’язкових зборів 
розподілити зароблені гроші між спів-
робітниками, посадовими особами й 
засновниками підприємства перерахо-
вують певну суму безготівкових коштів 
зі свого рахунку на поточний рахунок 
«транзитного» СПД начебто за при-
дбання будівельних матеріалів;

2) «транзитне» СПД, у свою чергу, 
перераховує зазначені кошти на поточ-
ний рахунок підприємства, що здійс-
нює діяльність із продажу в роздріб 
товарів широкого вжитку за готівку 
(«джерело готівки»). Такими підпри-
ємствами можуть бути оптові склади, 
інтернет-магазини, мережі автозаправ-
них станцій, автотранспортні підприєм-
ства тощо. Готівкові кошти надходять 
від фактичного продажу товарів, що 
реалізовуються в приміщенні оптового 

складу або інтернет-магазину фізичним 
особам за готівку, яка із порушенням 
Закону України «Про застосування ре-
єстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг» [7] не обліковується по 
касі підприємства;

3) підприємство («джерело готівки») 
надає «транзитному» СПД комплект 
необхідних документів, що засвідчують 
факт проведення між ними господар-
ської операції з купівлі-продажу ТМЦ, і 
під виглядом придбаних товарів «тран-
зитному» СПД передається готівка. 
Сума готівкових коштів, що передають-
ся під виглядом ТМЦ, дорівнює сумі 
перерахованих («джерелу готівки») 
безготівкових коштів за відрахуванням 
1,5–2% від цієї суми – винагорода за 
продаж готівки;

4) «транзитне» СПД, у свою чергу, 
виготовляє необхідні документи щодо 
реалізації ТМЦ на адресу підприємства 
(«замовника готівки») і передає під ви-
глядом ТМЦ готівкові кошти за відра-
хуванням свого відсотка як винагороди 
(4–5%).

У в зв’язку з тим, що номенклатура 
ТМЦ підприємств (джерел готівкових 
коштів) не завжди відповідає потребам 
підприємства «замовника готівки», на 
складах «транзитного» СГД, згідно з до-
кументами бухгалтерського обліку, на-
копичуються товари, яких фактично не 
існує, але вони зафіксовані в бухгалтер-
ській звітності підприємства, зокрема 
на 281 субрахунку підприємства («вір-
туальні складські запаси»). Отже, поса-
дові особи «транзитного» СГД, з метою 
незаконного формування сум податко-
вого кредиту й валових витрат, при-
ховування фінансових взаємин із фік-
тивними СПД і списання «віртуальних 
складських запасів», здійснюють відпо-
відні бартерні операції, а саме: від імені 
фіктивного підприємства виготовляють 
документи, що свідчать про обмін груп 
товарів, які надійшли від СГД «джерела 
готівки», на ті ТМЦ, що необхідні під-
приємству-замовнику готівки.

Бартерні операції законодавчо регу-
люються Податковим кодексом України 
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(далі – ПК України), згідно з пп. 14.1.10 
п. 14.1 ст. 14 розділу І ПК України, бар-
терна (товарообмінна) операція – це 
господарська операція, яка передбачає 
проведення розрахунків за товари (ро-
боти, послуги) у негрошовій формі в 
межах одного договору. Загальні поло-
ження щодо міни (бартеру) містяться у 
ст. 293 Господарського кодексу України 
від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГК 
України) та § 6 гл. 54 Цивільного кодек-
су України від 16.01.2003 р. № 435-IV 
(далі – ЦК України). Згідно зі ст. 293 
ГК України, за договором міни (барте-
ру) кожна зі сторін зобов’язується пе-
редати другій стороні у власність, пов-
не господарське відання чи оперативне 
управління певний товар в обмін на ін-
ший товар. Подібне визначення містить 
і ст. 715 ЦК України [8].

Розрахунки між контрагентами, 
що використовують товарообмінні 
операції, відбуваються без проведен-
ня фінансових операцій, тобто зникає 
необхідність у використанні банків-
ської ланки, завдяки чому ці операції 
не підпадають під контроль Держфін-
моніторингу та не документуються в 
банківських установах. Отже, застосо-
вуючи подібні товарообмінні операції, 
злочинці можуть маскувати реконвер-
таційні операції. 

Оперативно-розшукові заходи, спря-
мовані на руйнування зазначених схем 
ухилення від сплати податків, мають 
ґрунтуватись на результатах попе-
реднього аналізу показників фінансової 
діяльності підприємств, які входять до 
складу цієї схеми. Так, використовуючи 
дані інформаційних систем ДФС Укра-
їни (ІС Податковий блок, АІС «Подат-
ки», Державний реєстр фізичних осіб 
(форми № 1ДФ), АРМ «Аудит», ЦБД 
ПДС), оперативний працівник отримує 
відомості щодо такого:

1) посадових осіб підприємств;
2) адрес юридичної та фактичної ре-

єстрації;
3) видів економічної діяльності під-

приємств;
4) сум валових доходів і витрат, по-

даткового кредиту й зобов’язань, сум 

нарахованих і сплачених податків за 
окремі періоди часу тощо; 

5) наявності торгових об’єктів, касо-
вих апаратів та обсягів виторгу;

6) кількості працівників і розмірів 
заробітної плати;

7) наявності основних фондів та об-
сягів амортизаційних відрахувань;

8) підприємств, які знаходяться в 
ланцюзі формування податкового кре-
диту СГД «замовникам готівки».

Здійснюючи зіставлення зазначених 
економічних показників, оперативний 
працівник здатний зробити висновок 
щодо наявності ознак ухилення від 
сплати податків СГД, що входять або 
користуються цією схемою, і розробити 
план відповідних оперативно-розшуко-
вих, контрольно-перевірних заходів з 
метою руйнування подібних схем, до-
нарахування й стягнення сум податко-
вих зобов’язань.

Ключові слова: оперативно-ана-
літична робота, підрозділи податкової 
міліції, ухилення від сплати податків, 
суб’єкти підприємницької діяльності, 
конвертація коштів, реконвертація, по-
даток на прибуток, податок на додану 
вартість.

Стаття присвячена вивченню й 
висвітленню питань щодо способів 
ухилення від сплати податків шля-
хом проведення безтоварних опера-
цій, а також визначенню основних 
способів протидії цим схемам. 

Статья посвящена изучению во-
просов, связанных со способами укло-
нения от уплаты налогов путем 
проведения бестоварных операций, а 
также установлению основных спосо-
бов противодействия данным схемам.

The article is devoted to the study 
of methods and coverage of tax 
evasion as a result of illegal financial 
transactions, and provided basic ways 
to deal with this scheme.
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ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДИТЯЧОЮ ПОРНОГРАФІЄЮ

Актуальність статті зумовлена 
постановкою гострої проблеми, яка 
полягає в тому, що на перший погляд 
особи, які вчиняють злочини, пов’яза-
ні з дитячою порнографією, нічим не 
відрізняються від звичайних людей із 
їхніми турботами, проблемами, занят-
тями тощо. А от розваги в них інші, 
приховані від стороннього ока, вони їх 
не афішують, ними не вихваляються. 
Ці люди ведуть паралельне підпільне 
життя, сповнене не лише аморально-
сті, а й кримінального змісту [1]. 

Аналіз наукової криміналістичної 
літератури засвідчив, що в Україні 
питання вивчення особи злочинця в 
межах дослідження злочинів, пов’яза-
них із дитячою порнографією, не було 
об’єктом досліджень, лише деякі аспек-
ти подібних проблем висвітлювались в 
окремих публікаціях. Варто зазначити, 
що в матеріалах кримінальних прова-
джень лише за деякими винятками 
можна віднайти відомості, які харак-
теризують професійні риси особи зло-
чинця. Найчастіше трапляються лише 
відомості про його професію в мину-
лому. На нашу думку, слідчі не дуже 
ґрунтовно підходять до виявлення всіх 
характеристик особи, що мають важ-
ливе значення для розкриття злочину. 
Тож багато деталей учиненого злочину 
залишаються поза картиною розсліду-
ваної події. 

Указане свідчить про відсутність до-
статньої кількості наукового підґрунтя, 
що сприятиме вирішенню нагальних 
проблем практики розслідування зло-
чинів цієї категорії та боротьби з ними, 
які вже тривалий час перебувають у 

центрі уваги як науковців, так і прак-
тичних працівників. 

З вищевикладеного випливає осно-
вне завдання статті – максимально 
розкрити дані про суб’єкт злочинів, 
пов’язаних із дитячою порнографі-
єю. Зазначене сприятиме розкриттю 
цих злочинів шляхом побудови версій 
щодо особи злочинця, його пошуку й 
установлення, адже важливість такої 
інформації полягає в тому, що вона 
містить у собі відомості, які характе-
ризують типову особистість злочинця, 
котрий учиняє злочини досліджуваної 
нами спрямованості. 

Під час скоєння злочинів, пов’яза-
них із дитячою порнографією, беруть 
участь різні особи, з абсолютно різ-
ними характеристиками, однак варто 
вказати, статистика правоохоронних 
органів США свідчить про те, що зло-
чини, пов’язані з дитячою порнографі-
єю, здійснюються сексуально активни-
ми злочинцями, а їхній вік коливається 
від 14 до 65 років. 70% злочинців були 
засуджені за злочини, пов’язані із сек-
суальною експлуатацією дітей, вико-
ристовували Інтернет зі злочинними 
намірами, 90% злочинів цієї категорії 
здійснюються близькими чи хорошими 
знайомими жертви [2].

У результаті аналізу злочинів проти 
основ суспільної моралі у сфері стате-
вої недоторканності дітей ми дійшли 
висновку, що доцільно розрізняти такі 
категорії злочинців:

1) автори (створювачі) порнографіч-
них предметів;

2) виготовлювачі порнографічних 
предметів;

© Д. Паляничко, 2015
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3) поширювачі, тобто ті, хто збуває 
зазначені предмети [3, с. 41].

Перша категорія осіб є авторами 
продукції дитячої порнографії. Розслі-
дування злочинів цієї категорії на етапі 
створення порнографічних предметів 
вельми складне, у зв’язку з тим що цей 
процес виявити практично неможливо, 
а довести винність ще важче. Створен-
ня кіно– й відеопродукції проводитися 
як одноосібно, так і групою осіб. Пере-
важно виробники порнопродукції кон-
центруються у великих містах – Києві, 
Харкові, Одесі, й у Криму. А от адміні-
струють сайти із різних куточків Укра-
їни, географія злочину досить широка. 

Особи, котрі безпосередньо ство-
рюють матеріал для продукції дитячої 
порнографії, у більшості випадків от-
римують задоволення від самого факту 
свого авторського виготовлення таких 
сюжетів. Для багатьох із тих, хто бере 
участь у зйомках дитячого порно, це не 
лише спосіб заробити гроші, а й неаби-
яке задоволення. Але виявити таку ка-
тегорію злочинців у звичайному житті 
практично неможливо, вони нічим не 
виявляють своїх сексуальних відхилень 
у повсякденності. Зачіпками, за допо-
могою яких правоохоронні органи по-
чинають розплутувати клубок злочину, 
може стати випадкова річ, забута зло-
чинцями поруч із жертвою: годинник 
чи якась книга, рукавички або сумоч-
ка, десь випадково в кадр потраплять 
номери авто чи будинок, який комусь 
удасться впізнати. 

Так, «автори» дитячого порно не-
рідко застосовують сексуальне насиль-
ство над дитиною з метою задоволення 
своєї нездорової статевої пристрасті з 
подальшим фіксуванням сексуальних 
сцен на відео або фото. Інколи фактич-
ного фіксування не відбувається, так 
як злочинець здійснює он-лайн тран-
сляцію за допомогою веб-камери через 
Інтернет, тоді співробітники правоохо-
ронних органів під час виявлення неза-
конної трансляції мають змогу лише за-
фіксувати факт передавання інформації 
порнографічного характеру, вступу в 
сексуальні стосунки з дитиною тощо. 

У випадку невиявлення злочинець не 
буде покараний. 

Важливо не потрапити до пастки 
стереотипного уявлення про те, що ок-
ремі люди або групи є єдиними людь-
ми, здатними скоювати такі злочини. 
Аналіз судової практики засвідчив, що 
не існує певного «типу» таких злочин-
ців. Вони з’являються в будь-якому 
класі суспільства, серед представників 
будь-якої професії, раси й релігії. Хоча 
переважають чоловіки, жінки також 
здійснюють подібні злочини. Особи, 
котрі чинять насильство над дітьми, 
фіксують його, можуть бути гетеросек-
суалами, гомосексуалістами й бісексуа-
лами. Зазвичай сексуальне насильство 
над дітьми відбувається вдома, але його 
скоюють і незнайомі особи. 

Дослідження Ю.М. Антоняном і 
С.П. Позняковою близько півтора ти-
сячі сексуальних злочинців, котрі були 
авторами дитячої порнографії, нерідко 
її акторами, а також часто виготовля-
ли предмети дитячого порно, виявило, 
що 75% із них є осудними людьми, з 
цих останніх 75,2% становлять особи 
з психічними аномаліями. Суттєвої різ-
ниці в характері суспільно небезпечних 
діянь осудних і неосудних не виявлено. 
Але важливо зазначити, що психічно 
здорові особи частіше, ніж «аномаль-
ні», планували свої дії [4, с. 70–72]. 
Розподіл людей за ознаками розвитку 
потреб сексуального характеру є різ-
ним, існують люди, які намагаються за-
довольнити свої потреби не у звичайній 
формі, а в якійсь відмінній (аномальній, 
патологічній) від загальновстановленої. 

Для задоволення збочених потреб і 
існує порноіндустрія. Так, деякі злочин-
ці є кровними родичами дітей, із яки-
ми вступають у сексуальний зв’язок. 
Схильність до інцесту (кровозмішення) 
є в осіб, що належать до слабкого або 
середнього типу статевої конструк-
ції, часто ці особи страждають психо-
сексуальними відхиленнями (75%). 
Схильність до педофілії виявляється 
як у жінок, так і в чоловіків. Частіше 
ці люди мають такі характерні якості, 
як замкнутість, пасивність, обмеже-
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ні контакти з оточуючими, підвищена 
чуттєвість, спостерігається порушення 
спілкування з протилежною статтю. 
Часто це особи, які не задоволені своїм 
сексуальним життям, не мають постій-
ного сексуального партнера, відчува-
ють хворе задоволення від демонстра-
ції порнографічної продукції, творцями 
якої вони і є, тощо. Отже, злочинців, 
які вступали в сексуальні відносини 
насильницьким чи ненасильницьким 
способом з неповнолітньою особою 
та здійснювали їх фіксування, умовно 
можна поділити на такі групи:

1) особи, котрі страждають на різ-
ні форми сексуальних відхилень, серед 
яких надають перевагу гетеро-, гомо- та 
бісексуальним контактам;

2) особи, які страждають на різні 
психічні відхилення: органічне вражен-
ня головного мозку (його залишкові 
вияви), психопати, шизофреники, олі-
гофрени, алкоголіки, у тому числі з ал-
когольними психозами;

3) психічно здорові люди.
Це особи, які раніше не були засу-

джені або були засуджені за аналогічні 
чи споріднені злочини (насильницьке 
мужолозтво, розбещення неповноліт-
ніх, зґвалтування тощо). Тут необхідно 
чітко розуміти різницю між суб’єктом, 
який займається створенням творів, 
відео, аудіо, текстів, малюнків, і тими, 
хто займається виготовленням такої 
продукції. 

Другу категорію осіб, причетних до 
злочинної діяльності, пов’язаної з дитя-
чою порнографією, становлять виготов-
лювачі порнопредметів. Це переважно 
фотографи, професійні комп’ютерники, 
працівники поліграфічних підприємств. 
Зазвичай ці особи не були засуджені 
(не судимі), ведуть нормальний спо-
сіб життя. Частка від злочинного при-
бутку, котру вони отримують, значно 
нижча, ніж в інших членів злочинної 
організації, що доводять «справу» до 
логічного завершення.

Виготовлення творів, аудіозапи-
сів і малюнків або яких-небудь зо-
бражень, як правило, проводиться 
суб’єктом самостійно. Для того щоб 

учинити такий злочин із використан-
ням сучасних технологій, особа по-
винна мати деякі знання й навички, 
що можуть стосуватися комп’ютерної 
техніки, аудіо– та відеообладнання 
для запису, основ поліграфічного ви-
робництва, друкарської справи тощо. 
Злочинці широко використовують 
власний досвід, якщо він є, а також 
досвід інших осіб, котрі вже мали 
справу з таким видом діяльності. 

Виготовлювачів предметів дитячої пор-
нографії викривають значно рідше, ніж 
тих, хто збуває їхню «продукцію». Ува-
жаємо, що не лише криміналістичний, а 
й оперативний облік (тобто виділення в 
окрему категорію виготовлювачів предме-
тів дитячої порнографії) матиме важливе 
значення для розкриття злочинів, пов’яза-
них із дитячою порнографією. 

Характеристика змістового боку виго-
товлювача, на нашу думку, має такі дані:

1) специфічні особистісні риси: у 
більшості випадків це активні, але 
терпимі до будь-якої роботи особи; пе-
реважно виконують ті завдання, що 
приносять задоволення та прибуток; 
залюбки займаються технічними ви-
дами діяльності, що не позбавляє їх 
можливості реалізовувати свою багату 
фантазію й використовувати різні види 
обладнання й техніки; схожі на одина-
ків, але від спілкування не відстороню-
ються; загалом справляють позитивне 
враження тощо;

2) статус суб’єкта: переважно за-
ймають середню ланку діяльності; за 
родом занять найчастіше це програмі-
сти, фотографи середнього класу, не 
зовсім успішні художники чи письмен-
ники; майстри своєї справи, яку лю-
блять, постійно підвищують майстер-
ність; у більшості випадків не мають 
кримінального досвіду, але регулярно 
виконують технічне забезпечення зло-
чину; низький або середній рівень ма-
теріального забезпечення;

3) мають яскраво виражений кори-
сливий мотив, що спонукає виготовля-
ти предмети дитячої порнографії;

4) цілеспрямовані, наполегливі, 
завжди виконують поставлені завдання;
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5) завжди готові виконати свою 
частку роботи під час здійснення окре-
мого способу виготовлення порногра-
фічного предмета, якщо це відповідає 
набутому раніше досвіду; у випадку по-
становки завдань, що не відповідають 
рівню знань і досвіду, можуть відмови-
тись від виконання, залежно від ситуа-
ції, що склалася на певний момент;

6) не мають активних злочинних 
зв’язків між членами угруповання, так 
як займають переважно середню ланку;

7) у більшості випадків виконують 
роль виконавця технічних функцій зло-
чину, пов’язаного з дитячою порногра-
фією (технічне виготовлення предметів 
дитячої порнографії, їх розмноження, 
монтаж тощо).

Стосовно третьої категорії осіб, то 
ввезенням, переміщенням, зберіганням, 
збутом або розповсюдженням предме-
тів дитячої порнографії, як свідчить 
практика, займаються особи у віці від 
25 до 45 років [5, с. 96]. Частіше за все 
чоловіки, серед них є одружені й такі, 
що мають дітей. Кількість осіб, котрі 
вирішили займатися поширенням пред-
метів дитячої порнографії, залежать 
від цілей і завдань, виконання яких 
вони мають на меті, а також від на-
явності матеріальних та інтелектуаль-
них можливостей. Близько 30% осіб, 
що виготовляють і поширюють дитячу 
порнографію, працюють в Інтернет-клу-
бах, комп’ютерних центрах тощо, пере-
важно мають середню або вищу освіту 
або ж навчаються, оскільки діяльність 
щодо поширення й виготовлення такої 
продукції вимагає наявності хоча б еле-
ментарних знань у відповідній галузі. 
Як правило, це люди, які не стражда-
ють на які-небудь сексуальні або пси-
хічні відхилення, явного задоволення 
від самого факту заняття такого роду 
діяльністю не отримують, розглядають 
свою діяльність лише як роботу, спо-
сіб отримання коштів на існування. 
Найчастіше це люди, які займаються 
продажем друкарської, відео, аудіо або 
іншої продукції цілком пристойного змі-
сту і для розширення асортименту сво-
єї продукції, а також розширення кола 

споживачів використовують предмети 
порнографічного характеру, серед яких 
є і дитяча порнографія. Ті, у кого є свої 
діти, указують, що збуту неповнолітнім 
не здійснюють. 

Вік осіб, котрі здійснюють збут або 
розповсюдження порнографічної про-
дукції через Інтернет, значно нижчий. 
Чоловіки, дуже рідко жінки. Переважно 
не одружені, дітей не мають, постійно-
го місця роботи також, мають середню 
або вищу освіту, як правило, технічну. 
Це особи, для яких отримання прибут-
ку не завжди обов’язкове. Ще однією 
категорією осіб, котрі займаються роз-
повсюдженням цих предметом за допо-
могою Інтернету, є ті особи, для яких 
така діяльність є свого роду бізнесом, 
тобто основна мета – отримання при-
бутку. Ця категорія найбільш небезпеч-
на. Анкетні дані приблизно збігаються 
із другою категорією злочинців, а пси-
хологічні характеристики зовсім інші: 
ці люди знають про протиправність сво-
їх діянь, умисно створюють розрізнені 
перешкоди для їх виявлення, нерідко є 
авторами і творцями предметів дитячої 
порнографії, але часто не беруть безпо-
середньої участі [6, с. 44–49].

Отже, у результаті аналізу злочинів 
проти основ суспільної моралі у сфері 
статевої недоторканності дітей доцільно 
виділяти такі категорії злочинців: автори 
(створювачі) предметів дитячої порно-
графії; їх виготовлювачі та поширювачі. 
Детальне вивчення особистих якостей 
злочинця в процесі кримінального прова-
дження більшою чи меншою мірою дає 
змогу визначити ще не встановлені еле-
менти криміналістичної характеристики 
досліджуваної категорії злочинів, а саме: 
мету, предмети злочину, особу потерпі-
лого, способи, обстановку, знаряддя й 
засоби вчинення злочинів, пов’язаних із 
дитячою порнографією, а також вплив на 
досягнення намічених результатів.

Ключові слова: криміналістична 
характеристика, порнографія, особа 
злочинця, дитяча порнографія, суб’єкт 
злочину. 

Стаття присвячена дослідженню 
особи злочинця як елемента криміна-
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лістичної характеристики злочинів, 
пов’язаних із дитячою порнографією. 
Подаються категорії злочинців, які 
передбачають їх вікові групи, упо-
добання, соціальний статус тощо, 
що дасть змогу максимально повно 
розкрити один із основних елементів 
криміналістичної характеристики 
злочинів проти основ суспільної мо-
ралі у сфері статевої недоторканно-
сті дітей.

Статья посвящена исследованию 
личности преступника как элемента 
криминалистической характеристики 
преступлений, связанных с детской 
порнографией. Наводятся категории 
преступников, которые предусматри-
вают их возрастные группы, вкусы, 
социальный статус и другое, что 
даст возможность максимально пол-
но раскрыть один из основных элемен-
тов криминалистической характе-
ристики преступлений против основ 
общественной морали в сфере половой 
неприкосновенности детей.

The article is sanctified to research 
of personality of criminal as an element 
of criminalistics description of the 
crimes related to child’s pornography. 
The categories of criminals, that plug 
in itself their age-related groups, 
tastes, social status and other, are 
pointed in this article, that will give an 
opportunity maximally full to expose 
one of basic elements of criminalistics 

description of crimes against bases 
of public moral in the field of sexual 
inviolability of children.
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ОБЛІКОВО-РЕЄСТРАЦІЙНА ДИСЦИПЛІНА  
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ  
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Кримінальний процесуальний ко-
декс України (ст. 214) (далі – КПК 
України) визначає, що досудове роз-
слідування розпочинається з моменту 
внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (далі – Реєстр, 
ЄРДР). Слідчий, прокурор невідкладно, 
але не пізніше ніж за 24 години після 
подання заяви, повідомлення про вчи-
нене кримінальне правопорушення або 
після самостійного виявлення ним із 
будь-якого джерела обставин, що мо-
жуть свідчити про вчинення криміналь-
ного правопорушення, зобов’язаний 
внести відповідні відомості до ЄРДР і 
розпочати розслідування [1, с. 7].

З упровадженням Реєстру та від-
мовою від інституту порушення кримі-
нальної справи відбулося «зрощення» 
кримінального процесу й електронної 
машини. Так, на сьогодні кримінальний 
процес і ЄРДР фактично ототожню-
ються, про що свідчить початок досу-
дового розслідування. Загалом пере-
важна частина процесуальних рішень 
(висунення особі підозри, зупинення 
та відновлення досудового розслідуван-
ня, завершення слідства) передбачає їх 
унесення до Реєстру.

Отже, новий електронно-правовий 
кримінальний процес України поєднав 
поняття кримінального провадження 
й обліково-реєстраційної дисципліни. 
Будь-який процес, результатом якого 
є облік чи реєстрація, характеризуєть-

ся чітким нормативним регулюванням 
кожного етапу та додержанням облі-
ково-реєстраційної дисципліни, що є 
запорукою його належного здійснення 
й досягнення поставленої мети. Однак 
у кримінальному процесуальному зако-
нодавстві України визначення поняття 
«обліково-реєстраційна дисципліна» 
відсутнє, незважаючи на його викори-
стання у відомчих наказах правоохо-
ронних органів держави з передбачен-
ням відповідальності за її порушення.

Вітчизняними науковцями не визна-
чено вказане поняття й доктринально, 
тому звернімось до закордонних. Росій-
ські вчені Р.В. Скоморохов і В.Н. Ши- 
ханов ототожнюють поняття «облі-
ково-реєстраційна робота» й «обліко-
во-реєстраційна дисципліна» [8, с. 89]. 
Російський учений Ф.Ф. Анюров визна-
чає обліково-реєстраційну дисципліну 
як суворе, неухильне дотримання поса-
довими особами вимог нормативних ак-
тів, що регулюють реєстраційно-обліко-
ву роботу, пов’язаних із дотриманням 
строків, періодичністю збирання, облі-
ку та реєстрації, заповненням усіх пе-
редбачених реквізитів, представленням 
інформації керівництву ОВС, направ-
ленням її у вищі інстанції [7, с. 15].

За попереднього кримінально-про-
цесуального закону така неврегульо-
ваність жодним чином не впливала на 
процес розслідування, адже викону-
вала суто допоміжну функцію обліку 
злочинів. Із прийняттям нового КПК 
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України роль і місце обліку докорін-
но змінено. На сьогодні Реєстр, який 
фактично здійснює облік злочинів, є 
частиною кримінального процесу, тому 
існує не просто необхідність визначен-
ня поняття обліково-реєстраційної дис-
ципліни, а визначення такого поняття 
на законодавчому рівні.

Проаналізувавши повноваження 
слідчого управління та слідчого відді-
лу МВС, затверджені відповідними Ти-
повими положеннями [5, с. 1; 6, с. 1], 
можна розмежувати поняття «дотри-
мання обліково-реєстраційної дисциплі-
ни» та «внесення відомостей про кримі-
нальні правопорушення до ЄРДР».

Положення про комісію головних 
управлінь, управлінь МВС України в 
Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві й Севастополі, на тран-
спорті, районних, районних у містах, 
міських управлінь (відділів), лінійних 
управлінь (відділів) внутрішніх справ 
України з контролю за станом обліко-
во-реєстраційної дисципліни передба-
чає повноваження голови (заступника) 
відповідної комісії – скеровувати її ді-
яльність «на досягнення якісних показ-
ників у зміцненні стану обліково-реє-
страційної дисципліни і попередження 
порушень законності при формуванні 
єдиного обліку в органах і підрозділах 
внутрішніх справ України заяв і повідо-
млень про вчинені кримінальні право-
порушення та інші події» [5, c. 1].

Так, прийняття заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопору-
шення та інші події визначається як 
дії службових осіб органів внутрішніх 
справ під час одержання заяв і повідо-
млень про вчинені кримінальні право-
порушення й інші події – присвоєння 
кожній отриманій заяві та повідомлен-
ню про вчинення кримінального пра-
вопорушення й іншої події порядко-
вого номера та фіксація у відповідних 
облікових документах стислих даних 
про заяви й повідомлення про кримі-
нальні правопорушення та інші події. 
При цьому Інструкція об’єднує терміни 
«прийняття» й «реєстрація» поняттям 
«єдиний облік» [4, c. 1].

Розглядаючи реєстрацію заяви (по-
відомлення, у т. ч. про самостійне вияв-
лення) про злочин, можемо вести мову 
про дослідче [9, с. 276–278] прова-
дження як першу стадію кримінально-
го процесу, зміст якої становить діяль-
ність із прийняття, реєстрації, розгляду 
та перевірки заяв і повідомлень про 
вчинене кримінальне правопорушен-
ня, і в разі з’ясування наявності ознак 
злочину створення юридичних підстав 
для початку досудового розслідування 
шляхом унесення відомостей до ЄРДР 
[9, с. 276].

Завдяки аналізу КПК України, Ін-
струкції «Про порядок ведення єди-
ного обліку в органах і підрозділах 
внутрішніх справ України заяв і пові-
домлень про вчинене кримінальне пра-
вопорушення та інші події» (далі – Ін-
струкція), Положення «Про порядок 
ведення ЄРДР» (далі – Положення)  
[2, с. 1–21], інших актів, установлено 
три відносно самостійні, проте функці-
онально взаємозалежні етапи дослідчо-
го провадження: 

– прийняття й реєстрація в журнал 
«Єдиного обліку» заяви (повідомлення, 
у т. ч. про самостійне виявлення) про 
кримінальне правопорушення (відби-
рання заяви про вчинення криміналь-
ного правопорушення з попередженням 
заявника про кримінальну відповідаль-
ність за завідомо неправдиве повідом-
лення про вчинення злочину (ст. 383 
Кримінального кодексу України (далі 
– КК України));

– дослідче вивчення наявності оз-
нак злочину, передбаченого особливою 
частиною КК України (опитування, ві-
дібрання документів тощо);

– унесення відомостей до ЄРДР 
(саме з цього моменту відомості про 
кримінальне правопорушення є обліко-
ваними).

Розмежування розгляду заяви на 
три етапи є досить закономірним, адже 
в більшості звернень одразу неможливо 
виконати вимоги ч. 1 ст. 214 КПК Укра-
їни щодо встановлення наявності чи від-
сутності даних про кримінальне правопо-
рушення, і саме дослідче провадження 

© О. Атаманчук, 2015
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покликане усунути цю прогалину. Разом 
із тим практика реєстрації заяв (повідо-
млень, у т. ч. про самостійне виявлен-
ня) або самостійно виявлених обставин 
про злочин органами внутрішніх справ 
пішла шляхом реєстрації заяви до жур-
налу «Єдиного обліку» й подальшого 
визначення кваліфікації та узгодження 
з керівником рішення про реєстрацію 
в ЄРДР. Отже, штучним шляхом ство-
рена «обов’язкова» практика дослідчого 
провадження, що не є правильним. Так, 
якщо в результаті огляду місця події ви-
явлено труп із ознаками насильницької 
смерті, дослідче провадження в такому 
випадку є безпідставним і таким, що по-
рушує вимоги кримінального процесу-
ального закону щодо негайної реєстрації 
самостійно виявленого кримінального 
правопорушення.

Розглянувши дослідче проваджен-
ня, а також нормативні документи, 
які передували цьому поняттю, ми 
установили, що обліково-реєстраційна 
дисципліна притаманна як указаному 
провадженню (на підставі відомчих на-
казів реєстрація заяви (повідомлення, 
у т. ч. про самостійне виявлення) в 
журнал «Єдиного обліку»), так і досу-
довому розслідуванню (на підставі КПК 
України реєстрація в ЄРДР початку до-
судового розслідування, зупинення та 
відновлення слідства тощо). 

Таке багатогранне використання 
поняття обліково-реєстраційної дис-
ципліни відбулося внаслідок штуч-
ного утворення інституту дослідчого 
провадження фактично поза межами 
кримінального процесуального закону, 
унаслідок ліквідації інституту дослідчої 
перевірки, передбаченого попереднім 
КПК України, без створення жодних 
альтернатив. І, як наслідок, розумін-
ня обліково-реєстраційної дисципліни 
асоціюється не з ЄРДР, а з системою 
управління (департаменту) інформацій-
них технологій при МВС (далі – ДІТ), 
оскільки в ній відображено відомчий 
облік. Указана система до введення Ре-
єстру здійснювала функції ЄРДР у ча-
стині реєстрації й обліку кримінальних 
правопорушень та осіб, котрі їх учини-

ли, і жодним чином не була пов’язана 
з кримінальним процесом. Із переходом 
України до електронно-правового про-
цесу, тобто до обов’язкового ведення 
ЄРДР як частини процесу, акумулю-
вання (обліку) даних про кримінальні 
правопорушення, осіб, котрі їх учини-
ли, тощо в Реєстрі, існування структу-
ри ДІТ є досить спірним.

Більше того, за допомогою бази да-
них ЄРДР, дані якої формуються від-
повідно до закону, а не відомчого нор-
мативного акта, утворено можливість 
тотального контролю за обліково-ре-
єстраційною дисципліною, а відтак за 
дотриманням кримінального процесу-
ального закону.

Так, протягом 2014 р. шляхом зани-
ження кваліфікації від обліку прихова-
но 1 088 кримінальних правопорушень 
[10]. Наприклад, Івано-Франківським 
МВ УМВС України в Івано-Франків-
ській області за фактом викрадення 
18 лютого 2014 р. майна шляхом по-
шкодження вікна та проникнення в 
приміщення церкви розпочате досудо-
ве розслідування за ч. 1 ст. 185 КПК 
України, незважаючи на кваліфікуючу 
ознаку – проникнення, передбачену  
ч. 3 вказаної статті. 

Отже, заради штучного зменшення 
кількості зареєстрованих тяжких зло-
чинів через ігнорування вимог обліко-
во-реєстраційної дисципліни допущено 
порушення прав потерпілих від злочи-
ну, оскільки, як уже зазначалось вище, 
обліково-реєстраційна дисципліна на 
сьогодні є невід’ємною частиною кри-
мінального процесу [10]. 

Наведені аргументи підтверджують 
необхідність створення єдиної обліко-
вої системи в держателя ЄРДР – Ге-
неральної прокуратури України, що 
дасть змогу уніфікувати статистичну 
звітність і поліпшити стан додержання 
обліково-реєстраційної дисципліни.

З урахуванням зазначеного виділя-
ємо обліково-реєстраційну дисципліну 
дослідчого провадження (ЄО) й обліко-
во-реєстраційну дисципліну досудового 
розслідування (ЄРДР), однак процесу-
ально врегульована лише остання.
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Наведемо власне визначення до-
сліджуваного поняття. Обліково-ре-
єстраційна дисципліна досудового 
розслідування (ЄРДР) – це встанов-
лений кримінальним процесуальним 
законодавством порядок дій уповно-
важеного суб’єкта щодо внесення, 
зведення, зберігання, захисту, облі-
ку, узагальнення та оброблення ві-
домостей Єдиного реєстру досудових 
розслідувань про кримінальні право-
порушення та осіб, що їх учинили, 
виконання вказаних дій у законодавчо 
встановлений строк із дотриманням 
вимог повноти й достовірності внесен-
ня інформації. 

Обліково-реєстраційна дисципліна 
виникає з моменту прийняття заяви 
(повідомлення, у т. ч. про самостійне 
виявлення) про кримінальне правопо-
рушення та завершується прийняттям 
остаточного процесуального рішення 
у кримінальному провадженні. На до-
слідчому провадженні це норми, які 
регулюють порядок створення юри-
дичних підстав для початку досудово-
го розслідування, під час досудового 
розслідування – порядок унесення до 
Реєстру відомостей про кримінальне 
провадження та його характеристики, 
що забезпечує функціонування систе-
ми процесуального контролю, на стадії 
судового розгляду – унесення до ЄРДР 
відомостей про результати судового 
розгляду.

Отже, на основі аналізу наукових 
джерел, КПК України і практики його 
застосування, з метою врегулювання 
наявних неузгодженостей доречно вне-
сти такі зміни до ст. ст. 3, 37, 38, 39, 
214 КПК України:

1) ч. 1 ст. 3 КПК України допов-
нити підпунктом 14-1 такого змісту: 
«Обліково-реєстраційна дисципліна 
досудового розслідування (Єдиного 
реєстру досудових розслідувань) – 
це встановлений кримінальним про-
цесуальним законодавством порядок 
дій уповноваженого суб’єкта щодо 
внесення, зведення, зберігання, захи-
сту, обліку, узагальнення та обро-
блення відомостей Єдиного реєстру 

досудових розслідувань про кримі-
нальні правопорушення та осіб, що 
їх учинили, виконання вказаних дій 
у законодавчо встановлений строк 
із дотриманням вимог повноти й до-
стовірності внесення інформації»;

2) останнє речення ч. 3 ст. 37 ви-
класти в такій редакції: «У виняткових 
випадках повноваження прокурора мо-
жуть бути покладені керівником органу 
прокуратури на іншого прокурора цьо-
го органу прокуратури через неефек-
тивне здійснення прокурором нагляду 
за дотриманням законів під час прове-
дення досудового розслідування або 
порушення порядку ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань»;

3) ч. 4 ст. 38 викласти в такій ре-
дакції: «Орган досудового розсліду-
вання зобов’язаний застосовувати всі 
передбачені законом заходи для забез-
печення ефективності досудового роз-
слідування із дотриманням порядку 
ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань»;

4) п. 2 ч. 2 ст. 39 викласти в такій 
редакції: «Відсторонювати слідчого від 
проведення досудового розслідування 
вмотивованою постановою за ініціати-
вою прокурора або з власної ініціативи 
з наступним повідомленням прокурора 
та призначати іншого слідчого за наяв-
ності підстав, передбачених цим Кодек-
сом, для його відводу, у разі неефек-
тивного досудового розслідування або 
порушення порядку ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань»;

5) ч. 5 ст. 214 доповнити абзацом 
такого змісту: «Недотримання вимог 
цього Кодексу та Положення про 
Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань щодо внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань тягне за собою передбачену 
законом відповідальність». 

Отже, дослідження поняття обліко-
во-реєстраційної дисципліни з ураху-
ванням реформування кримінального 
процесуального законодавства дає змо-
гу стверджувати, що існує необхідність 
чіткого визначення поняття «обліко-
во-реєстраційна дисципліна» на законо-
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давчому рівні, зменшення кількості вну-
трішньовідомчих статистичних служб  
органів досудового розслідування й зо-
середження обліково-реєстраційних по-
вноважень «в одних руках» – у держа-
теля ЄРДР – Генеральної прокуратури 
України.

Ключові слова: обліково-реєстра-
ційна дисципліна, дослідче проваджен-
ня, Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань, удосконалення.

У статті розглядаються акту-
альні проблемні питання норматив-
ного врегулювання обліково-реєстра-
ційної дисципліни в кримінальному 
процесуальному законодавстві Укра-
їни, пропонуються шляхи вирішення 
наявних проблем.

В статье рассматриваются акту-
альные проблемные вопросы норма-
тивного урегулирования учетно-реги-
страционной дисциплины в уголовном 
процессуальном законодательстве 
Украины, предлагаются пути реше-
ния существующих проблем.

The nowadays problematic issues in 
the normative regulation of accounting 
and registration order in the criminal 
procedural legislation of Ukraine have 
been studied in this article, also some 
ways of the solutions for existing 
inconsistencies have been offered.
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ЩЕ РАЗ ПРО ТАКТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ  
ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ НА СТАДІЇ  

ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Необхідність вирішення україн-
ською державою складних соціаль-
но-економічних і політичних проблем 
модернізаційного характеру актуалізує 
питання управління суспільними систе-
мами. Саме тому управління судовим 
процесом, як і будь-яким іншим видом 
людської діяльності, вимагає засто-
сування керівним суб’єктом науково 
обґрунтованих підходів до вирішення 
покладених на нього завдань. Таким 
суб’єктом у сфері кримінального судо-
чинства є суддя, головуючий у судово-
му засіданні, який зобов’язаний забез-
печувати додержання послідовності й 
порядку вчинення процесуальних дій, 
здійснення учасниками кримінального 
провадження їхніх процесуальних прав 
і виконання ними обов’язків, спрямову-
вати судовий розгляд на забезпечення 
з’ясування всіх обставин кримінально-
го провадження, усуваючи з судово-
го розгляду все, що не має значення 
для кримінального провадження. За-
порукою ефективного здійснення цих 
функцій є широке застосування суддя-
ми науково обґрунтованих і практично 
апробованих тактичних засобів кримі-
налістичного забезпечення судового 
провадження.

На необхідність використання да-
них криміналістики в судовій практиці 
та включення питань техніки й тактики 
судового слідства в завдання криміна-
лістики вказувалося вже давно. Важ-
ливе практичне значення розроблення 
та застосування особливих «прийомів 
процесуального дослідження» доказів 
для стадії судового слідства ще в кінці 
XIX ст. відзначав відомий юрист, орга-

нізатор російської групи Міжнародно-
го союзу криміналістів І. Фойницький.  
У різні періоди часу було підготовле-
но й опубліковано кілька монографіч-
них, дисертаційних робіт із означеної 
теми [1]. Так, зокрема, питання орга-
нізаційного-тактичного забезпечення 
судового розгляду кримінальних справ 
досліджувалися в роботах В. Антипова, 
Л. Ароцкера, Г. Баштового, Р. Бєлкіна, 
Г. Бессонова, І. Бібікова, В. Бозрова, 
М. Вільгушинського, М. Волкодає-
ва, Г. Воробйова, В. Гавла, К. Гаріна,  
Л. Дубовицької, В. Зеленського, С. Коби-
линської, І. Когутича, Ю. Коренєвсько-
го, О. Корчагіна, В. Танасевича, А. Ци- 
пкіна й інших криміналістів, внесок 
яких у розвиток теорії судової тактики 
є безсумнівним. Проте видається, що з 
оновленням процесуального законодав-
ства можна очікувати пожвавлення на-
укової полеміки стосовно принципової 
можливості й необхідність застосуван-
ня судом криміналістичних рекомен-
дацій, що формує запит на подальше 
теоретичне розроблення цієї проблеми. 

Метою статті є обґрунтування акту-
альності подальших теоретичних дослі-
джень у галузі судової тактики та допу-
стимості з позиції закону використання 
судом відповідних криміналістичних 
рекомендацій, нагальна необхідність 
яких диктується потребами судової 
практики.

Важливе місце в теорії криміналіс-
тичної тактики посідає вчення про орга-
нізацію і планування досудового розслі-
дування й судового розгляду. Складна 
судова діяльність має бути належним 
чином організована. Організаційним  
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началом тактичної діяльності суду є 
планування [2, с. 366]. У найзагальні-
шому вигляді планування розглядається 
як організаційна діяльність головуючо-
го, реалізація ним своєї готовності ефек-
тивно провести судове слідство шляхом 
відбирання найбільш оптимальних варі-
антів дослідження доказового матеріалу 
[3, с. 9]. Оскільки Кримінальний проце-
суальний кодекс України (далі – КПК 
України) зобов’язує головуючого керу-
вати ходом судового засідання й ужива-
ти всі передбачені законом заходи щодо 
забезпечення змагальності та рівноправ-
ності сторін, план судового розгляду, на 
думку професора А. Гуськової, судді не-
обхідний [4, с. 96].

Потужним фактором, що спонукає 
до необхідності організації планомір-
ного судового розгляду, є специфіка 
когнітивно-психологічних умов, за 
яких відбувається процес судового до-
слідження. 

Пізнавальна діяльність судді харак-
теризується багатоплановістю, пере-
вантаженістю оперативної пам’яті, не-
обхідністю передбачення різноманітних 
варіантів можливого розвитку судового 
розгляду, оперативного аналізу отрима-
ної інформації та її правової концептуа-
лізації. Усі особисті джерела інформації 
підлягають критичному аналізу з ура-
хуванням індивідуально-типологічних 
особливостей відповідних осіб, а склад-
ні, заплутані ситуації – систематизації 
(іноді графічному відображенню) [5]. 

До психологічних особливостей ді-
яльності судді належать такі: її дер-
жавний і правозастосовний характер; 
багатоплановий і евристичний харак-
тер вирішуваних судових завдань, ва-
ріативність і нестандартність ситуацій 
в умовах дефіциту часу; виражена ор-
ганізаторська спрямованість, велика 
кількість комунікативних контактів, 
індивідуальний характер, висока відпо-
відальність і соціальна значимість, пра-
вова регламентація; наявність владних 
повноважень і виховних функцій; про-
цесуальна самостійність, своєрідність 
суспільно-психологічної атмосфери су-
дового засідання; стресогенність [6].

Наведені особливості судового роз-
гляду визначають його пізнавальну і пси-
хологічну складність, і саме тому процес 
пізнання у сфері правосуддя повинен 
бути належним чином упорядкований. 
Організація є утворювальною основою 
й водночас забезпечувальним чинником 
цієї діяльності, а планування – методом 
організації судового розгляду.

План розгляду кожної окремої спра-
ви нерозривно пов’язаний із загальним 
планом роботи судді, у провадженні 
якого перебувають десятки, а інколи 
сотні судових справ, а отже, немож-
ливо призначити наступну справу, не 
маючи уявлення про необхідний обсяг 
часу для розгляду попередньої, що пе-
редбачає її належне планування, яке в 
кримінальному провадженні ґрунтуєть-
ся на криміналістичному аналізі мате-
ріалів досудового розслідування. 

Судді планують свою роботу з ура-
хуванням кількості справ, отриманих 
під час автоматизованого розподілу. 
Таке індивідуальне планування має дві 
складові: з одного боку, суддя повинен 
призначити розгляд усіх справ, які він 
отримав для розгляду (як мінімум на 
найближчий місяць), а з другого — 
необхідно мати план розгляду кожної 
конкретної справи. Особливість інди-
відуального планування роботи суддів 
полягає в тому, що воно має відбувати-
ся із дотриманням вимог процесуально-
го законодавства, тобто суддя має про-
вести всі необхідні процесуальні дії в 
строки, установлені законом [7, с. 17], 
і забезпечити безперервність судового 
розгляду.

Основним базовим елементом пла-
нування є криміналістична інформація, 
а його першочерговою умовою – наяв-
ність такої інформації. І що якіснішою 
за обсягом, змістом, своєчасністю буде 
ця інформація, то оптимальнішими бу-
дуть тактичні рішення, продуктивні-
шим планування. 

Розроблення цілей і завдань, ви-
бір варіантів проміжних рішень, орга-
нізація їхнього виконання, контроль 
виходять із аналізу одержаної суддею 
інформації. Організація починається з 
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вивчення матеріалів кримінальної спра-
ви. Це обов’язкова організаційно-підго-
товча дія, за допомогою якої форму-
ється пізнавальна основа майбутнього 
судового процесу [8, с. 6]. 

Стосовно проблем інформаційного 
забезпечення тактико-організаційної 
діяльності судді на початкових етапах 
судового провадження, що виникли 
у зв’язку із забороною надавати суду 
будь-які документи до початку судо-
вого розгляду, автор статті вже ви-
словлював свою думку, констатуючи 
неможливість ефективного керування 
судовим засіданням без його належної 
підготовки шляхом прийняття органі-
заційно-тактичних рішень, планування 
судового розгляду, інформаційною ба-
зою якого є матеріали досудового роз-
слідування. При цьому, маючи на увазі, 
що застосування криміналістичних так-
тичних прийомів допустиме лише в по-
рядку й межах, установлених процесу-
альним законом, розв’язання проблеми 
тактико-криміналістичними засобами 
визнавалося неможливим і таким, що 
вимагає законодавчого вирішення –  
виключення зі ст. 291 КПК України 
останнього речення частини четвертої 
[9], що насправді є оптимальним ва-
ріантом вирішення проблеми. Однак 
подолати інертність законодавця буває 
не так просто. Щоб переконати його в 
необхідності певних змін, часом необ-
хідна, з одного боку, кропітка, ґрунтов-
на науково-дослідна робота, а з іншо-
го – перевірка життєздатності закону 
практикою. 

Між тим варто пам’ятати, що «кри-
міналістика, будучи спеціальною, комп-
лексною, інтегральною юридичною на-
укою, володіє різнобічними зв’язками 
з багатьма галузями юридичної науки, 
які використовує при формуванні своїх 
концептуальних положень і практич-
них рекомендацій…» [10]. З юридичних 
наук криміналістика найбільш щільно 
пов’язана з науками процесуального 
права, особливо з тими їх розділами, 
які присвячені теорії доказів та поряд-
ку проведення слідчих і судових дій 
[11, с. 70]. Наука кримінального проце-

су вивчає такі проблеми, які нерідко є 
базовими положеннями для розроблен-
ня криміналістичних технічних засобів, 
тактичних прийомів і методичних реко-
мендацій, що дає змогу говорити про її 
методологічне значенні для криміналіс-
тики [12, с. 116]. 

Саме таке значення для розв’язання 
означеної проблеми мають результати 
дослідження її процесуальних аспек-
тів професором В. Попелюшком, який 
справедливо стверджує, що суди не 
мають права, зупинивши провадження, 
чекати, доки законодавець заповнить 
цю прогалину. Тому вихід із такої си-
туації, на думку автора, полягає в по-
доланні прогалини закону та усуненні 
його недоречностей шляхом правоза-
стосування через системне тлумачення 
його норм, насамперед норм – загаль-
них засад кримінального судочинства, 
та норм-засад – європейських стан-
дартів у цій сфері. Такий підхід надав 
ученому можливість переконливо об-
ґрунтувати висновок про те, що докази 
мають подаватися сторонами, а отже, 
кримінальна справа повинна форму-
ватися на етапі підготовчого судового 
провадження [13]. 

Наведена точка зору заслуговує 
на цілковиту підтримку. По суті, ідея  
В. Попелюшка розблоковує перспектив-
ний, як уважалось багатьма науковця-
ми, напрям розвитку криміналістики –  
тактики суду, розроблення якого ско-
вує буквальне тлумачення відповідної 
законодавчої норми, до чого спонукає 
її забороняючий, а отже, імператив-
ний характер. Однак, за справедливим 
твердженням доктора юридичних наук 
В. Бєлоносова, норми кримінально-про-
цесуального права здатні регулювати 
суспільні відносини лише у взаємо-
дії одна з одною. Тому, щоб правиль-
но зрозуміти їхній зміст, необхідний 
системний аналіз. Говорячи про зна-
чення тлумачення кримінально-про-
цесуальних норм, автор зазначає, що 
поряд із функціями з’ясування й роз’яс-
нення воно виконує ще одну винятково 
важливу роль – сприяє вдосконаленню 
законодавства шляхом пом’якшення 
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формулювань нормативних приписів, 
подолання дефектів і недосконалостей 
КПК України. Використання прийомів 
тлумачення дає змогу не тільки зрозу-
міти правильний зміст нормативного 
припису, а й виявити потенційні су-
перечності, неясності, пробіли закону 
й тим самим сприяти його вдоскона-
ленню. Але для виконання цього важ-
ливого завдання необхідно не тільки 
виявляти дефекти законодавства, а й 
ретельно вивчати й об’єктивно висвіт-
лювати їх [14].

Особлива роль у процесі заповне-
ння права належить суду. Роль судді 
полягає в забезпеченні функціонуван-
ня законодавства як відкритої системи 
за допомогою риторичної аргументації 
[15, с. 43–44]. 

Усвідомлення викладеного надає 
можливість по-новому поглянути на 
правову позицію Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ [16], згідно 
з якою учасники підготовчого судового 
засідання під час його проведення се-
ред інших документів можуть надавати 
суду документи, перелік яких подано у 
ст. 99 КПК України (протоколи проце-
суальних дій і додатки до них, а також 
носії інформації, на яких за допомогою 
технічних засобів зафіксовано проце-
суальні дії; висновки ревізій і акти пе-
ревірок), тобто всі наявні у сторін та 
інших учасників кримінального прова-
дження джерела доказів. Саме з них 
і формується кримінальна справа, про 
що йдеться у ст. 317 КПК України. 

Отже, позиція вищого судового ор-
гану кримінальної юрисдикції знайшла 
своє теоретичне обґрунтування й має 
бути запроваджена в практику судів 
першої інстанції, що уможливить здійс-
нення завдань стадії підготовчого про-
вадження, дасть змогу використання 
судом тактико-криміналістичних реко-
мендацій у процесі організаційно-підго-
товчої діяльності з метою ефективного 
проведення судового розгляду. 

Ключові слова: підготовче прова-
дження, судова тактика, організація, 
планування судового розгляду.

У статті обґрунтовується ак-
туальність подальших теоретичних 
досліджень у галузі судової тактики 
й допустимість використання судом 
відповідних криміналістичних реко-
мендацій. Підтримується позиція 
про те, що докази мають подавати-
ся сторонами, а отже, кримінальна 
справа повинна формуватися на ета-
пі підготовчого судового проваджен-
ня, що забезпечує суд інформацією, 
необхідною для належної організації 
майбутнього судового розгляду.

В статье обосновывается акту-
альность дальнейших теоретических 
исследований в области судебной 
тактики и допустимость исполь-
зования судом соответствующих 
криминалистических рекомендаций. 
Поддерживается позиция о том, что 
доказательства должны представ-
ляться сторонами, а уголовное дело 
– формироваться на этапе подгото-
вительного судебного производства, 
что обеспечивает суд информацией, 
необходимой для надлежащей орга-
низации будущего судебного разби-
рательства.

Тhe article demonstrates the 
relevance of further research in the 
field of procedural tactics and the 
acceptability of using appropriate 
forensic recommendations by the court. 
The author also adheres to the position 
that the evidences must be given by 
parties, so that, the criminal case must 
be filed at the stage of preliminary 
procedure, which provides the court 
with information that is necessary for 
arranging future trial appropriately.
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ 
У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Актуальність статті полягає у ви-
вченні нових теоретичних положень 
ст. 36 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) 
щодо повноважень прокурора у кри-
мінальному провадженні. Прокурор 
здійснює процесуальне керівництво 
в досудовому розслідуванні за ходом 
проведення кримінального проваджен-
ня, надає вказівки слідчому щодо про-
ведення слідчих (розшукових) дій і 
відповідає за результати розслідуван-
ня. Новелою КПК України є проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) 
дій під час установлення особи, котра 
підозрюється в учинені кримінального 
правопорушення. Кримінальний про-
цес побудований так, що він обмежує 
права і свободи людини та громадяни-
на під час проведення процесуальних 
дій, які в окремих випадках застосову-
ються відносно підозрюваного з метою 
встановлення обставин кримінально-
го правопорушення. Використання 
негласних слідчих (розшукових) дій 
передбачає кілька процедурних мо-
ментів, які фіксуються за допомогою 
технічних засобів на електронний но-
сій. Деякі теоретичні та практичні ас-
пекти проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій у кримінальному 
провадженні мають своїм наслідком 
певні непорозуміння з боку слідчих, 
які проводять їх або доручають про-
ведення оперативним співробітникам 
оперативних підрозділів. Тому проку-
рорський нагляд, контроль і керівниц-
тво має здійснюватися так, щоб, з од-
ного боку, не було допущено порушень 
чинного законодавства, а з іншого – 
проведення негласних слідчих (розшу-

кових) дій має встановити докази, які 
свідчать про вчинення підозрюваним 
кримінального правопорушення. 

Метою статті є систематизація 
(класифікація) технічних засобів, які 
використовуються у кримінальному 
провадженні.

Наукові розробки за темою статті 
включають питання використання нау-
ково-технічних засобів у кримінальному 
процесі, джерела походження, призна-
чення, суб’єкти застосування. Аналіз 
наукових монографічних публікацій, 
статей свідчить про розширення кола 
вчених, які надають нові теоретичні 
обґрунтування, розкривають теоретич-
ні положення проблеми та визначають 
шляхи подальшого вдосконалення.

Серед останніх робот варто зазна-
чити монографічні публікації Р.С. Бєл-
кіна, О.М. Бандурка, Д.Б. Сергеєва, 
С.В. Слінька, В.Ю. Шепітька, В.О. Ко-
новалової та ін., які надали положен-
ня щодо проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій у кримінальному про-
вадженні й визначили елементи проку-
рорського нагляду, контролю та керів-
ництва [1; 6; 8; 9]. 

Ст. 121 Конституції України вста-
новлює єдину систему прокуратури, 
на яку покладається таке: підтриман-
ня державного обвинувачення в суді, 
представництво інтересів громадян або 
держави в суді у випадках, визначе-
них законом, нагляд за додержанням 
законів органами, які проводять опера-
тивно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство, нагляд за додержан-
ням законів під час виконання судових 
рішень у кримінальних справах, а та-
кож застосування інших заходів приму-
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сового характеру, пов’язаних із обме-
женням прав і свобод громадян. 

Прокуратура отримала повноважен-
ня, які повинні забезпечити всі форми 
захисту прав і свобод громадян. По-
трібно зазначити, що у США, ФРН, 
Великобританії, Японії функціонують 
органи прокуратури як державний пра-
возахисний механізм. Ураховуючи зро-
стаючу роль суду в разі захисту прав 
і свобод громадян, не варто прогнозу-
вати звуження меж прокурорської ді-
яльності. Прокурор першим приймає 
процесуальне рішення щодо проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій, 
а суд складає ухвалу після отримання 
подання слідчого, яке погоджено з про-
курором.

Застосування технічних засобів у 
кримінальному провадженні необхідно 
визначити на підставі їхньої практичної 
реалізації слідчим.

Тому у статті ми спробуємо насам-
перед визначити класифікації техніч-
них засобів. Класифікації технічних 
засобів подано в роботах П.П. Арте-
менка, В.І. Декшне, Е.Ф. Толмачева. 
Вони встановили варіанти класифікації 
за критеріями, у тому числі на осно-
ві багаторівневих схем, що містять не 
тільки принципи, а й окремі групи або 
моделі технічних засобів [8, с. 156].

Г.Ф. Хараберюш надає яскравий 
приклад класифікації та вважає, що 
технічні засоби застосовуються у пра-
воохоронній діяльності на підставі 
трьох основних критеріїв, до яких за-
раховані такі: напрями застосування; 
джерела походження; призначення. 
Джерела походження засобів спеці-
альної техніки, що використовуються 
в діяльності правоохоронних органів, 
на його думку, можна поділити на три 
групи: загального застосування (при-
стосовані), застосування з незначною 
доробкою (модифіковані), спеціально 
розроблені (унікальні).

Пристосовані технічні засоби мо-
жуть використовуватись на всіх ста-
діях кримінального провадження, але 
найбільше поширення вони мають в 
оперативно-розшуковій діяльності, а 

також під час проведення експертних 
досліджень. Тактика й методика засто-
сування цієї групи засобів спеціальної 
техніки бувають як стандартними, так 
і скорегованими з урахуванням специ-
фіки оперативно-розшукової діяльності 
[10, с. 122].

Прокурор наділений повноваження-
ми для контролю стосовно захисту прав 
і законних інтересів осіб під час прове-
дення негласних слідчих (розшукових) 
дій, але, як відмічає В.О. Волинський, 
«у цьому разі немає судового контролю 
за виконанням проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії» [2, с. 77–79]. 

Прикладом цього є припинення по-
дальшого втручання у приватне спілку-
вання після того, як досягнуто резуль-
тат негласної слідчої (розшукової) дії, 
однак строк дії ухвали слідчого судді 
не закінчився.

На підставі викладеного пропону-
ємо покласти на прокурора обов’язок 
повідомляти слідчому судді, який надав 
дозвіл на проведення негласної слід-
чої (розшукової) дії, про прийняте ним 
рішення припинити слідчу дію. Для 
вдосконалення цього положення про-
понуємо внесення доповнення до ч. 5  
ст. 249 КПК України.

Пропонуємо таку редакцію цієї нор-
ми: «Прокурор під час контролю за 
проведенням негласної слідчої (роз-
шукової) дії зобов’язаний прийняти 
процесуальне рішення про припинен-
ня подальшого проведення слідчої дії, 
якщо в цьому зникла необхідність. Ко-
пію процесуального рішення прокурор 
повинен надати слідчому судді, який 
склав ухвалу на її проведення».

Також у статті ми маємо встановити 
систему проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій у разі використання 
технічних засобів. Незважаючи на до-
статню поширеність категорії «систе-
ма», на сьогодні не існує її загального 
визначення. Філософія права під систе-
мою розуміє сукупність взаємодіючих 
компонентів. Наукова теорія системи з 
позиції її методології використовує цей 
термін, розуміючи під системою «гру-
пу однорідних або різнорідних явищ, 
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що мають елементи єдності». Головне 
в цьому визначенні є те, що система 
розглядається як єдине ціле.

У юридичній науці дослідження 
системи реалізується за допомогою 
сформованих підходів. Аналіз літера-
тури надає підстави для визначення, 
що будь-який об’єкт є системою лише 
стосовно певної мети. З урахуванням 
зазначеного, термінологічна одиниця 
«система» набуває такого значення: 
вона структурована як цілісна єдність 
взаємопов’язаних елементів, між яки-
ми існують взаємозв’язки, що зумовлю-
ють динаміку її існування й реалізацію 
цільових функцій.

Статистична сутність системи роз-
кривається шляхом виявлення та 
усвідомлення структури, вираженої 
за допомогою закономірних зв’язків. 
Структура характеризує систему з 
боку якісної визначеності. Це важлива, 
але недостатня характеристика. Дина-
міка системи може розкриватися через 
аналіз функцій кожного елемента й 
розвитку загалом.

Звернімо увагу на той факт, що, 
відповідно до системного підходу, за-
стосованого в науковій літературі, за-
кономірності системи домінують над її 
компонентами. Залежно від побудови 
системи, її компоненти мають відносну 
самостійність.

Класифікація технічних засобів, 
які використовуються у кримінально-
му провадженні, має здійснюватися з 
позицій системного підходу, зокрема 
в невід’ємному зв’язку із процесуаль-
ними, слідчими, негласними слідчими 
(розшуковими) діями під керівництвом 
і наглядом прокурора та контролем 
слідчого судді. Теоретичні положення 
класифікації були предметом розгляду 
В.І. Галаган, М.О. Селіванова, М.І. Си-
доренко [3, с. 11; 5; 7, с. 59]

Кримінальний процес є врегульо-
ваною законом діяльністю слідчого, 
прокурора під час досудового розсліду-
вання, судового розгляду й вирішення 
питань кримінального провадження. 
Кримінальне провадження, згідно з п. 
5 ч. 1 ст. 3 КПК України, визначається 

як стадія досудового розслідування та 
судового розгляду. Стадія досудового 
розслідування починається з моменту 
внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань і закінчується 
закриттям кримінального провадження 
або направленням до суду обвинуваль-
ного акта, клопотанням про застосу-
вання примусових заходів медичного 
або виховного характеру, клопотанням 
про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. 

Для досягнення цього результату 
органи досудового розслідування діють 
у межах компетенції на підставі норм 
КПК України, проходять певні етапи. 
Система стадій кримінального прова-
дження визначається як системність 
кримінального процесуального права. 
Із позицій системного підходу доціль-
ним буде провести науковий аналіз 
технічних засобів у розрізі стадії досу-
дового розслідування. 

Технічні засоби застосовуються у 
кримінальному провадженні під час 
проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій у випадках, якщо відомо-
сті про кримінальне правопорушення 
або особу, котра підозрюється в його 
вчинені, неможливо отримати в інший 
спосіб.

Рішення про проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій приймає слід-
чий, прокурор. Слідчий зобов’язаний 
повідомити прокурора про прийняття 
рішення щодо проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій і отримані ре-
зультати. 

Слідчий суддя за клопотанням про-
курора або клопотанням слідчого, по-
годженого з прокурором, зобов’язаний 
розглянути клопотання про надання до-
зволу на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії протягом шести годин 
із моменту його отримання. 

Слідчий суддя постановляє ухвалу 
про дозвіл на проведення негласної 
слідчої (розшукової) дії, якщо проку-
рор, слідчий доведе наявність достат-
ніх підстав. Слідчий суддя в ухвалі 
повинен указати вид негласної слідчої 
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(розшукової) дії та відомості про іден-
тифікаційні ознаки, телекомунікаційну 
мережу, обладнання.

Технічні засоби, згідно з КПК Укра-
їни, можна класифікувати так: 

– зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж; 

– зняття інформації з електронних 
інформаційних систем; 

– зняття інформації на магнітоносій 
під час приватного спілкування.

Друга група включає таке:
– аудіо-, відеоконтроль особи;
– аудіо-, відеоконтроль місця кримі-

нального правопорушення;
– технічний контроль за вчиненням 

кримінального правопорушення;
– установлення місця знаходження 

радіоелектронного засобу.
Отже, необхідно відмітити, що тех-

нічні засоби, які застосовуються у 
кримінальному провадженні, повинні 
бути сформульовані у вигляді системи 
та згруповані так. По-перше, технічні 
засоби, що використовуються під час 
досудового розслідування, забезпечу-
ють виконання завдань кримінального 
провадження слідчим. По-друге, проку-
рор забезпечує процедуру проведення 
процесуальних, слідчих розшукових 
дій за допомогою технічних засобів у 
кримінальному провадженні, здійснює 
контроль за їх виконанням. Він має 
повноваження припинити проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій у 
разі встановлених порушень закону. 
По-третє, слідчий суддя після отриман-
ня матеріалів на проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій складає ух-
валу та контролює проведення цих дій 
за допомогою технічних засобів. У разі 
встановлених порушень слідчий суддя 
розглядає скаргу в судовому засіданні 
на стадії досудового розслідування та 
приймає заходи щодо їх усунення.

Ключові слова: слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, ухвала, досудове розслі-
дування, система, технічні засоби.

У статті розглядається поло-
ження щодо прокурорського нагля-
ду, контролю та керівництва під 

час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій на стадії досудо-
вого розслідування. Подається кла-
сифікація й система застосування 
технічних засобів, які використову-
ються в разі проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій. Визнача-
ються положення щодо складання 
ухвали слідчим суддею та його кон-
трольних функцій під час розгляду 
матеріалів із проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій.

В статье рассматривается поло-
жение относительно прокурорского 
надзора, контроля и руководства 
при проведении негласных следствен-
ных (розыскных) действий на стадии 
досудебного расследования. Предо-
ставляется классификация и систе-
ма применения технических средств, 
используемых при проведении нег-
ласных следственных (розыскных) 
действий. Определяются положения 
относительно составления определе-
ния следственным судьей и его кон-
трольных функций при рассмотрении 
материалов о проведении негласных 
следственных (розыскных) действий.

This paper examines the position 
of Public Prosecutions, control and 
management during the undercover 
investigation (search) actions under 
preliminary rozslidluvannya. Available 
classification system and the use of 
technical means used in the case of covert 
investigative (detective) action. Identify 
the position of investigating judge 
drafting the decision and its control 
functions when considering materials to 
conduct covert slichdyh (search) action.

Література
1. Белкин А.Р. Теория доказывания : 

[науч.-метод. пособ.] / А.Р. Белкин. – М. : 
НОРМА, 1999. – 418 с.

2. Волынский В.А. Криминалистическая 
техника: наука – техника – общество – 
человек / В.А. Волынский. – М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2000. – 311 с.

3. Галаган В.И. Использование следо-
вателем информации на первоначальном 
этапе расследования : автореф. дисс. … 



157

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголов-
ный процесс; криминалистика; судебная 
экспертиза» / В.И. Галаган. – К., 1992. – 
24 с.

4. Лысов Н.Н. Фиксация доказательной 
информации при раскрытии преступлений /  
Н.Н. Лысов. – М. : Академия МВД России, 
1996. – 62 с.

5. Селиванов Н.А. Научно-технические 
средства расследования преступлений : 
автореф. дисс. … докт. юрид. наук : спец. 
12.00.09 «Уголовный процесс; криминалис-
тика; судебная экспертиза» / Н.А Селива-
нов. – М., 1965. – 34 с.

6. Сергеєва Д.Б. Зняття інформації з 
каналів зв’язку: кримінально-процесуальні 
і криміналістичні засади : автореф. дис. …  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кри-
мінальний процес та криміналістика;  
судова експертиза» / Д.Б. Сергеєва. – К., 
2008. – 16 с.

7. Сидоренко Н.И. Оперативно-розыс-
кная деятельность органов внутренних 
дел: учебная дисциплина, самостоятельная 
юридическая наука / Н.И. Сидоренко. – К. : 
НИ и РИО КВШМ МВД СССР, 1984. – 126 с.

8. Специальная техника и ее примене-
ние : [учеб. пособ.] / [П.П. Артеменко, 
Б.П. Воронин, Г.М.Воскресенский и др.]. – 
М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 348 с.

9. Криміналістика : [підручник] /  
[В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова,  
В.А. Журавель та ін.] ; за ред. проф.  
В.Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. –  
Х. : Право, 2008. – 464 с.

10. Хараберюш Г.Ф. Спеціальна техніка 
в органах внутрішніх справ: Загальна ча-
стина : [навч. посіб.] / Г.Ф. Хараберюш ; 
ДЮІ ЛДУBC ім. Е.О. Дідоренка. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – Донецьк : Донецький юри-
дичний інститут ЛДУBC ім. Е.О. Дідорен-
ка, 2009. – 284 с.



158

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

УДК 343.6:343.222 (49)
В. Рубцов,

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ,  
ДОПУЩЕНІ ПІД ЧАС ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  
ДЕРЖАВ КОЛИШНЬОГО СРСР

Вивчення досвіду зарубіжних дер-
жав може стати потрібною базою для 
вирішення нових завдань, які постали 
у кримінальному праві України. Осо-
бливо необхідними є вивчення законо-
давства про злочини, що вчиняються 
під час експертної діяльності, і дослі-
дження механізму кримінально-право-
вої охорони суспільних відносин щодо 
забезпечення доказової інформації, яка 
має оцінний характер, під час здійснен-
ня правосуддя, що запроваджені в дер-
жавах колишнього СРСР.

Хоча порівняльно-правовий огляд 
деяких положень іноземного кримі-
нального законодавства в частині 
відповідальності за злочинні діяння 
експертів здійснювався в роботах де-
яких українських науковців, зокрема  
М.В. Шепітька [1], О.І. Габра [2], однак 
розглянуті ними питання стосувалися 
лише окремих видів злочинів, які пося-
гають на відносини щодо забезпечення 
доказової інформації. Тому позитивні 
можливості використання компарати-
вістського методу при дослідженні про-
блем регламентації кримінальної відпо-
відальності експертів ще не вичерпані. 
Отже, метою статті є аналіз норм кри-
мінального законодавства держав коли-
шнього СРСР, які передбачають відпо-
відальність за порушення, допущені під 
час експертної діяльності.

Зупинимося на ознайомленні з поло-
женнями кримінального законодавства 
держав колишнього СРСР, оскільки в 

них є спільне коріння та минула право-
ва система (Грузія [3], Республіка Ві-
рменія (далі – Вірменія) [4], Киргизька 
Республіка (далі – Киргизстан) [5], Рес-
публіка Таджикистан (далі – Таджикис-
тан) [6], Республіка Казахстан (далі –  
Казахстан) [7], Азербайджанська Ре-
спубліка (далі – Азербайджан) [8], 
Республіка Узбекистан (далі – Узбе-
кистан) [9], Російська Федерація (далі –  
РФ) [10]).

Отже, дослідимо, чи взагалі перед-
бачена кримінальна відповідальність 
за порушення, допущені під час екс-
пертної діяльності, у диспозиціях ста-
тей Кримінальних кодексів (далі – КК) 
зарубіжних держав. Варто зазначити, 
що кримінальне законодавство держав 
колишнього СРСР загалом демонструє 
єдиний підхід до вирішення питання про 
кримінальну відповідальність за злочи-
ни, учинені експертами. Спільність у 
регламентації кримінальної відповідаль-
ності експертів у законодавстві окремих 
зарубіжних держав, які колись разом 
із УРСР уходили до складу СРСР, зу-
мовлена багатьма обставинами, серед 
яких можна виділити такі: а) структур-
на і змістова подібність кримінального 
законодавства різних держав; б) основи 
кримінального права цих держав мають 
спільні історичні корені та спільну ми-
нулу правову системи, яку М.І. Хавро-
нюк іменує «соціалістична» [11, с. 13].

У КК окремих держав, що входи-
ли в Радянський Союз, передбачена 
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відповідальність експертів за завідомо 
неправдивий висновок (Азербайджан  
(ст. 297), Вірменія (ст. 338), Таджикис-
тан (ст. 351), Киргизстан (ст. 330), Узбе-
кистан (ст. 238), Казахстан (ст. 352),  
Грузія (ст. 370)), відмову або ухилен-
ня експерта від давання показів (Кир-
гизстан (ч. 1 ст. 331), Таджикистан  
(ч. 2 ст. 352), Узбекистан (ч. 1 ст. 240)),  
розголошення даних досудового слідства 
або дізнання (Узбекистан (ст. 239)). На-
приклад, у ч. 1 ст. 297 КК Азербайджа-
ну передбачена відповідальність експер-
тів за неправдиві покази. 

Кваліфікованим складом цього зло-
чину є вчинення його в поєднанні з об-
винуваченням особи в учиненні тяжкого 
або особливо тяжкого злочину. Відпо-
відна кваліфікуюча ознака також перед-
бачена у КК Киргизстану (ч. 2 ст. 331),  
Узбекистану (ч. 3 ст. 240), Грузії (ч. 2 
ст. 370). Окрім того, у КК решти по-
страдянських держав, які встановлю-
ють відповідальність за неправдивий 
висновок експерта, містяться додаткові 
кваліфікуючі ознаки, такі як учинення 
злочину зі штучним створенням дока-
зів обвинувачення (Вірменія (п. 2. ч. 2  
ст. 338), Казахстан (ч. 2 ст. 352));  
із корисливих мотивів (Вірменія (п. 3 
ч. 2 ст. 338), Казахстан (ч. 2 ст. 352)); 
в інтересах організованої групи (Узбе-
кистан (ч. 3 ст. 240)). 

У кримінальних кодексах окремих 
держав (зокрема у КК Азербайджану 
(ст. 297), Вірменії (ст. 338), Киргиз-
стану (ст. 330), Казахстану (ст. 352), 
Грузії (ст. 370)) міститься положен-
ня, відповідно до якого звільняються 
від кримінальної відповідальності за 
давання завідомо неправдивих показів 
ті учасники процесу, які добровільно 
під час дізнання, досудового слідства 
або судового розгляду справи до вине-
сення вироку або рішення суду заяв-
лять про вчинений ними відповідний 
злочин. Відзначимо, що у КК України 
ця норма відсутня. Такий стан речей 
може свідчити про те, що законодавець 
або надто суворий до осіб, які вчинили 
відповідний злочин, або врахував мож-
ливість того, що звільнення учасників 

процесу від кримінальної відповідаль-
ності породить у них відчуття безкар-
ності й уседозволеності, оскільки вони 
знатимуть, що в будь-який момент до 
винесення судом остаточного рішення 
можуть відмовитися від попередніх по-
казань без жодних кримінально-право-
вих наслідків.

Аналіз окремих кваліфікуючих оз-
нак (зокрема обвинувачення особи в 
учиненні тяжкого або особливо тяж-
кого злочину), що регламентують від-
повідальність за неправдивий висновок 
експерта, породжує певні сумніви у 
справедливості й доцільності запрова-
дження законодавцем КК зарубіжних 
держав звільнення від кримінальної 
відповідальності. У теорії кримінально-
го права з цього приводу дуже влучно 
висловилась В.В. Навроцька, яка за-
значає: «… коли несправедливо обвину-
вачений уже пройде «прес» криміналь-
ного судочинства, коли йому суттєво 
«потріпають» нерви, підірвуть здоров’я, 
достатньо буде заявити про неправди-
вість даної інформації, і це автоматич-
но дозволить уникнути кримінальної 
відповідальності» [12]. У зв’язку з цим 
С.О. Новіков пропонує передбачити 
лише можливість, а не обов’язок звіль-
нення від кримінальної відповідально-
сті особи, котра дає завідомо неправ-
диву інформацію, за умови, що вона 
добровільно повідомила про свою брех-
ню [13, с. 173]. На нашу думку, якщо 
звільнення від кримінальної відпові-
дальності за відповідний злочин і мож-
ливе, то обов’язково за умови відшко-
дування експертом моральних збитків 
несправедливо обвинуваченому. 

На жаль, відповідей на всі запитан-
ня в законодавстві зарубіжних держав 
немає. Тому, як указується в теорії 
кримінального права, несправедлива 
критика КК України, протиставлення 
його законодавству зарубіжних дер-
жав, де нібито все краще й досконалі-
ше, видається безпідставною, оскільки 
вміле застосування кримінального за-
кону України може слугувати виконан-
ню поставлених перед ним завдань. Го-
ловна проблема в цій галузі на сьогодні 
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– це не вади кримінального законо-
давства (яких ніхто й не заперечує), а 
його неправильне застосування чи ско-
ріше за все незастосування на практиці  
[14, с. 50].

Законодавець в окремих КК постра-
дянських держав також передбачає від-
повідальність за відмову або ухилення 
експерта від виконання покладених на 
нього обов’язків, зокрема давання вис-
новку (Киргизстан (ч. 1 ст. 331), Та-
джикистан (ч. 2 ст. 352), Узбекистан 
(ч. 1 ст. 240)). Натомість у КК України  
(ст. 385) кримінально караними є дії 
експерта, що полягають у відмові від 
виконання покладених на нього обов’яз-
ків без поважних причин. Звідси випли-
ває, що експерт може відмовитись від 
давання висновку, якщо на це є поваж-
на причина, і такі дії не вважатимуть-
ся кримінально караними. Кримінальні 
закони держав колишнього СРСР поз-
бавлені такої вказівки. За таких умов, 
видається, було б доцільніше, якщо б 
законодавець окремих пострадянських 
держав передбачав відповідальність за 
відмову експерта від виконання покла-
дених на нього обов’язків без поваж-
них причин, оскільки закономірно, що 
останній може відмовитись від прове-
дення експертизи через відсутність у 
нього необхідних знань або ж перебу-
вати у службовій або іншій залежності 
від сторін кримінального провадження 
чи потерпілого, що унеможливлює його 
діяльність і, безумовно, не може слугу-
вати підставою настання кримінальної 
відповідальності.

Що ж до видів покарань за порушен-
ня, допущені в ході експертної діяль-
ності, згідно з КК держав колишнього 
СРСР, то варто зазначити, що вони, як 
правило, істотно не відрізняються від 
покарань, які передбачені у КК Укра-
їни, за вчинення відповідних посягань. 
Тому коротко зупинимось на тих, які 
мають відмінності. Так, за КК Азербай-
джану за давання завідомо неправди-
вого висновку експерта без кваліфіку-
ючих ознак передбачене покарання у 
вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі 
мінімальних розмірів оплати праці, або 

громадські роботи на строк від ста шіст-
десяти до двохсот годин, або виправ-
ні роботи на строк від одного до двох 
років, або обмеження волі на строк до 
двох років, або позбавлення волі до ше-
сти місяців. Як бачимо, законодавець 
Азербайджану урізноманітнив види по-
карання, від штрафу до позбавленням 
волі. Стосовно відповідальності за вчи-
нення кваліфікованого виду відповідно-
го посягання, то законодавець низки 
пострадянських держав передбачає як 
міру покарання лише позбавлення волі 
(на строк не більше ніж п’ять років за 
ч. 2 ст. 338 КК Вірменії; від трьох до 
восьми років за ч. 2 ст. 370 КК Грузії; 
від двох до п’яти років за ч. 2 ст. 351 
КК Таджикистану). На нашу думку, 
така міра покарання є справедливою та 
відповідає ступеню тяжкості вчиненого 
злочину. Водночас загроза отримання 
покарання у вигляді позбавлення волі 
слугуватиме важелем стримування 
від учинення відповідного посягання. 
Нагадаємо, що законодавець України 
більш лояльно ставиться до «злочинної 
діяльності експертів», зокрема за да-
вання завідомо неправдивого висновку 
за наявності кваліфікуючих ознак пе-
редбачає покарання у вигляді виправ-
них робіт на строк до двох років, або 
обмеження волі на строк до п’яти ро-
ків, або позбавлення волі на строк від 
двох до п’яти років. За таких умов, ува-
жаємо, що українському законотворцю 
необхідно обмежити коло покарань за 
злочин, передбачений ч. 2 ст. 384 КК 
України, і встановити покарання лише 
у вигляді позбавлення волі.

Натомість за відмову експерта 
від виконання покладених на нього 
обов’язків передбачене покарання у 
вигляді штрафу (ч. 2 ст. 352 КК Та-
джикистану, ст. 331 КК Киргизстану, 
ст. 240 КК Узбекистану) й арешту до 
трьох місяців (ст. 240 КК Узбекиста-
ну). Видається, що таке покарання від-
повідає тяжкості вчиненого посягання, 
оскільки відмова експерта від вико-
нання покладених на нього обов’язків 
лише затримує процесуальний порядок 
отримання доказів у кримінальному 
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провадженні, а шкоди конкретному по-
терпілому не заподіює, як це має місце 
у випадку давання завідомо неправди-
вого висновку експертом.

Загалом проведене дослідження 
щодо вирішення проблеми криміналь-
ної відповідальності за порушення, 
допущені під час експертної діяльно-
сті, дає підстави для таких висновків. 
Невдалими вважаємо положення кри-
мінального законодавства держав ко-
лишнього СРСР, у яких кримінально 
караними є дії експерта, що полягають 
у відмові від виконання покладених 
на нього обов’язків. При цьому зако-
нодавець не вказує, що така відмова 
повинна здійснюватись без поважних 
причин, оскільки існує низка законних 
причин, за яких експерт об’єктивно не 
може виконувати покладені на нього 
обов’язки, що, відповідно, унеможлив-
лює настання кримінальної відповідаль-
ності.

Найбільш удалими та вартими імпле-
ментації в національне законодавство є 
положення окремих статей (у КК Азер-
байджану (ст. 297), Вірменії (ст. 338), 
Киргизстану (ст. 330), Казахстану (ст. 
352), Грузії (ст. 370)) щодо звільнен-
ня від кримінальної відповідальності за 
давання завідомо неправдивих показів. 
Зокрема, підставою такого звільнення 
передбачена добровільна відмова від 
учинення злочину під час дізнання, 
досудового слідства або судового роз-
гляду справи до винесення вироку чи 
рішення суду. Разом із тим видаєть-
ся, що, окрім добровільної відмови від 
учинення злочину, обов’язковим є вра-
хування відсутності заподіяної шкоди 
для інших осіб або ж відшкодування 
завданої шкоди. Упровадження такого 
положення у КК України дасть змогу 
говорити про наявність заохочувальної 
кримінально-правової норми для осіб, 
котрі визнали неправомірність свого 
діяння.

Ключові слова: експерт, під час 
експертної діяльності, звільнення від 
кримінальної відповідальності, кри-
мінальне законодавство, зарубіжний 
досвід.

Статтю присвячено аналізу кри-
мінально-правових проблем, пов’яза-
них із порушеннями, допущеними під 
час експертної діяльності. Вивча-
ється зміст статей, що встановлю-
ють кримінальну відповідальність за 
злочинні дії експертів, у криміналь-
них кодексах держав колишнього 
СРСР. Також визначені окремі на-
прями вдосконалення українського 
кримінального законодавства в цій 
частині. 

Статья посвящена анализу уго-
ловно-правовых проблем, связанных 
с нарушениями, допущенными в ходе 
осуществления экспертной дея-
тельности. Изучается содержание 
статей, устанавливающих уголов-
ную ответственность за преступ-
ные действия экспертов, в уголов-
ных кодексах государств бывшего 
СССР. Также определены отдельные 
направления усовершенствования 
украинского уголовного законода-
тельства в данной части.

The scientific article isaimed at 
comparative-legal analysis of the issues 
related to the infringements committed 
in the course of expert activity execution. 
There is studied the content of articles 
establishing criminal responsibility 
for the criminal acts of expert in the 
criminal laws of the former Soviet 
Union states. Additionally, there are 
outlined particular areas forUkrainian 
criminal legislation improvement in 
this regard.

Література
1. Шепітько М.В. Кримінальна відпові-

дальність за завідомо неправдиве показан-
ня : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право» / М.В. Шепіть-
ко. – Х., 2011. – 246 с.

2. Габро О.І. Відповідальність свідка, 
потерпілого, оцінювача, експерта, пере-
кладача за діяння, передбачені ст. 384 КК 
України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 «Кримінальне право та криміно-
логія; кримінально-виконавче право» /  
О.І. Габро. – Х., 2012. – 246 с.



162

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

3. Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. 
З.К. Бигвава. – СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2002. – 409 с. 

4. Азарян Е.Р. Уголовный кодекс Респу-
блики Армения / Е.Р. Азарян, Н.И. Мацне-
ва ; предисловие Е.Р. Азаряна ; перевод с 
армянского Р.З. Авакяна. – СПб. : Юриди-
ческий центр Пресс, 2004. – 450 с.

5. Уголовный кодекс Кыргыской 
Республики [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : www.toktom.kg/
lawcoll/15076.1.htm.

6. Уголовный кодекс Республики Та-
джикистан. – СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2001. – 410 с.

7. Уголовный кодекс Республики Казах-
стан : Закон Республики Казахстан от 16 
июля 1997 года № 167 / предисл. министра 
юстиции Республики Казахстан, докт. 
юрид. наук, проф. И.И. Рогова // Ведомо-
сти Перламента РК. – 1997. – № 15–16. 

8. Уголовный кодекс Азербайджанской 
Республики / науч. ред. И.М. Рагимова ; пе-
ревод с азербайджанского Б.Э. Аббасова. –  
СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 
325 с.

9. Уголовный кодекс Республики Узбе-
кистан (с изм. и доп. на 15 июля 2001 г.) /  
вступ. статья М.Х. Рустамбаева,  

А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. – СПб. : Юри-
дический центр Пресс, 2001. – 338 с.

10. Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. – Х. : Консум, 1997. – 164 с.

11. Хавронюк М.І. Кримінальне законодав-
ство України та інших держав континенталь-
ної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гар-
монізації : [монографія] / М.І. Хавронюк. – К. :  
Юрисконсульт, 2006. – 1048 с. 

12. Навроцька В.В. Негативні на-
слідки правового характеру за дачу за-
відомо неправдивої інформації в кри-
мінальному процесі / В.В. Навроцька 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://pravoznavec.com.ua/period/
article/10996/%CD.

13. Новиков С.А. Правдивые показания: 
правовые меры стимулирования в России и 
за рубежом (уголовное судопроизводство) :  
[монография] / С.А. Новиков. – СПб. : 
Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та ; 
Издательство юридического факультета 
СПбГУ, 2008. – 424 с.

14. Навроцький В.О. Кримінальне зако-
нодавство зарубіжних держав : питання 
особливої частини / В.О. Навроцький. – 
Львів : Юридичний факультет Львівського 
державного університету ім. Івана Фран-
ка, 1999. – 56 с.



163

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

УДК 341.174(4):35.08
Є. Васько,

аспірант кафедри права Європейського Союзу
та порівняльного правознавства

Національного університету «Одеська юридична академія»

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ  
ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Міжнародні організації – інституціо-
нальна форма співробітництва держав, 
основні організатори міждержавного 
спілкування. Основу будь-якої органі-
зації становлять її службовці. Служ-
бовці секретаріатів міжнародних орга-
нізацій, які виконують регулювальні та 
оперативні функції, за своїм статусом 
є міжнародними цивільними службов-
цями. Вони являють собою основу ін-
ституту міжнародної цивільної служби. 
Здебільшого саме від їхньої роботи за-
лежить, чи досягне організація цілей, 
заради яких була створена. Доцільно 
було б розглянути історію становлення 
й розвитку інституту міжнародної ци-
вільної служби. 

Проблемними питаннями права 
міжнародних організацій займалися 
такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
Т. Анцупова, І. Бліщенко, Д. Денисо-
ва, Е. Крівчікова, В. Моравецький,  
О. Шибаєва, Т. Вандерворт та інші.  
Деякі аспекти історії формування й 
розвитку інституту міжнародної ци-
вільної служби висвітлені в працях  
О. Фетодова, О. Дьоміної, О. Шуліпи, 
Ш. Ховварда-Елліса та інших.

Мета статті полягає в комплексно-
му дослідженні історії становлення, 
формування та розвитку інституту між-
народної цивільної служби.

Історія міжнародних організацій 
відносно нетривала. Їх створення було 
зумовлено потребою в нових, більш ді-
євих формах співробітництва між дер-
жавами, що було викликано високими 
темпами науково-технічної революції. 
Фахівці в галузі права міжнародних 
організацій уважають, що першою між-
народною міжурядовою організацією 
(далі – ММУО) в її класичному розу-

мінні була Центральна комісія із судно-
плавства на Рейні, створена у 1831 р. 
У другій половині XIX ст. були створе-
ні Міжнародний союз для виміру землі 
(1864 р.), Світовий телеграфний союз 
(1865 р.), Всесвітній поштовий союз 
(1874 р.), Міжнародне бюро мір та ваг 
(1875 р.), Міжнародний союз для захи-
сту літературної та художньої власно-
сті (1886 р.), Міжнародний союз заліз-
ничних товарних повідомлень (1890 р.).  
Усі ці організації мали постійні органи, 
певних членів і штаб-квартири. Компе-
тенція їх обмежувалася обговоренням 
спеціалізованих проблем. У початко-
вий період свого існування ці органі-
зації мали невеликі технічні секретарі-
ати, національний склад яких не мав 
великого значення. Становлення ін-
ституту міжнародної цивільної служби 
необхідно пов’язувати зі створенням 
після Першої світової війни, у 1919 р., 
Ліги Націй – першої міжнародної ор-
ганізації, яка мала яскраво виражену 
політичну спрямованість. І коли ново-
створеній Лізі Націй та її Міжнарод-
ному бюро праці (МБП) були доручені 
очевидні політичні завдання, склад і 
характер діяльності секретаріату стали 
питанням, яке набуло особливого зна-
чення для держав-членів.

Документи й особисті спогади діячів 
того періоду свідчать про те, що жо-
ден із авторів Статуту Ліги Націй не 
мав чіткого уявлення про коло ведення 
Секретаріату або про те, яка важлива 
роль буде відведена міжнародній служ-
бі. У Статуті Ліги, виробленому спеці-
альною комісією, створеною на Паризь-
кій мирній конференції 1919–1920 рр., 
і включеному у Версальський мирний 
договір 1919 р., нічого не говорилося 
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про статус і характер функцій Секре-
таріату. Тому проблема встановлення 
основних правил його функціонування 
лягла на першого Генерального секре-
таря Організації сера Джеймса Еріка 
Драммонда, вихідця з Англії, який обі-
ймав свою посаду з 1920 по 1933 рр.  
З 1900 р. він перебував на британській 
дипломатичній службі як особистий 
секретар прем’єр-міністра Герберта Ес-
квіта, а пізніше міністрів закордонних 
справ Едварда Грея і Артура Бальфура.

Ерік Драммонд був першим Гене-
ральним секретарем Ліги Націй і, на 
думку деяких учених, першим міжна-
родним цивільним службовцем. Його 
особистий внесок у формування ін-
ституту міжнародної цивільної служ-
би важко переоцінити. На нього була 
покладена важливе й досить складне 
завдання: сформувати ефективно ді-
ючий Секретаріат організації, яка має 
яскраво виражену політичну спрямова-
ність.

Він охарактеризував дві можли-
ві лінії формування та діяльності Се-
кретаріату. Перший варіант полягав у 
тому, щоб призначення співробітників 
у міжурядовий Секретаріат здійснюва-
ли б самі держави-члени, Секретаріат 
складався б з національних делегацій 
держав-членів, яким уряди держав, що 
їх надіслали, платили заробітну плату, 
і така делегація була б відповідальна 
тільки перед своїм урядом. Генераль-
ний секретар виступав би у такому ви-
падку як координатор діяльності націо-
нальних делегацій.

Прихильники іншої точки зору від-
значали, що Секретаріат повинен діяти 
на основі міжнародної цивільної служ-
би, на якій чоловіки й жінки, пред-
ставники різних націй повинні об’єд-
нуватися для підготовки об’єктивних і 
узагальнених пропозицій та їх подання 
на розгляд членів Ліги. Оплата праці 
службовців буде здійснюватися із за-
гальних фондів Ліги. Також було за-
пропоновано зарахувати до їхньої ком-
петенції виконання будь-яких рішень, 
прийнятих урядами. Відповідно до цієї 
концепції, Генеральний секретар буде 

не тільки центром координації діяльно-
сті Секретаріату, а й службовці секре-
таріату будуть підзвітні тільки йому, а 
не урядам держав, громадянами яких 
вони є [6].

Е. Драммонд був прихильником дру-
гої позиції, він обрав більш складний 
шлях – формування кар’єрної міжна-
родної цивільної служби, де головна 
вимога до службовців – професіона-
лізм і лояльність Лізі. Якості співро-
бітників, яким він надавав першорядне 
значення, – компетентність, сумлін-
ність, незалежність і неупередженість, 
підтвердили свою важливість у функці-
онуванні організації й були формально 
схвалені державами-членами в межах 
офіційної політики. У Пакті Ліги Націй 
закріплюються такі положення щодо 
діяльності Генерального секретаря та 
Секретаріату. У ст. 2 Пакту зазначено, 
що «діяльність Ліги, як вона визначена 
в цьому Статуті, здійснюється Зборами 
і Радою, при яких діє постійний Секре-
таріат». Ст. 6 засвідчує, що «постійний 
Секретаріат встановлюється в місці пе-
ребування Ліги. Він складається з Ге-
нерального секретаря, а також необхід-
них секретарів і необхідного персоналу. 
Перший Генеральний секретар зазна-
чений у додатку. Згодом Генеральний 
секретар призначатиметься Радою зі 
схвалення більшістю Зборів. Секретарі 
й персонал Секретаріату призначають-
ся Генеральним секретарем за згодою 
Ради. Генеральний секретар Ліги є за 
посадою Генеральним секретарем Збо-
рів і Ради» [2].

Статут закріпив досить загальні, 
формальні положення щодо Секретарі-
ату Ліги. Детально питання природи й 
функціонування нового міжнародного 
секретаріату не були розглянуті учас-
никами Паризької мирної конференції. 
Як зазначив професор Л. Горденкер, 
ідея щодо створення нового секретарі-
ату не викликала значних суперечно-
стей, і тому делегати затвердили план, 
зміст якого майже не було досліджено 
[5, с. 5].

Повноваження Генерального секре-
таря як вищої посадової особи не були 
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жодним чином обмежені. Рішення про 
тип персоналу, його склад і функції 
були залишені на його розсуд. Адмі-
ністративна дискреція Генерального 
секретаря обмежувалася тільки приро-
дою завдань, покладених на Секрета-
ріат, і бюджетом. Його повноваження 
діяти на власний розсуд не ставилися 
під сумнів [4, с. 273].

До створення секретаріату Ліги 
Націй фактично не було прикладів 
міжнародних секретаріатів, які діяли 
б відповідно до принципів лояльності 
організації, незалежності й неупере-
дженості. Навіть після того, як Ліга 
припинила своє існування, стандарти, 
установлені нею для адміністративного 
персоналу, були включені до Статуту 
Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН).

Перший Генеральний секретар ООН 
зазначив: «Рішення про створення пер-
шого дійсно міжнародного секретаріату 
було рішенням надзвичайної важливо-
сті – однозначно одним із найважливі-
ших політичних досягнень XX століт-
тя» [6, с. 172].

Ті, хто планував створення системи 
міжнародних організацій після Другої 
світової війни, розуміли, як спеціалі-
зовані органи міжнародного співробіт-
ництва, включаючи Міжнародне бюро 
праці, можуть вижити й навіть продов-
жувати функціонувати в періоди роз-
біжностей між державами-членами.

У прагненні максимально можливою 
мірою забезпечити незалежність нової 
системи вони відокремили секторально 
орієнтовану діяльність від політично-
го ядра організації та створили низку 
автономних спеціалізованих установ. 
Творці системи ООН передбачили ме-
ханізми, що далеко виходять за межі ко-
ординації. Вони хотіли створити цілісну 
та єдину міжнародну цивільну службу. 
З цією метою Підготовча комісія ООН, 
яка провела сесію після затвердження 
Статуту в 1945 р., порекомендувала 
розробити «загальні стандарти, методи 
й механізми відносно персоналу», які 
дають змогу «уникати серйозних невід-
повідностей в умовах служби» та кон-

куренції під час наймання персоналу й 
будуть сприяти мобільності персоналу 
в межах системи. Як бачимо, і після 
створення в 1945 р. ООН концепція 
міжнародної цивільної служби залиши-
лися досить актуальною. Так, у ч. 1 і 
ч. 2 ст. 100 Статуту ООН закріплено: 
«Під час виконання своїх обов’язків 
Генеральний секретар і персонал Се-
кретаріату не повинні запитувати або 
отримувати вказівки від якого б то не 
було уряду або влади, сторонніх для 
Організації. Кожний член Організації 
зобов’язується поважати міжнародний 
характер зобов’язань Генерального се-
кретаря та персоналу Секретаріату й 
не намагатися впливати на них під час 
виконання ними своїх обов’язків». Так, 
ч. 3 ст. 101 закріпила таке: «При при-
йнятті на службу та визначенні умов 
служби варто керуватися переважно 
необхідністю забезпечити високий рі-
вень працездатності, компетентності й 
сумлінності. Належну увагу потрібно 
приділяти важливості підбору персо-
налу на якомога більш широкій геогра-
фічній основі» [2].

У Статуті ООН та установчих до-
кументах інших організацій передба-
чається, що поведінка співробітників 
повинна відповідати високим етичним 
нормам. Для цього міжнародні цивіль-
ні службовці мусять керуватися уні-
кальними стандартами поведінки. Такі 
стандарти були вперше розроблені в 
1954 р. Консультативною радою ООН 
з міжнародної цивільної службі – попе-
редникові сучасної Комісії з міжнарод-
ної цивільної служби (далі – КМЦС). 
Вони мали назву «Основні етичні та 
професійні принципи міжнародної ци-
вільної служби» й діяли з 1954 р. по 
2001 р.

У 1998 р. КМЦС постановила онови-
ти в консультації із залученими органі-
заціями доповідь 1954 р., підготовлену 
Консультативною радою з міжнародної 
цивільної служби і названу «Стандар-
ти поведінки для міжнародної цивіль-
ної служби». Протягом останніх трьох 
років КМЦС тісно співпрацювала з ор-
ганізаціями та представниками персо-
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налу для досягнення консенсусу щодо 
тексту, який відповідав би завданням 
і вимогам до міжнародної цивільної 
служби в XXI ст. Отже, КМЦС, узяв-
ши до уваги думки Адміністративного 
комітету з координації, а також думки 
організацій і представників персоналу, 
постановила затвердити ці стандарти 
поведінки. У своїй резолюції 55/244 
Генеральна Асамблея схвалила нові 
стандарти поведінки. У 2001 р. «Стан-
дарти поведінки для міжнародних ци-
вільних службовців» були прийняті, 
вони діють і на сьогодні.

У підготовлених КМЦС «Основних 
положеннях, що стосуються управлін-
ня людськими ресурсами», схвалених 
Генасамблеєю ООН у 2000 р., були 
виділені різноманітні, але взаємопов’я-
зані елементи управління людськими 
ресурсами в загальній системі. У них 
підкреслюється всеосяжний характер 
Стандартів поведінки й наголошується, 
що, «хоча внутрішня культура органі-
зацій може різнитися, вони стикаються 
з однаковими етичними проблемами. 
Стандарти етичної поведінки сприя-
ють зміцненню спільних цінностей і 
визначають, яка поведінка і який рі-
вень виконання роботи очікуються від 
міжнародних цивільних службовців». 
У Стандартах закріплені норми очіку-
ваної поведінки, вони мають характер 
рекомендацій і не мають обов’язкової 
юридичної сили. Варто зазначити, що 
ці принципи лягли в основу оновлених 
правил, що стосуються персоналу низ-
ки ММУО, на них посилаються адміні-
стративні трибунали під час вирішення 
трудових спорів у міжнародних органі-
заціях [3, с. 56].

На сьогодні більше ніж 100 000 чо-
ловіків і жінок – співробітників міжна-
родної цивільної служби – займаються 
досить різноманітною діяльністю при-
близно в більше ніж 600 місцях служ-
би по всьому світу [1].

Інститут міжнародної цивільної 
служби виник і почав своє формуван-
ня зі створенням першої міжнародної 
організації, яка мала яскраво виражену 
політичну спрямованість, – Ліги Націй, 

оскільки саме її секретаріат був дійсно 
першим міжнародних секретаріатом, а 
Генеральний секретар, на думку деяких 
учених, – першим міжнародним цивіль-
ним службовцем. Але питання міжна-
родної цивільної служби загалом зали-
шається актуальним і досі. На сьогодні 
ідеальною є кар’єрна міжнародна ци-
вільна служба, чиновники на роботу в 
яку повинні прийматися з урахуванням 
їхньої працездатності, професіоналізму, 
сумлінності й неупередженості, на під-
ставі їхніх особистих заслуг і досягнень. 
Персонал організації має набиратися 
на якомога більш широкій географічній 
основі. Такі службовці повинні бути 
абсолютно відданими цілям організа-
ції, на них не повинен здійснюватися 
вплив з боку держав-членів. Безумовно, 
у такому вигляді міжнародної цивільної 
служби не існує в жодній міжнародній 
організації у світі. Але саме ці вимоги 
можуть забезпечити незалежність, ви-
сокий професіоналізм та ефективність 
міжнародної цивільної служби. 

Ключові слова: Ліга Націй,  
Секретаріат міжнародної організації, 
Генеральний секретар, міжнародна ци-
вільна служба, міжнародний цивільний 
службовець.

Стаття присвячена досліджен-
ню історії становлення й розвитку 
інституту міжнародної цивільної 
служби. Розглянуто основополож-
ні документи, якими регулюється 
діяльність міжнародних цивільних 
службовців. Висвітлені дві історич-
но можливих точки зору щодо лінії 
формування секретаріату міжна-
родних організацій. 

Статья посвящена исследованию 
истории становления и развития ин-
ститута международной граждан-
ской службы. Рассмотрены осново-
полагающие документы, которыми 
регулируется деятельность между-
народных гражданских служащих. 
Освещены две исторически возмож-
ных точки зрения относительно 
линии формирования секретариата 
международных организаций. 
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ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

The article is devoted to the research 
of establishment and development of the 
Institute of International Civil Service. It 
is considered basic documents, by which it 
is regulated activity of International Civil 
Servants. It is highlighted two historical 
possible points of view regarding the line 
of formation Secretariat of international 
organizations. 
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ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА  

ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Основною дилемою енергетичної 
політики ФРН є об’єктивна супереч-
ність між зростанням потреб промис-
ловості й населення в енергетичній 
сировині та електроенергії й віднос-
но низьким рівнем забезпеченості 
країни власними ресурсами. Посі-
даючи п’яте місце у світі за обсяга-
ми енергоспоживання (після США, 
Китаю, Росії та Японії), Німеччина 
задовольняє свої потреби за рахунок 
імпорту: нафти – на 94%, газу –  
83%, кам’яного вугілля – на 67%, 
урану – на 100%. Тому головне пи-
тання зводиться до того, як вибуду-
вати таку систему енергоспоживання, 
яка дала б змогу знизити залежність 
від імпорту енергоносіїв і мінімізувати 
геополітичні та цінові ризики, пов’я-
зані з необхідністю підтримувати на 
високому рівні ввезення вуглеводне-
вої сировини із-за кордону [1, с. 11; 
2, с. 53–54].

Очевидно, що стан речей у сфері за-
безпечення енергетичної безпеки ФРН 
є дуже подібним тому, що на сьогодні 
має місце в Україні, проте кардинально 
вирішувати проблемні питання ця кра-
їна почала на кілька десятиріч раніше 
за нас. Це призвело до накопичення 
цінного (у тому числі для використан-
ня Україною) досвіду в цій сфері, важ-
ливість дослідження якого й зумовлює 
актуальність роботи.

Метою статті є розгляд досвіду Ні-
меччини у сфері забезпечення енерге-

тичної безпеки (далі – ЕБ) та обґрун-
тування відповідних пропозицій для 
України.

На жаль, обсяг статті не дає змоги 
торкнутися всіх аспектів забезпечення 
ЕБ державою, що розглядається, тому 
буде висвітлено ті питання й заходи, 
реалізація яких є відносно нескладною, 
а ефект – достатньо значним.

Відповідній сфері певним чином 
уже було приділено увагу в науковій 
думці. Що стосується зарубіжних уче-
них, найбільш вагомий внесок у розро-
блення теми ЕБ Німеччини здійснили 
такі вчені, як Т. Бульман, С. Сєдих,  
Ф. Фіхтнер, А. Шнайдер та ін. Стосов-
но вітчизняних науковців, які здійсню-
вали наукові пошуки безпосередньо у 
сфері запозичення Україною досвіду 
ФРН в енергетичній сфері, варто від-
значити А. Рожко, О. Сохацьку (аспек-
ти нетрадиційної енергетики). Деяки-
ми науковцями (А. Прокіп, Є. Єнько,  
В. Саприкін, К. Зарембо, С. Вилін-
ський, Н. Мешко тощо) надбання Ні-
меччини певною мірою розглядалися 
під час обґрунтування окремих поло-
жень щодо ЕБ держави, проте комп-
лексного вивчення ця тема не набула. 
Отже, окремі аспекти забезпечення ЕБ 
у ФРН уже було досліджено, проте на-
явним є брак вивчення системи подіб-
них заходів загалом.

Першим аспектом, на який необ-
хідно звернути увагу, є впровадження 
альтернативної енергетики. У ФРН на 
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найвищому рівні закріплено амбітні 
плани щодо розвитку цього напряму, 
і результати є настільки успішними, 
що запозичення відповідних аспектів 
Україною видається першочергово не-
обхідним. Змінення енергетичного ба-
лансу Німеччини протягом останніх 
років частково проілюстровано в та-
блиці 1 (побудовано за відомостями AG 
Energiebilanzen e.V. та [3]).

Буде справедливим зазначити, що в 
Україні питання альтернативної енерге-
тики на законодавчому рівні є достат-
ньо проробленим. Серед ключових нор-
мативно-правових актів, які регулюють 
цю сферу, можна назвати Закон Украї-
ни «Про альтернативні джерела енергії» 
від 20 лютого 2003 р. № 555-IV, Закон 
України «Про електроенергетику» від 
16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР (зі змі-
нами, унесеними в тому числі Законом 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про електроенергетику» щодо 
стимулювання виробництва електрое-
нергії з альтернативних джерел енергії» 
від 20 листопада 2012 р. № 5485-VI), 
Енергетичну стратегію України на пе-
ріод до 2030 р., схвалену Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 р. № 1071-р тощо.

Разом із тим реалізація цих нор-
мативних актів не є досконалою. Так, 
окремі проблеми виникають під час 
реалізації права на пільги за умови 
впровадження альтернативної енерге-
тики. Зокрема, експерти авторитетно-
го Фонду ім. Ф. Еберта зазначають, 
що умови економічного стимулювання 
суб’єктів господарювання до підвищен-
ня ефективності використання енерго-
ресурсів є негнучкими та неефектив-
ними. Доволі складні процедури, які 
для європейців уважаються неприй-
нятними, й особливо складна для іно-
земців процедура отримання «зеленого 
тарифу», а також відсутність певного 
професіоналізму українських фахівців 
у плані просування екологічних техно-
логій гальмує розвиток усієї системи 
[4, с. 21]. Відповідно, для розвитку 
цього напряму необхідно змінити під-
ходи щодо надання дозволів на більш 
відкриті та гнучкі. Крім підвищення 
зацікавленості вітчизняних суб’єктів, 
це може викликати й збільшення іно-
земних інвестицій.

Також заходи щодо впровадження 
альтернативної енергетики застосову-
ються без достатньої як теоретичної, 
так і «польової» підготовки, що не тіль-

Таблиця 1 
Еволюція енергобалансу ФРН  

у частках джерел у виробництві електроенергії

Д
ж

ер
ел

а

Роки
1990 2000 2010 2013

Буре вугілля 31,1 25,7 23 25,5
Кам’яне вугілля 25,6 24.8 18,5 19,3
Природній газ 6,5 8,5 14,1 10,7
Нафтопродукти 2,0 1,0 1,4 1,1

УСЬОГО копалини 65,2 60 57 56,6
АЕС 27,7 29,5 22,2 15,4

Повітря 0 1,8 6,0 8,2
Біомаса 0,1 0,6 4,7 6,7
Сонце 0 0 1,8 4,9
Гідро 3,6 4,3 3,3 3,3

УСЬОГО відновлювані 3,7 6,7 15,8 23,1
Домашнє виробництво 0,2 0,3 0,7 0,9

Інші 3,5 3,9 4,2 4,0
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ки нівелює користь, а й може призве-
сти до негативних наслідків [5]. Тому 
тут хотілося б наголосити на тому, що 
жодна, навіть найкраща, зарубіжна 
практика не має просто копіюватися 
для застосування у вітчизняних реалі-
ях. Перед утіленням тієї чи іншої ідеї 
має бути наявним «перехідний період», 
який передбачає як мінімум консульту-
вання з відповідними фахівцями та вче-
ними щодо можливих небезпек впро-
вадження й апробацію на обмежених 
сферах і локаціях.

Наступним питанням, що плану-
ється розглянути, є система енергоз-
береження ФРН. Ця сфера є багатоа-
спектною, проте для першочергового 
запозичення до національної практики 
хотілося б торкнутися двох нюансів.

По-перше, безперечно доцільним є 
звернення до досвіду розвинутого в Ні-
меччині «пасивного будівництва» («па-
сивний будинок» – будівля, що має 
незначні вимоги до теплопостачання 
й тому не потребує активного опален-
ня. Такий будинок має бути «пасивно» 
теплим – використовувати наявні вну-
трішні джерела тепла, зокрема сонячну 
енергію. Передбачається, що будівель-
ні елементи, які визначають енергоспо-
живання будівлі, систематично змі-
нюються й оптимізуються на підставі 
ефективного використання енергії та 
створення комфортних умов для про-
живання [6, с. 70]). При цьому вида-
ється доцільним унести відомості щодо 
особливостей пасивного будівництва у 
програмні документи щодо енергозбе-
реження, здійснювати стимулювання 
впровадження відповідних стандартів, 
розвивати державно-приватне партнер-
ство в цій галузі.

По-друге, цікавою практикою в на-
прямі енергозбереження ФРН є енерге-
тична освіта, спрямована на виховання 
відповідного світогляду. Так, серед по-
пулярних програм можна назвати такі:

1) Berliner Klima Schulen – конкурс 
для школярів м. Берліна, що проводить-
ся за підтримки Берлінського Сенату з 
освіти, науки та досліджень, Сенату з 
питань здоров’я, охорони навколиш-

нього середовища та захисту прав спо-
живачів, Генеральної асоціації німець-
кого страхування (GDV) і Всесвітнього 
фонду охорони природи (WWF). Відпо-
відаючи на питання на кшталт «Що ми 
можемо зробити в повсякденному жит-
ті для клімату й енергозбереження?», 
«Які технології можуть допомогти нам 
у майбутньому?», шляхом творчих ідей 
і заходів діти усвідомлюють свою роль 
у питаннях захисту клімату, збережен-
ня природи;

2) Die Freie Universitдt Berlin пропо-
нує програму, розроблену у співпраці з 
Берлінським енергетичним агентством, 
що складається з інтерактивних лекцій, 
семінарів і круглих столів із основних 
питань енергетики та змін клімату. 
Програма навчає не тільки школярів, а 
й учителів з метою подальшого обміну 
інформацією між фахівцями та колега-
ми. Участь у заходах є безкоштовною. 
Школярі отримують перші знання про 
те, де виробляється і як з’являється 
в їхніх оселях теплова й електрична 
енергія. Проведення таких програм 
сприяє формуванню нового світогляду 
в питаннях ефективного використання 
енергетичних ресурсів і вихованню но-
вого покоління з бережливим ставлен-
ням до природних ресурсів і навколиш-
нього середовища;

3) Die Renewables Academy AG 
(RENAC) пропонує семінари й тренінги 
для технічних спеціалістів та інжене-
рів. Крім технічних аспектів, на семіна-
рах також інформують про економічну 
оцінку, фінансування й управління про-
ектами. RENAC має на меті наповнення 
сучасного ринку праці кваліфікованими 
кадрами й охоплює навчання в галузях 
енергоефективності, енергозбережен-
ня та відновлювальних джерел енергії  
[4, с. 19–20].

Подібний досвід також доцільно за-
позичити. Така освіта може проводити-
ся у вигляді внесення відповідних тем 
для розгляду у шкільні програми, через 
проведення конкурсів (за прикладом 
Berliner Klima Schulen), розміщення 
соціальної реклами з демонструванням 
правил економії енергії (наприклад, за-
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міна ламп розжарювання на економні, 
ущільнення ізоляції вікон і дверей тощо) 
та розрахунком того, скільки той чи ін-
ший захід може допомогти зберегти.

Варто згадати ще один фактор, який 
конструктивно впливає на рівень ЕБ у 
Німеччині: чітке розмежування компе-
тенції державних органів у сфері енер-
гобезпеки [2, с. 59]. Цей досвід було б 
особливо доцільно впровадити в Укра-
їні, оскільки певною мірою є наявною 
ситуація, коли повноваження відповід-
них органів дублюються. Негативним 
наслідком цього передусім є обмежен-
ня можливості притягнення до відпові-
дальності осіб, які недостатньо сумлін-
но виконують свої обов’язки.

Отже, на сьогодні ФРН можна оха-
рактеризувати з кількох ракурсів. З 
одного боку, вона є індустріальною 
країною з потужною енергоємною про-
мисловістю; з іншого – власні ресур-
си цієї держави є мало значущими для 
задоволення її потреб, що зумовлює 
значну імпортозалежність. І при цьо-
му вона має в енергобалансі велику 
частку «зеленої» енергетики й досягає 
значних успіхів у забезпеченні власної 
енергетичної безпеки.

Така ситуація є наслідком карди-
нальної політики, яка значною мірою 
розпочалася під час кризи 1973 р. та 
ставала ще більш радикальною після 
кожної з інших криз: 1986 р., 2011 
р., які були викликані аваріями на 
атомних електростанціях в Україні та 
Японії, відповідно. Можливо висунути 
гіпотезу, що саме кризові явища й по-
трясіння в минулому дали змогу досяг-
ти відносної стійкості в галузі ЕБ на 
сьогодні.

Наразі в Україні також має місце 
серйозна криза. Проте, можливо, су-
часна ситуація і є тим моментом, коли 
варто переглянути наявні вектори та 
надбання й осмислити курс, яким не-
обхідно рухатися.

Ураховуючи розглянутий у статті 
зарубіжний досвід, доцільним є здійс-
нення таких кроків:

1) посилення заходів щодо розвит-
ку виробництва та використання від-

новлюваних джерел енергії, при цьому 
зробивши процедури стимулювання 
впровадження «зеленої енергетики» 
більш простими і гнучкими, а також 
здійснюючи відповідні заходи лише 
після певної теоретичної та практичної 
апробації;

2) розвиток пасивного будівництва;
3) поширення «енергозберігаючої 

освіти» й формування відповідної свідо-
мості громадян, приділення особливої 
уваги вихованню дітей і молоді;

4) чітке розмежування компетенцій 
і відповідальності органів та осіб, на 
яких покладено обов’язок щодо забез-
печення енергетичної безпеки, у тому 
числі реалізації програмних документів 
у цій сфері.

Стосовно напрямів подальших науко-
вих пошуків актуальною є модернізація 
нормативних документів з метою вне-
сення або (у випадку часткової наявно-
сті) деталізації положень щодо реаліза-
ції запропонованих у статті заходів. 

Ключові слова: енергетична без-
пека, енергозбереження, відновлювані 
джерела енергії.

Статтю присвячено дослідженню 
досвіду забезпечення енергетичної 
безпеки у Федеративній Республіці 
Німеччина. Увагу приділено пере-
важно впровадженню альтернатив-
ної енергетики та системі енергоз-
береження. Обґрунтовано пропозиції 
щодо способів запозичення корисних 
надбань для України.

Статья посвящена исследованию 
опыта обеспечения энергетической 
безопасности в Федеративной Рес-
публике Германия. Внимание уделе-
но главным образом внедрению аль-
тернативной энергетики и системе 
энергосбережения. Обоснованы пред-
ложения касательно способов заим-
ствования полезных наработок для 
Украины.

The work deals with investigation 
of the experience of energy security’s 
ensuring in the Federal Republic of 
Germany. Mainly attention focused on 
implementation of alternative energy 
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and energy-saving system. Propositions 
about ways of adoption of this useful 
practice for Ukraine were made.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОЇ  
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ КОЛИШНЬОГО СРСР

Удосконалення національного зако-
нодавства у сфері регламентації кримі-
нальної відповідальності за невиконан-
ня судового рішення вимагає вивчення 
сучасного зарубіжного кримінального 
законодавства, яке дасть змогу розро-
бити й упровадити необхідні зміни та 
доповнення до Кримінального кодексу 
(далі – КК) України, що стосуються 
кримінальної відповідальності за не-
виконання судового рішення. Також 
такий аналіз сприятиме різнобічному 
вивченню досліджуваного поняття й, у 
свою чергу, допоможе виявити перева-
ги та недоліки окремих законодавчих 
конструкцій. 

Порівняльно-правовий аналіз поло-
жень вітчизняного кримінального за-
конодавства й законодавства постра-
дянських країн у частині невиконання 
судового рішення став об’єктом розгля-
ду лише поодиноких робіт. Зокрема, ця 
проблема проаналізована в дисертацій-
них дослідженнях В.А. Головчук [1], 
К.О. Летягіної [2], Д.А. Харковського 
[3]. Проте доводиться констатувати, 
що в цих кримінально-правових дослі-
дженнях висвітлюються тільки фра-
гментарно окремі проблеми, пов’язані 
з учиненням аналізованих нами злочи-
нів. Тому метою статті є аналіз зару-
біжного досвіду законодавчої регламен-
тації кримінальної відповідальності за 
невиконання судового рішення.

Для порівняння оберемо КК окре-
мих держав, що входили в Радянський 
Союз (Російська Федерація [4] (далі – 
РФ), Грузія [5], Республіка Вірменія [6] 
(далі – Вірменія), Киргизька Республі-
ка [7] (далі – Киргизстан), Республіка 

Таджикистан [8] (далі – Таджикистан), 
Республіка Казахстан [9] (далі – Ка-
захстан), Азербайджанська Республіка 
[10] (далі – Азербайджан), Республіка 
Узбекистан [11] (далі – Узбекистан). 
Такий вибір не є випадковим, а зумов-
лений тим, що законодавство держав, 
які входили до складу СРСР, мало 
спільне коріння та минулу правову сис-
теми. 

До злочинів, які посягають на по-
рядок виконання судових рішень, за-
конодавець держав колишнього СРСР 
зараховує такі: невиконання судового 
рішення (ст. 315 КК РФ, ст. 306 КК 
Азербайджану, ст. 353 КК Вірменії,  
ст. 362 КК Казахстану, ст. 338 КК Кир-
гизстану, ст. 381 КК Грузії, ст. 363 Та-
джикистану), незаконні дії щодо майна, 
на яке накладено арешт або яке описа-
но (ст. 312 КК РФ, ст. 303 КК Азербай-
джану, ст. 233 КК Узбекистану, ст. 345 
КК Вірменії, ст. 357 КК Казахстану,  
ст. 335 КК Киргизстану, ст. 377 КК 
Грузії, ст. 362 КК Таджикистану), ухи-
лення від відбування покарання у ви-
гляді позбавлення волі (ст. 314 КК РФ, 
ст. 305 КК Азербайджану, ст. 354 КК 
Вірменії, ст. 359 КК Казахстану), втеча 
з місця позбавлення волі, з-під арешту 
або з-під охорони (ст. 313 КК РФ, ст. 
304 КК Азербайджану, ст. 355 КК Ві-
рменії, ст. 358 КК Казахстану, ст. 336 
КК Киргизстану), злісна непокора ви-
могам адміністрації кримінально-вико-
навчої установи (ст. 360 КК Казахста-
ну), перешкоджання діяльності установ 
попереднього ув’язнення або установ, 
які виконують покарання, або дезорга-
нізація цієї роботи (ст. 378 КК Грузії).

© Г. Богонюк, 2015
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Аналіз КК окремих держав СНД 
засвідчив, що не в усіх із зазначених 
держав є норми, повністю аналогіч-
ного змісту з нормами вітчизняного 
законодавства. Зокрема, це стосуєть-
ся моменту набрання юридичної сили 
судовим рішенням, оскільки для ви-
никнення й розвитку процесуальних 
правовідносин на стадії примусового 
виконання судових рішень необхідний 
певний юридичний склад: таке, що на-
брало законної сили, судове рішення 
[12, с. 40–41]. Водночас окремі кодек-
си пострадянських держав, на відміну 
від КК України, позбавлені вказівки на 
набрання вироком, рішенням, ухвалою 
та постановою суду законної сили (ст. 
232 КК Узбекистану). Видається, від-
мова законодавця від використання у 
КК Узбекистану юридичної конструкції 
«що набрало законної сили» є безпід-
ставною, оскільки рішення суду вважа-
ються остаточними й не можуть бути 
змінені лише в тому випадку, якщо ви-
рок, рішення, ухвала, постанова набра-
ли законної сили. Водночас зауважимо, 
що невиконання судового рішення не 
завше тягтиме кримінальну відпові-
дальність. Настання кримінальної від-
повідальності за такі дії можливе лише 
у випадку набрання законної сили 
такого рішення і спливу відповідного 
строку, упродовж якого таке рішення 
мало бути виконаним. Разом із тим 
справедливими видаються міркування 
тих учених, котрі вважають, що для 
складу невиконання судового рішення 
не має значення, який судовий акт не 
виконаний суб’єктом посягання: той, 
яким закінчено провадження у справі, 
чи той, який було прийнято під час су-
дового розгляду [13, с. 74]. 

Деякі особливості містить і зміст 
суб’єктивної сторони невиконання су-
дового рішення. Зокрема, в одних ви-
падках законодавець указує на умисний 
характер відповідного діяння (ст. 232 
КК Узбекистан, ст. 353 КК Вірменії), 
натомість в інших – на злісний харак-
тер діяння (ст. 315 КК РФ, ст. 306 КК 
Азербайджану, ст. 362 КК Казахстану, 
ст. 338 КК Киргизстану, ст. 363 КК 

Таджикистану). Така позиція зарубіж-
них законодавців свідчить про те, що 
кримінально караними не варто визна-
вати невиконання судового рішення, 
учинені з необережності або внаслідок 
певних поважних причин. Такої самої 
позиції дотримується й український 
законотворець, що, на нашу думку, є 
позитивним. Однак не досить удалим 
видається формулювання «злісний ха-
рактер», так як такий термін є оцінним 
і неоднозначним, а тому його викори-
стання є неприйнятним для конструю-
вання положень кримінального закону.

Варто відзначити, що у КК РФ, Азер-
байджану, Таджикистану, Казахстану, 
Грузії відповідальність за ухилення від 
відбування покарання у вигляді штра-
фу, громадських, виправних робіт, а 
також у вигляді обмеження волі рег-
ламентується Загальною частиною КК. 
Як приклад наведемо ч. 4 ст. 53 КК 
РФ, де передбачена відповідальність за 
ухилення від відбування покарання у 
вигляді обмеження волі. Зокрема, ука-
зується, що «у випадку злісного ухи-
лення від відбування покарання осо-
бою, засудженою до обмеження волі, 
воно замінюється позбавленням волі 
на строк обмеження волі, призначено-
го вироком суду». Така сама норма пе-
редбачена в Загальній частині КК Азер-
байджану (ч. 4 ст. 53), Таджикистану 
(ч. 3 ст. 54), Казахстану (ч. 2 ст. 45), 
Грузії (ч. 4 ст. 47). О.М. Сокуренко з 
цього приводу зазначає, що вирішення 
цього питання в такий спосіб є недо-
речним, оскільки засуджена особа вчи-
нила новий злочин, а тому такі дії по-
винні отримати окрему правову оцінку, 
при цьому не замінюючи покарання у 
вигляді обмеження волі на позбавлен-
ня волі [14, с. 66]. Заперечення цього 
науковця видаються логічними, оскіль-
ки, відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 71 КК 
РФ, зазначається, що при складанні 
покарань за сукупністю вироків одному 
дню позбавлення волі відповідають два 
дні обмеження волі. Отже, невідбута 
частина покарання повинна бути дода-
ною до нового покарання з урахуван-
ням п. «б» ч. 1 ст. 71 КК РФ. За таких 
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умов, видається, було б доцільніше, 
якщо законодавець РФ передбачив би 
відповідальність за ухилення від відбу-
вання покарання в Особливій частині 
КК (як це зроблено у КК України).

Відзначимо, що аналіз КК зарубіж-
них держав свідчить про те, що, як 
правило, посягання, які порушують по-
рядок виконання судового рішення, є 
злочинами з формальним складом, тоб-
то злочинами, у яких суспільно небез-
печні наслідки не є обов’язковою озна-
кою об’єктивної сторони. Такі злочини, 
як відомо, уважаються закінченими з 
моменту вчинення зазначених у законі 
дій чи бездіяльності. Як правило, різ-
новидами таких дій щодо рішення суду 
є невиконання рішення, ухилення від 
його виконання або ж перешкоджан-
ня його виконанню. Наприклад, у ч. 1  
ст. 306 КК Азербайджану вказано лише 
на дію, без указівки на наслідки –  
злісне невиконання рішення, вироку, 
ухвали або постанови суду, а також 
перешкоджання їх виконанню. Схожі 
положення містяться й у ч. 1 ст. 232 
КК Узбекистану, ст. 353 КК Вірменії,  
ст. 338 КК Киргизстану, ст. 381 КК 
Грузії, ст. 363 КК Таджикистану,  
ст. 315 КК РФ. Безумовно, у злочинах 
із формальним складом теж має місце 
настання певних наслідків, але вони не 
вказані в законі як обов’язкові озна-
ки злочину. Настання таких наслідків 
не впливає на кваліфікацію злочину й 
може враховуватись лише при призна-
ченні покарання. 

Також неможливо оминути увагою 
вирішення питання щодо кваліфікую-
чих ознак складів злочинів, що перед-
бачені у кримінальному законодавстві 
зарубіжних держав за невиконання 
судового рішення. Зокрема, у КК де-
яких держав узагалі не передбачено 
кваліфікуючих ознак невиконання су-
дового рішення (ст. 315 КК РФ, ст. 232 
КК Узбекистану, ст. 353 КК Вірменії,  
ст. 338 КК Киргизстану, ст. 381 КК Гру-
зії, ст. 363 КК Таджикистану). Щодо 
КК інших держав у частині регламента-
ції відповідальності за невиконання су-
дового рішення, то законодавець уста-

новив лише одну кваліфікуючу ознаку, 
зокрема вчинення злочину службовою 
особою (ч. 2 ст. 306 КК Азербайджа-
ну, ч. 2 ст. 362 КК Казахстану). Звідси 
випливає, що, порівняно з КК України  
(ст. 382), законодавець зарубіжних дер-
жав значно звузив коло кваліфікуючих 
ознак, не передбачивши можливості 
вчинення аналізованого посягання осо-
бою, яка займає відповідальне чи осо-
бливо відповідальне становище, раніше 
судимою особою. Окрім того, у жод-
ному з проаналізованих кримінальних 
законів не вказано на такі кваліфікуючі 
ознаки, як спричинення істотної шко-
ди, умисне невиконання службовою 
особою рішення Європейського суду з 
прав людини тощо. 

Особливості містить кримінальне 
законодавство пострадянських держав 
при визначенні способів злочинних ді-
янь, що створюють перешкоди для ви-
конання рішення чи вироку суду щодо 
майна, на яке накладено арешт або 
яке описане чи підлягає конфіскації. 
Такими способами вчинення відповід-
ного посягання є підміна майна (ч. 1 
ст. 303 КК Азербайджану); розтрата, 
відчуження, приховування (ч. 1 ст. 362  
КК Таджикистану, ч. 1 ст. 303 КК 
Азербайджану); розтрата, відчуження, 
приховування, передача майна (ч. 1 
ст. 345 КК Вірменії, ч. 1 ст. 357 КК 
Казахстану, ч. 1 ст. 335 КК Киргизста-
ну, ч. 1 ст. 377 КК Грузії); незаконне 
розпорядження, тобто привласнення, 
розтрата, приховування, знищення або 
пошкодження майна (ч. 1 ст. 233 КК 
Узбекистану).

Як і в КК України (ч. 2 ст. 388), 
законодавці держав колишнього СРСР 
установлюють відповідальність за неза-
конні дії щодо майна, яке підлягає кон-
фіскації. Зазначимо, що регламентація 
відповідальності за вчинення відповід-
них дій у кримінальному законодавстві 
пострадянських держав дуже подібна. 
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 303 КК 
Азербайджану, кримінально-караними 
є дії, що полягають у приховуванні та 
присвоєнні майна, яке підлягає конфіс-
кації за вироком суду, а також інше 
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ухилення від виконання рішення суду, 
яке вступило в законну силу, про при-
значення конфіскації майна. Відповідні 
положення передбачені й у ч. 2 КК Ві-
рменії (ст. 345), Казахстану (ст. 357), 
Киргизстану (ст. 335), Грузії (ст. 377), 
Таджикистану (ст. 362).

Необхідно також розглянути поло-
ження кримінального законодавства 
зарубіжних держав про можливість 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності за невиконання судового рішення.  
І хоча в жодному з аналізованих кри-
мінальних законів немає спеціальної 
вказівки на звільнення від криміналь-
ної відповідальності за невиконання су-
дового рішення, проте в окремих із них 
указано на підстави та умови звільнен-
ня від кримінальної відповідальності 
за втечу з місць позбавлення свободи 
(місць ув’язнення чи місць утримання 
арештованих чи затриманих). Зокре-
ма, відповідно до положень ч. 3 ст. 355 
КК Вірменії, законодавець передбачив 
спеціальне звільнення від кримінальної 
відповідальності з указівкою на умови 
такого звільнення (якщо кримінальне 
провадження щодо цієї особи було за-
крито або було винесено виправдову-
вальний вирок у справі, за якою особа 
була засуджена до позбавлення свобо-
ди, арештована або затримана).

У примітці до ст. 358 КК Казахста-
ну також міститься вказівка на можли-
вість звільнення від кримінальної відпо-
відальності особи за втечу за умови, що 
вона добровільно повернулася в семи-
денний строк із моменту втечі в місце 
ув’язнення або під охорону, не вчинила 
іншого злочину і якщо втеча не була 
вчинена із застосуванням насильства 
або зброї. При цьому зауважимо, що 
для звільнення від кримінальної відпо-
відальності немає значення, чи особа 
вчинила втечу вперше та чи сама або у 
складі групи осіб.

Досконалішим у цьому аспекті ви-
дається положення примітки до ст. 336  
КК Киргизстану, де зазначено, що осо-
ба звільняється від кримінальної від-
повідальності за втечу за умови, що 
вона це зробила вперше, добровільно 

повернулася у триденний строк із мо-
менту втечі в місце ув’язнення або під 
охорону, не вчинила іншого злочину і 
якщо втеча не була вчинена за жодної 
обставини, що передбачена як квалі-
фікуюча. Наявність такого положен-
ня кримінального закону свідчить про 
прагнення законодавця водночас забез-
печити неухильне виконання судових 
рішень і мінімізувати негативні кри-
мінально-правові наслідки для особи, 
котра усвідомила характер і наслідок 
своїх дій та намагається виправитися.

Щодо видів покарань за невиконан-
ня судового рішення, то необхідно від-
мітити, що у КК пострадянських держав 
передбачена різна караність таких дій. 
Так, у КК Азербайджану (ч. 1 ст. 306)  
за невиконання судового рішення, учи-
неного загальним суб’єктом, передба-
чене покарання у вигляді штрафу в 
розмірі від п’ятисот до тисячі мінімаль-
них розмірів оплати праці, громадських 
робіт на термін від ста шістдесяти до 
двохсот годин, виправних робіт на тер-
мін до двох років, обмеження або поз-
бавлення волі на строк до двох років. 
Натомість за невиконання судового 
рішення або перешкоджання його ви-
конанню, учинене службовою особою, 
передбачені покарання у вигляді штра-
фу або позбавлення волі (ст. 353 КК Ві-
рменії) із позбавленням права обіймати 
відповідні посади (ч. 2 ст. 306 КК Азер-
байджану, ст. 232 КК Узбекистану). 

Загалом проведене дослідження 
щодо вирішення проблеми криміналь-
ної відповідальності за невиконання су-
дового рішення дає підстави для таких 
висновків. Позитивним і вартим запо-
зичення видається досвід кримінально-
го законодавства Казахстану (приміт-
ка до ст. 358), Вірменії (ч. 3 ст. 355) 
та Киргизстану (примітка до ст. 336) 
щодо визначення умов звільнення від 
кримінальної відповідальності за втечу 
з місць позбавлення свободи. Найбільш 
удалими та вартими імплементації в 
національне законодавство є положен-
ня примітки ст. 336 КК Киргизстану, 
зокрема щодо визначення таких умов 
спеціального звільнення від криміналь-
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ної відповідальності за вищевказані 
дії, як учинення такого діяння de ure 
вперше, за відсутності кваліфікуючих 
ознак і за умови добровільного повер-
нення в установу виконання покарання 
протягом певного періоду часу. Упро-
вадження такого положення у вітчиз-
няний кримінальний закон дасть змогу 
говорити про забезпечення неухильно-
го виконання судового рішення щодо 
відбування визначеного судом виду 
покарання та водночас про наявність 
заохочувальної кримінально-правової 
норми для осіб, котрі визнали неправо-
мірність свого діяння.

Ключові слова: невиконання судо-
вого рішення, ухилення від відбування 
покарання, звільнення від кримінальної 
відповідальності, кримінальне законо-
давство, зарубіжний досвід.

У статті здійснюється порів-
няльно-правовий аналіз положень 
кримінального законодавства дер-
жав, що входили до складу Радян-
ського Союзу, у частині встановлен-
ня відповідальності за невиконання 
судового рішення; досліджується си-
стема злочинів, які перешкоджають 
виконанню судового рішення; проа-
налізовано особливості конструкцій 
норм, що регламентують криміналь-
ну відповідальність за невиконання 
судового рішення; відображено по-
зитивні й ті, які варті запозичен-
ня, положення законодавства зару-
біжних держав колишнього СРСР у 
частині забезпечення порядку вико-
нання судового рішення.

В статье осуществляется срав-
нительно-правовой анализ положе-
ний уголовного законодательства 
государств, входивших в состав Со-
ветского Союза, в части установле-
ния ответственности за неисполне-
ние судебного решения; исследуется 
система преступлений, которые пре-
пятствуют исполнению судебного 
решения; проанализированы особен-
ности конструкций норм, регламен-
тирующих уголовную ответствен-
ность за невыполнение судебного 

решения; отражены положительные 
и те, которые стоит заимствовать, 
положения законодательства зару-
бежных государств бывшего СССР в 
части обеспечения порядка исполне-
ния судебного решения.

The study is aimed at comparative 
and legal analysis of the criminal 
laws provisions of the former Soviet 
Union states in terms of imposing 
liability for nonfulfillment of a court 
judgment; there is studied the system 
of crimes anticipating the liability for 
court judgment nonfulfillment and 
analyzed some peculiarities of norms 
regulating criminal responsibility for 
nonfulfillment of a court judgment; 
there are determinated positive and 
worthwhile to be adopted legislative 
provisions of the former Soviet Union 
sates in terms of the provision the order 
for court judgment fulfilment. 
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Загальновизнаним є те, що цивіль-
но-правові договори укладаються для 
того, щоб виконуватися. Проте обста-
вини, у яких опинився боржник, мо-
жуть змінюватися, зокрема виконання 
зобов’язання в натурі може стати не-
розумно обтяжливим або дорогим для 
боржника. Тому національне законо-
давство окремих країни, а також між-
народні уніфіковані документи вста-
новлюють деякі винятки із принципу 
реального виконання зобов’язань. 

В Україні питання виконання договір-
них зобов’язань досліджувалося багатьма 
вченими, зокрема Т.В. Боднар, О.В. Дзе- 
рою, Н.С. Кузнєцовою, Р.А. Майдаником 
та ін. Водночас виконання договірних зо-
бов’язань за правом зарубіжних країн і 
в міжнародних уніфікованих документах 
досліджувалися недостатньо, відтак по-
требують подальшого вивчення.

Метою статті є аналіз правово-
го регулювання винятків із принципу 
реального виконання зобов’язань за 
національним правом окремих країн і 
згідно з міжнародними уніфікованими 
документами. 

Як відомо, для країн континенталь-
ної Європи примусове виконання зо-
бов’язання в натурі традиційно було 
основним способом захисту порушених 
прав кредитора. Водночас сучасне за-
конодавство більшості країн допускає 
виняток із цього правила, який стосу-
ється випадків, коли виконання стало 
нерозумно обтяжливим або дорогим 
для боржника.

Такий підхід закріплений у багатьох 
європейських цивільних кодексах. Так, 

наприклад, відповідно до ст. 3: 296 
(1) Цивільного кодексу Нідерландів: 
«Якщо тільки із закону, характеру зо-
бов’язання чи правочину не випливає 
інше, то особа, яка стосовно іншої зо-
бов’язана щось передати, зробити або 
не робити на вимогу правомочної осо-
би, примушується до виконання цього 
за рішенням суду» [1].

Згідно зі ст. 1184 (2) Французького 
Цивільного кодексу, сторона, на пору-
шення інтересів якої зобов’язання не 
було виконане, може або примусити 
іншу сторону до виконання угоди, якщо 
це можливо, або вимагати розірвання 
договору із відшкодуванням збитків [2].

Крім того, французькі суди розроби-
ли систему непрямих способів примушу-
вання боржника до виконання зобов’я-
зання в натурі. Зокрема, якщо боржник 
ухиляється від виконання зобов’язання, 
до якого його зобов’язує судове рішен-
ня, то йому присуджується виплата 
кредитору певної грошової суми – пені 
(astreine), за кожен день прострочення 
виконання [3, с. 206–207]. 

У німецькій правовій сім’ї право кре-
дитора на звернення до суду є широко 
визнаним. При цьому «це право є на-
стільки аксіоматичним, що навіть ніде 
прямо не врегульовано в законодавстві. 
Так, якщо пар. 241 Німецького Цивіль-
ного уложення (далі – НЦУ) встанов-
лює, що кредитор має право вимагати 
від боржника виконання договору, то 
це означає для нього можливість вима-
гати захисту своїх прав через суд, який 
може прийняти рішення, спрямоване 
на виконання договору» [3, с. 200]. Що-
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правда, у сучасній німецькій доктри-
ні ця точка зору піддається сумнівам  
[4, с. 855].

Перевага виконання зобов’язання в 
натурі пояснюється значущістю прин-
ципу “pacta sunt servanda”, а також 
властивою континентальному праву 
«моралізацією» цивільного права, що 
полягає у «великій ролі, яку від почат-
ку тут відігравали такі фактори, як не-
обхідність дотримання слова й викону-
вати обіцянки, що багато в чому йдуть 
у глиб християнської етики» [5, с. 44]. 

Однак, оскільки виконання зобов’я-
зання в натурі не завжди є можливим, 
у міжнародних уніфікованих докумен-
тах і законодавстві окремих європей-
ських країн передбачаються винятки із 
застосовування правил про виконання 
зобов’язань у натурі.

Так, наприклад, відповідно до  
ст. ІІІ-.3:302 (3) Проекту Спільних під-
ходів (далі – DCFR), примусове вико-
нання негрошового зобов’язання не 
може вимагатися, якщо таке виконання 
є нерозумно обтяжливим чи дорогим, 
незаконним або неможливим або вико-
нання має настільки особистий харак-
тер, що буде нерозумно вимагати його 
примусового виконання [4, с. 850].

Коментар до DCFR зазначає, що 
мова йде не лише про фінансові склад-
нощі, які можуть виникнути у зв’язку 
з виконанням зобов’язання. Ця норма 
охоплює «будь-які непропорційно вели-
кі зусилля чи щось таке, що викликає 
серйозні проблеми або незручності». 
Крім того, підкреслюється, що застосу-
вання ст. ІІІ-.3:302 (3) (b) не обмежу-
ється випадками, які регулюються  
ст. ІІІ.-1:110 DCFR («Зміна або припи-
нення судом у зв’язку зі зміною обста-
вин») [4, с. 852].

Подібною за змістом до ст. ІІІ-.3:302 
(3) DCFR є норма ст. 9.102 (2) (b) 
Принципів Європейського договірного 
права (далі – PECL), яка передбачає, 
що «виконання в натурі не може бути 
отримане, якщо воно потягнуло б неро-
зумні зусилля чи витрати боржника». 
(До інших підстав для виключення ви-
конання зобов’язання в натурі, згідно 

з PECL, є його протиправність або не-
можливість, особистий характер робіт 
чи послуг, що є предметом виконання, 
або залежність виконання від особи-
стих відносин, а також можливість по-
страждалої сторони розумно отримати 
виконання від інших осіб (ст. 9:102 (2) 
(а, с, d) PECL) [6]).

Схожою є й норма ст. 7.2.2 (b) 
Принципів міжнародних комерційних 
договорів УНІДРУА (надалі – Прин-
ципи УНІДРУА), відповідно до якої 
«якщо сторона, обов’язок якої полягає 
не у сплаті грошей, не виконує його, 
інша сторона може вимагати виконан-
ня, крім випадків, коли … (b) виконан-
ня або у відповідних випадках примусо-
ве виконання є нерозумно обтяжливим 
чи витратним». (Серед інших підстав 
для відмови від примусового виконання 
зобов’язання такі: юридична або фак-
тична неможливість такого виконання; 
можливість розумного отримання вико-
нання з інших джерел; виключно осо-
бистий характер виконання; невису-
нення стороною вимоги про виконання 
протягом розумного строку після того, 
як вона дізналася чи могла дізнатися 
про невиконання (ст. 7.2.2. (а, с, d, e) 
Принципів УНІДРУА) [7]). 

Право боржника не виконувати зо-
бов’язання в натурі, якщо воно зумо-
вить надзвичайні витрати чи зусилля, 
відоме й національному праву окремих 
держав. Так, відповідно до пар. 275 (2) 
(3) НЦУ, «2. Боржник може відмови-
тися від виконання, якщо воно вимага-
тиме витрат, які, беручи до уваги зміст 
зобов’язання й вимоги добросовісності, 
перебувають у грубій невідповідності з 
інтересами кредитора у виконанні. Під 
час визначення передбачуваних зусиль 
боржника необхідно також врахову-
вати, чи відповідає боржник за обста-
вини, що перешкоджають виконанню.  
3. Боржник може відмовитися від вико-
нання, яке він повинен виконати осо-
бисто, якщо під час оцінювання обста-
вин, що перешкоджають виконанню, та 
інтересів кредитора у виконанні воно 
виявиться непосильним для боржни-
ка». (Іншою підставою для виключення 
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обов’язку виконання в натурі, згідно з 
НЦУ, є неможливість виконання (пар. 
275 (1) НЦУ). У разі відмови боржни-
ка від виконання зобов’язання в натурі 
кредитор має право на відшкодуван-
ня збитків, заподіяних порушенням 
обов’язку, витрат, здійснених кредито-
ром, звільнення від зустрічного вико-
нання й відмову від договору (пар. 275 
(4) НЦУ) [8]).

У німецькій доктрині для пояснення 
«витрат», про які йдеться у ст. 275 (2) 
НЦУ, наводиться приклад, що стосу-
ється боржника, який, маючи обов’язок 
передати перстень, випадково випускає 
його з рук в озеро. «Жодна розумна 
людина не буде передбачати, що борж-
ник зробить спробу дістати цей пер-
стень. Хоча ця спроба не видається за-
здалегідь приреченою на невдачу, вона 
все-таки передбачає значні зусилля … і 
перебуває у кричущій невідповідності з 
інтересами кредитора» [9, с. 197]. 

Відмовитися від виконання на під-
ставі ст. 275 (3) НЦУ може, наприклад, 
«співачка, яка не приходить на свій ви-
ступ через те, що її дитина лежить при 
смерті» [9, с. 198].

Відповідно до ст. 108 (2) (2) Зо-
бов’язального закону Естонії, вико-
нання негрошового зобов’язання не 
вимагається, якщо воно є нерозумно 
обтяжливим або дорогим для боржни-
ка. (Іншими підставами для невиконан-
ня негрошового зобов’язання в натурі 
є такі: неможливість виконання; мож-
ливість кредитора «розумно досягти 
бажаного результату виконання в ін-
шій формі»; те, що виконання полягає 
в наданні послуг особистого характеру 
(ст. 108 (2) (1, 3, 4) Зобов’язального 
закону Естонії) [10]).

У судовій практиці Франції були 
випадки, коли суди виносили рішення 
про відшкодування збитків, незважаю-
чи на те що вимагалося виконання в 
натурі. Підставою для винесення таких 
рішень, як правило, були нерозумна 
обтяжливість і витратність виконання 
для боржника [4, с. 857].

Згідно зі ст. 622 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України), боржник 

звільняється від обов’язку виконання 
зобов’язання в натурі в таких випад-
ках: 1) кредитор відмовився від при-
йняття виконання, яке втратило для 
нього інтерес; 2) передання відступно-
го; 3) односторонньої відмови кредито-
ра від договору [11].

Отже, можливість звільнення від ви-
конання зобов’язання в натурі у зв’яз-
ку із тим, що воно є нерозумно обтяж-
ливим або дорогим для боржника, ЦК 
України не передбачена. Разом із тим 
можуть виникати ситуації, коли борж-
ник не зможе виконати зобов’язання 
в натурі саме з цих причин і принцип 
добросовісності вимагає, щоб боржник 
мав право звільнитися від виконання 
зобов’язання в натурі. Крім того, такий 
підхід відповідає позиції міжнародних 
уніфікованих документів і праву окре-
мих європейських держав.

Відтак пропонуємо доповнити  
ст. 622 ЦК України ч. 4 такого змісту: 
«Боржник звільняється від обов’язку 
виконати зобов’язання в натурі, якщо 
виконання є для нього нерозумно об-
тяжливим чи витратним».

Отже, законодавство багатьох країн 
континентальної Європи та міжнародні 
уніфіковані документи встановлюють 
певні винятки із принципу реального ви-
конання договірних зобов’язань, а саме: 
неможливість виконання; можливість 
кредитора «розумно досягти бажаного 
результату виконання в іншій формі»; 
нерозумна обтяжливість виконання для 
боржника. Остання означає будь-які 
непропорційно великі зусилля чи щось 
таке, що викликає серйозні проблеми 
чи незручності для боржника.

Ключові слова: виконання договір-
них зобов’язань, обставини, що виклю-
чають реальне виконання зобов’язань, 
нерозумні зусилля чи витрати боржни-
ка, Німецьке цивільне уложення, Фран-
цузький цивільний кодекс, Цивільний 
кодекс Нідерландів.

Стаття присвячена аналізу ви-
нятків із принципу реального вико-
нання договірних зобов’язань у пра-
ві зарубіжних країн і міжнародних 
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уніфікованих документах. Зроблено 
висновок про те, що одним із них є 
нерозумна обтяжливість виконан-
ня для боржника. Остання означає 
будь-які непропорційно великі зусил-
ля чи щось таке, що викликає сер-
йозні проблеми чи незручності для 
боржника.

Статья посвящена анализу 
исключений из принципа реально-
го исполнения договорных обяза-
тельств в праве зарубежных стран 
и международных унифицированных 
документах. Сделан вывод о том, 
что одним из них является неразум-
ная обременительность исполнения 
для должника. Последняя означа-
ет любые непропорционально боль-
шие усилия или что-то такое, что 
вызывает серьезные проблемы или 
неудобства для должника.

The article analyzes the definition 
of exceptions of the principle of specific 
performance of contractual obligations 
in the law of foreign countries and 
international unified documents. The 
article contains the conclusion that one 
of them is unreasonable burdensome 
of the performance to the debtor. The 
latter means a disproportionate effort 
or something, which causes serious 
problems or inconvenience to the debtor.
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УНІФІКАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ  
ДОГОВІРНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Аналізуючи сучасний розвиток ци-
вільно-правових систем та окремих 
приватноправових порядків на сучас-
ному етапі, слід зазначити про такі за-
кономірності.

Насамперед, розвиток цивільно-пра-
вових систем характеризується їх 
уніфікацією. Уніфікація йде шляхом 
зближення та гармонізації цивіль-
но-правових систем різних держав 
внаслідок запозичення відповідних 
правових конструкцій та згладжуван-
ня принципових відмінностей між за-
кономірностями правового регулюван-
ня та охорони суспільних відносин. 
Причиною уніфікації цивільно-право-
вих систем сучасності є необхідність 
спрощення порядку співпраці держав 
в економічній та інших сферах, з ме-
тою підвищення його ефективності та 
усунення певних неузгодженостей (ко-
лізій). Уніфікація цивільно-правових 
систем можлива шляхом укладення 
міжнародних договорів, прийняття мо-
дельних рекомендаційних законодавчих 
актів, використання міжнародних зви-
чаїв тощо. Тож, слід зазначити, що на-
віть різні за своїм підходом країни кон-
тинентальної та англо-американської 
системи цивільного права розпочали 
процес уніфікації власних правових 
систем. У країнах англо-американської 
системи права все більшого значення 
при регулюванні суспільних відносин 
надають нормативно-правовому акту, 
і навпаки, в країнах континентальної 
системи приватного права все більшу 
роль починає відігравати прецедент та 
інші правотворчі акти судів.

Особливо актуальною є проблема 
уніфікації внаслідок створення міждер-

жавних союзів. Адже, переважна біль-
шість економічно стабільних країн Єв-
ропи перебувають на шляху інтеграції 
до Європейського Союзу, де одним із 
пріоритетних завдань є створення єди-
ного правового простору. І саме питан-
ня адаптації національного цивільного 
законодавства до стандартів ЄС є пріо-
ритетним завданням як країн-учасниць 
ЄС, так і тих, які планують своє член-
ство у цій організації.

Питання уніфікації та гармонізації 
договірного права Європейського Сою-
зу досліджували у своїх роботах нау-
ковці: Аракелян М. Р., Барановський 
В. Г., Вилкова Н.Г., Лаба О. В., Мікі-
євіч М. М.,. Дмитрієва Г.К., Безбаха 
В.В., Раапе Л. та інші вітчизняні і за-
рубіжні науковці.

Мета статті полягає в тому, щоб за 
допомогою комплексного аналізу ви-
значити, розкрити сутність та проана-
лізувати уніфікацію та гармонізацію до-
говірного права Європейського Союзу.

Починаючи з 1957 року в рамках 
Європейських співтовариств, а потім і 
Європейського Союзу створюється за-
гальне право. Зближення законодавств 
держав-членів ЄС в якості мети Спів-
товариств було передбачено Догово-
ром від 25 березня 1957 року про за-
снування Європейського економічного 
співтовариства, Договір від 18 квітня 
1951 року про створення Європейсько-
го об’єднання вугілля і сталі і Договір 
від 25 березня 1957 року про засну-
вання Європейського співтовариства з 
атомної енергії подібної мети не пере-
слідували. Римський договір про засну-
вання ЄЕС вказав в одному випадку на 
необхідність «зближення національних 
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законодавств» (ст. 3 h), і «гармонізацію 
законодавства» (ст. 99) в іншому ви-
падку, але відмінність між ними більше 
полягає в ступені стандартизації, ніж в 
сутності. Зближення являє собою пер-
ший рівень гармонізації. 

Справді, Європейський Союз являє 
собою яскравий приклад поєднання різ-
них методів стандартизації права. Си-
туація, що склалася у сфері створення 
однакового європейського договірного 
права, дійсно унікальна, так як форму-
вання уніфікованих норм відбувається 
шляхом узгодження положень націо-
нального права 25 держав-членів Євро-
пейського Союзу.

У європейській доктрині для позна-
чення різних методів додання однаково-
сті правовому регулюванню однакових 
суспільних відносин, незалежно від міс-
ця їх виникнення та залучених до них 
національних елементів, прийнято ви-
користовувати термін «стандартизація 
права». Результат цього процесу зазви-
чай називають правовим відповідником. 

У Європейському Союзі термін 
«стандартизація» використовується 
в широкому сенсі і співвідноситься з 
поняттями «європеїзація», «комунота-
різація», уніфікація та гармонізація як 
загальні і приватні поняття.

Аналіз поглядів вчених-фахівців у 
галузі міжнародного приватного пра-
ва і європейського договірного права  
М.М. Богуславського, О. Ландо, X. Біл,  
Ф. Ріго та ін. дозволяє зробити висно-
вок про синонімічність термінів «євро-
пеїзація» і «комунотарізація» та їх регі-
ональної приналежності.

На думку данського вченого Оле 
Ландо, «європеїзувати означає уніфі-
кувати або гармонізувати європейське 
право. Цей термін відноситься тільки 
до країн-членів Європейського Союзу».

Комунотарізація являє собою зміну 
права країн-учасниць ЄС під впливом 
спільнот в найбільш чутливих напрям-
ках економічних відносин шляхом уні-
фікації (гармонізації) матеріального 
права з метою регулювання всіх еко-
номічних відносин як всередині, так і 
поза співтовариствами.

Слід зазначити, що терміни «євро-
пеїзація» і «комунотарізація» відносно 
рідко зустрічаються в науковій літера-
турі і не застосовні в законодавчій тех-
ніці, в той час як терміни «уніфікація» 
і «гармонізація» є загальновизнаними і 
універсальними не тільки в Європі, але 
й і в Україні, внаслідок цього зупини-
мося на них докладніше [1, С. 167].

У вітчизняній доктрині пробле-
ми уніфікації стосовно до цивільного 
та міжнародного приватного права в 
цілому досліджувалися Е.А. Сухано-
вим, Е.А. Васильєвим, Л.П. Ануфрі-
євою, А.А. Лунцем, Н.І. Маришевою, 
О.Н. Садиковим, Г.К. Дмитрієвою, 
Н.Г. Вилковим, М.М. Богуславським 
та ін. У зарубіжній доктрині зазначе-
ним проблемам приділяли багато уваги 
К. Шмитгофф, М. Бонелло, П. Мюл-
лер-Графф, А. Функ, Г. Годеме-Таллон, 
О. Ландо, К. Цвайгерт, X. Кетц і багато 
інших вчених.

Аналіз і узагальнення різноманітних 
підходів до уніфікації приватного пра-
ва приводять до висновку, що пробле-
ми її сутності та методики займали і 
займають достатньо місця в роздумах 
вітчизняних і зарубіжних вчених-фахів-
ців з цивільного права та міжнародного 
приватного права. Багато з підходів і 
висновків згаданих авторів до питання 
про зміст і сутність поняття «уніфіка-
ція» є загальними, ряд з них збігається, 
але є й відмінності в деяких аспектах.

Наприклад, більшість правознавців 
Е.А. Суханов, Е.А. Васильєв, Г.К. Дми- 
трієва, А.А. Лунц, Н.І. Маришева, О.Н. Са- 
диков, М.М. Богуславський, Л.П. Ану- 
фрієва, В.П. Звеков, М.Н. Мар- 
ченко, К. Цвайгерт, X. Кетц та ін. схо-
дяться на думці, що визначати уніфі-
кацію слід виходячи з етимології цьо-
го слова, об’єднуючи латинські слова 
«unus» і «facere» в один вираз і пере-
водячи його як «робити єдиним», вони 
вважають, що кінцевим результатом 
процесу уніфікації має бути створення 
однакових за змістом норм.

Професор Е.А. Суханов вказує, що 
уніфікація договірного права реалізу-
ється у формі створення уніфікованих 
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загальних інститутів, які одноманітно 
регулюють товарообмін незалежно від 
національної (державної) приналеж-
ності його учасників.

На думку А. Тинеля, Я. Функа, В. Хва- 
лей «уніфікація права являє собою 
створення за допомогою міжнародних 
договорів однакових норм, які підляга-
ють сприйняттю правом держав і, та-
ким чином, забезпечують подолання 
відмінностей у регулюванні міжнарод-
них торговельних зв’язків.

Професор Г.К. Дмитрієва розглядає 
уніфікацію в якості співробітництва 
держав, спрямованого на створення, 
зміну або припинення однакових (уні-
фікованих) правових норм у внутріш-
ньому праві визначеного кола держав.

Безсумнівно, уніфікація договірного 
права Європейського Союзу також має 
спрямованість на створення однакових 
за змістом норм, але в даній сфері мож-
на виділити ряд особливостей. Однією 
з них є те, що уніфікація договірного 
права Європейського Союзу носить ву-
зький, регіональний характер і націле-
на на надання однаковості взаєминам 
громадян і юридичних осіб тільки в 
державах-членах Європейського Со-
юзу, що відрізняє її від універсальної 
уніфікації, що служить для всіх країн 
світу. Крім того, уніфікація регулюван-
ня цивільно-правових договорів відбу-
вається тут в рамках договірного права 
Європейського Союзу, тобто у вну-
трішньому праві інтеграційного об’єд-
нання. Європейські вчені О. Ландо,  
X. Бів і деякі інші вважають, що «в 
даний час Європейський Союз являє 
собою замкнуте співтовариство, і він 
наділений інститутами та механізмами 
проведення уніфікації законодавчим 
шляхом». Так, на думку професора 
М.М. Богуславського «уніфікація при-
ватного права держав-членів Європей-
ського Союзу, здійснювана за допомо-
гою нормативних актів, що видаються 
органами ЄС, як правило, має на меті 
створення єдиного або однакового ре-
жиму регулювання приватно-правових 
відносин незалежно від того, містять 
вони, чи ні іноземний елемент».

Таким чином, головна особливість 
уніфікації договірного права Європей-
ського Союзу полягає в тому, що тут 
матеріально-правові норми створюють-
ся в більшій мірі шляхом прийняття 
нормативних правових актів органами 
Європейського Союзу (регламентів, ди-
ректив і рішень) [2, с. 186].

На відміну від уніфікації гармоніза-
ція права являє собою процес, спрямо-
ваний на встановлення в національних 
законодавствах держав норм, схожих 
за змістом, але не ідентичних, тобто 
гармонізація передбачає більш низь-
кий рівень стандартизації права. Слово 
«гармонізація» (від лат. «Harmonia» – 
відповідність, згода, одностайність) оз-
начає «відповідність з чим-небудь».

У вітчизняній і зарубіжній доктрині 
проблемам гармонізації права приділе-
но менше уваги, ніж вивченню уніфіка-
ції. Такими дослідженнями займалися 
наступні вчені-правознавці: Г.К. Дми-
трієва, Е.А. Васильєв, В.В. Безбах, 
М.Н. Марченко, Ю.А. Тихомиров,  
С.С. Сафронова, О. Ландо, X. Біл,  
П. Мюллер-Графф, Ж. Сміт та ін.

Головна відмінність гармонізації 
права від уніфікації, на думку Т.К. Дми-
трієвої, полягає у відсутності в цьому 
процесі міжнародно-правових зобов’я-
зань держав, закріплених міжнародним 
договором. С.С. Сафронова вважає, що 
термін «гармонізація права» доречно 
вживати, якщо держави використо-
вували у внутрішньому праві міжна-
родний договір, за яким вони не мали 
юридичних зобов’язань, як модель, або 
якщо застосували положення типового 
договору або акта рекомендаційного 
характеру, виданого в рамках міжна-
родної організації. Е.А. Васильєв вка-
зує на стихійний характер гармонізації 
цивільного права, коли подібні умови і 
потреби, що складаються в різних кра-
їнах, викликають необхідність однако-
вого правового регулювання.

Згідно з офіційним Положенням 
Економічного і соціального комітету з 
«Повідомлення Комісії Ради та Євро-
пейського Парламенту про європейське 
договірне право» терміни уніфікація та 
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гармонізація договірного права різні за 
джерелами та інститутам, які відпові-
дальні за їх проведення.

Аналіз наукових підходів дозволяє 
дійти висновку про те, що гармоніза-
ція є більш широким і багатогранним 
поняттям, але володіє меншим ступе-
нем стандартизації. Порівнюючи між 
собою трактування даних понять, не 
можна не погодитися з думкою профе-
сора М.Н. Марченко, який висловлює 
думку про те, що сенс уніфікації вба-
чається у розробці та введенні в дію 
однакових правових норм, а сенс гар-
монізації бачиться лише в узгодженні 
загальних підходів, концепцій, а також 
у виробленні загальних правових прин-
ципів і окремих рішень.

Уніфікація являє собою встановлен-
ня однакових норм в юридично обов’яз-
ковій для держав формі. У них форму-
ються норми, які держави зобов’язані 
без всяких змін застосовувати у вну-
трішній правовій системі. З цієї точ-
ки зору, уніфікацію договірного права 
Європейського Союзу можна охарак-
теризувати як створення за допомогою 
нормативних актів, що видаються орга-
нами Європейського Союзу, обов’язко-
вого однакового режиму регулювання 
договірних правовідносин громадян і 
юридичних осіб Європейського Союзу 
незалежно від змісту ними іноземного 
елемента [4, С. 76].

Гармонізація договірного права Єв-
ропейського Союзу являє собою більш 
простий і більш «м’який» процес, наці-
лений на встановлення схожих за зміс-
том норм, що регулюють договірні пра-
вовідносини громадян і юридичних осіб 
Європейського Союзу, а також спрямо-
ваний на узгодження спільних підхо-
дів, концепцій розвитку національних 
договірних законодавств і вироблення 
загальних принципів договірного права.

Слід зазначити, що в Європейсько-
му Союзі гармонізація договірного пра-
ва переважає над уніфікацією. Причина 
такого явища, на наш погляд, полягає в 
особливості джерел, використовуваних 
в процесі гармонізації договірного права 
Європейського Союзу. Основними та-

кими джерелами на сьогоднішній день 
є: 1) директиви як нормативні акти, які 
обов’язкові для кожної держави-члена 
ЄС щодо очікуваного результату, але 
зберігають за національною владою 
свободу вибору форм і методів дій;  
2) Звід Принципів, що представляє со-
бою «м’яке право», яке не має обов’яз-
кової юридичної сили.

Неважко помітити, що зазначені 
джерела надають законодавчим орга-
нам, правозастосовувачам і сторонам 
велику диспозитивність, яка вітається 
державами-членами Європейського Со-
юзу, що побоюються за свій суверені-
тет. Практика свідчить, що держави 
неохоче пов’язують себе жорсткими 
юридичними зобов’язаннями. Внаслі-
док цього, гармонізація виявляється 
більш кращою і реально сприяє збли-
женню права.

З урахуванням викладеного пропо-
нується наступна систематизація мето-
дів уніфікації та гармонізації договірно-
го права Європейського Союзу:

По предмету узгодження можна ви-
ділити методи уніфікації (гармонізації) 
колізійних та матеріально-правових 
норм. За цим критерієм можна відо-
кремити і третій вид уніфікації (гармо-
нізації) – змішану, коли одне джерело 
передбачає уніфікацію (гармонізацію) 
і колізійних, і матеріально-правових 
норм.

Слід зазначити, що в Європейсько-
му Союзі уніфікація колізійних норм, 
що регулюють договірні відносини з 
іноземним елементом, проведена тіль-
ки в рамках міжнародного приватного 
права. Такої думки дотримуються вче-
ні-міжнародники Л.І. Волова, М.М. Бо-
гуславський та ін., і з цим не можна не 
погодитися.

Проведення такої уніфікації прямо 
передбачено статтею 220 Договору від 
25 березня 1957 року про заснування 
Європейського економічного співтова-
риства. Дана стаття інтерпретується 
таким чином: держави-члени ЄС зо-
бов’язуються в рамках Співтовариства 
укладати договори, які відповідають ці-
лям Договору про заснування ЄЕС.
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В даний час європейський законода-
вець намітив створення нового, більш 
сучасного уніфікованого регулювання 
колізійних норм в рамках Європейсько-
го Союзу. Європейська Комісія розро-
бляє проект Регламенту про застосов-
не право з метою заміни їм Римської 
конвенції 1980 року про право, засто-
совне до договірних зобов’язань.

Необхідність прийняття Регламенту 
про застосовне право обумовлена тим, 
що на сьогоднішній день Конвенція 
1980 року про право, застосовне до до-
говірних зобов’язань, досить застаріла.

Крім цього, основним недоліком ме-
тоду уніфікації колізійних норм в ціло-
му є те, що зафіксована в міжнародній 
конвенції колізійна норма відсилає до 
національного права, яке, по-перше, не-
однаково в різних державах, а по-дру-
ге, може бути по-різному застосовано 
національними суддями та міжнарод-
ними: арбітрами. Тому при формальній 
уніфікації колізійних норм не завжди 
вдається досягти фактичної уніфікації 
[5, с. 15].

Таким чином, проведення в рамках 
Європейського Союзу уніфікації колі-
зійних норм, що формулюють однако-
ві колізійні прив’язки до конкретних 
договірних правовідносин, і націлених 
тим самим на усунення невизначеності 
у взаєминах сторін договору, є однією 
з актуальних правових проблем Євро-
пейського Союзу.

Інший метод – метод матеріаль-
но-правової уніфікації (гармонізації) 
дозволяє розробити єдині уніфіковані 
(гармонізовані) норми для регулюван-
ня договірних правовідносин. Способу 
матеріально-правового регулювання 
відповідає уніфікація матеріального 
приватного права [7, С. 323].

Багато вчених-правознавців (М.М. Бо- 
гуславський, Г.К. Дмитрієва, А.А. Лунц, 
А. Тібо, Л. Раапе, О. Ландо, К. Цвай-
герт, X. Кетц та ін.) вказують на перева-
гу методу матеріально-правової уніфіка-
ції, мотивуючи це тим, що завдяки його 
застосуванню створюється можливість, 
хоча і в певних межах, забезпечити 
застосування в різних країнах однако-

вих за своїм змістом правил, а також 
при його застосуванні забезпечується 
більша визначеність як для учасників, 
так і для правозастосовних органів  
[9, с. 455]. Крім цього, на наш погляд, 
головною перевагою даного методу є те, 
що не виникає проблема вибору права.

Звичайно, методу уніфікації мате-
ріально-правових норм притаманні та-
кож і недоліки, наприклад, Н.Г. Вил-
кова вказує на складність узгодження 
однакових правил, що пов’язано з на-
явністю різних правових систем, нео-
днакових поглядів на ті чи інші аспек-
ти транскордонної угоди, неоднаковим 
рівнем правової культури та готовності 
держав інкорпорувати відповідні прави-
ла у внутрішнє право [3, С. 189].

Незважаючи на це, слід зазначити, 
що проведені в Європейському Союзі 
за останні 20 років заходи по уніфікації 
та гармонізації договірного права здійс-
нювались, переважно з використанням 
даного методу.

Прикладом гармонізації матеріаль-
них норм, що регулюють цивільно-пра-
вові договори в рамках Європейського 
Союзу, є «Принципи європейського 
договірного права», частина I – 1995, 
частини I і II – 1999 і частина III – 
2002, що містять загальні положення 
договірного права, а також частина за-
гального зобов’язального права. Іншим 
таким прикладом слугують більше 50 
директив, прийнятих органами Євро-
пейського Союзу та спрямованих на 
регулювання договірних відносин гро-
мадян і юридичних осіб. Гармонізація 
за допомогою директив була проведена 
в особливій частині договірного права 
Європейського Союзу.

Зазначені приклади наочно демон-
струють, що, незважаючи на склад-
ність методу уніфікації (гармонізації) 
матеріально-правових норм, в Європей-
ському Союзі віддається перевага саме 
цьому способу регулювання. Резолю-
ція Європарламенту від 15 листопада 
2001 року «Про зближення цивільного 
і торговельного права держав-членів 
ЄС», що намітила створення і прийнят-
тя Договірного кодексу Європейського 
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Союзу починаючи з 2010 року, ще раз 
підтверджує цей факт.

Змішана гармонізація матеріаль-
но-правових та колізійних норм засто-
сована в Європейському Союзі в сфері 
регулювання майнового страхування 
в директиві Ради 73/239 / ЄС від 
24.07.1973 року про узгодження зако-
нів, постанов та адміністративних поло-
жень про ведення страхової діяльності 
у сферах, не пов’язаних зі страхуван-
ням життя [8, С. 262]; директиві Ради 
88/357 / ЄС, що вносить поправки в 
директиву Ради 73/239 / ЄС; дирек-
тиві Ради 92/49 / ЄС від 18.06.1992 
року про узгодження законів, постанов 
та адміністративних положень, які сто-
суються ведення страхової діяльності у 
сферах, не пов’язаних зі страхуванням 
життя, що вносить поправки до Дирек-
тив 73/239 / ЄС та 88/357 / ЄС.

Але така гармонізація не внесла 
очікуваної одноманітності в правове 
регулювання договорів майнового стра-
хування і піддається широкій критиці 
в Європейському Союзі внаслідок того, 
що страхові компанії досі не здатні у 
випадках з «малим ризиком» запропо-
нувати у всіх державах-членах Євро-
пейського Союзу страхове покриття на 
основі єдиного страхового поліса.

За методами викладу уніфікованих 
правил в Європейському Союзі, можна 
виділити метод міжнародно-договірної 
(конвенційної) уніфікації, метод нор-
мативно-правової (законодавчої) уні-
фікації та гармонізації, а також метод 
неконвенційної (незаконодавчої) уніфі-
кації та гармонізації.

При міжнародно-договірній (конвен-
ційній) уніфікації узгоджені правила і 
норми отримують відображення в тому 
чи іншому міжнародно-правовому ін-
струменті (угоді, конвенції тощо).

Даний метод використовується для 
уніфікації колізійних норм в рамках 
міжнародного приватного права, але 
не в договірному праві Європейського 
Союзу. Прикладом застосування дано-
го методу служить Римська конвенція 
1980 року про право, яке застосовують 
до договірних зобов’язань [6, с. 35].

Метод нормативно-правової (зако-
нодавчої) уніфікації (гармонізації) є 
особливим методом, властивим Євро-
пейського Союзу. Про наявність такого 
способу регулювання висловлювалися 
такі вчені: Е.А. Васильєв, М.П. Мар-
ченко, А. Тинель, Я. Функ, В. Хвалей, 
Ю. Базедов, П. Мюллер-Графф і деякі 
інші.

М. П. Марченко вказував, що в ре-
зультаті нормотворчої діяльності різних 
органів Європейського Союзу на тери-
торії даного об’єднання склалося уніфі-
коване по своїй споконвічній природі і 
характеру право, якого ще не знала вся 
державно-правова історія.

В. Хвалей вважає, що загальне пра-
во створюється в рамках ЄС двома 
способами: 1) за допомогою класичних 
міжнародних договорів (конвенцій);  
2) за допомогою прийняття актів орга-
нами ЄС.

Стаття 189 Договору від 25 берез-
ня 1957 року про заснування Європей-
ського економічного співтовариства 
перераховує п’ять видів правових ак-
тів, які можуть бути прийняті Європей-
ським Парламентом, чинним спільно з 
Радою, Радою або Комісією самостійно. 
Це – регламенти, директиви, рішення, 
рекомендації і висновки.

Стаття 100А, внесена як зміни і до-
повнення до Договору про заснування 
Європейського економічного співтова-
риства Єдиним європейським актом, 
підписаним 14 і 28 лютого 1986 р. до-
пускає прийняття директив кваліфіко-
ваною більшістю голосів членів Ради.

Слід зазначити, що механізм нор-
мативно-правової уніфікації та гармо-
нізації отримав найбільше поширення 
в Європейському Союзі. Так, з момен-
ту введення в дію «Програми єдиного 
внутрішнього ринку» 1985 року Спіль-
нота проявила особливу активність до 
законодавчої уніфікації та гармонізації 
приватного права (головним чином у 
тому, що стосується права компаній, 
договорів та захисту прав споживачів). 
В даний час обсяг правових актів, що 
регулюють діяльність у цих областях 
і опублікованих в «Відомостях» Євро-
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пейського Союзу, перевищує 1 тис сто-
рінок.

Неконвенційний або незаконодав-
чий метод гармонізації використовуєть-
ся для узгодження тих чи інших пра-
вил і приписів у вигляді типового або 
модельного закону, типових загальних 
умов укладення та виконання догово-
рів, рекомендацій та інших джерел lex 
mercatoria.

Сюди слід віднести «Принципи євро-
пейського договірного права», розробле-
ні Комісією за європейським договірним 
правом, що має неурядовий статус і 
складається з учених-представників дер-
жав-членів Європейського Союзу. Прин-
ципи мають статус «м’якого права», 
тобто є актом вторинного права ЄС, які 
не мають обов’язкової юридичної сили, 
вони застосовні тільки як право догово-
ру, тобто в якості норм, які за взаємною 
згодою сторін регулюють сутність їх від-
носин в договорі між ними.

Залежно від мети фінський вчений 
Томас Вілхелмссон виділяє кілька ви-
дів гармонізації: техніко-правову, регу-
лятивну та ідеологічну гармонізацію.

Метою техніко-правової гармоніза-
ції є регулювання транскордонної тор-
гівлі в рамках Європейського Союзу і 
зниження витрат на укладання угод 
за допомогою використання сторонами 
гармонізованого договірного права. Го-
ловним об’єктом такої гармонізації ча-
сто є диспозитивні норми договірного 
права про укладення та виконання до-
говорів, а також про засоби правового 
захисту в разі порушення договору.

На відміну від цього, регулятивна 
гармонізація націлена на захист прав 
споживачів, найманих робітників та ін-
ших слабких сторін договору, а також 
на створення рівних умов для підтрим-
ки конкуренції за допомогою усунення 
порушуваних факторів. Така гармоніза-
ція зазвичай не вимагає повної однако-
вості законодавства.

Ідеологічна гармонізація переслідує 
символічні цілі. Західноєвропейські 
вчені В. Таупіц і Г. Алпа вважають, що 
така гармонізація досягає своїх цілей не 
тільки через забезпечення ідентичності 

відносяться до справи норм права, вона 
вимагає ідентичних концептуальних і 
структурних рішень.

Вищезгадане потрійне ділення гар-
монізації на типи може бути підсумо-
ване, де типи гармонізації розташовані 
в порядку їх значущості і поширеності 
в створенні договірного права Європей-
ського союзу.

Таким чином, очевидно, що регуля-
тивна гармонізація володіє найбільшим 
впливом в сфері договірного права ЄС. 
Цілями цього процесу є встановлення 
єдиного ринку та сприяння справедли-
вості. За допомогою директив в дого-
вірне право ЄС був внесений соціаль-
ний елемент – захист прав споживачів.

Побудова в майбутньому європей-
ського jus commune і прийняття одна-
кового Договірного кодексу Європей-
ського Союзу – це переважний погляд, 
широко підтримуваний сьогодні багать-
ма європейськими вченими, наприклад, 
Б. Ціммерманом, О. Ландо, X. Білом, 
Д. Бушем та іншими. З іншого боку, 
деякі вчені вважають, що подання до-
говірного права в Європі у вигляді 
уніфікованих Загальної та Особливої 
частини – це поступка «спокусі еле-
гантності», як зазначив Лорд Гофф у 
своїй знаменитій лекції в Маккабіне в 
1983 році. У цій лекції Гофф задався 
питанням про вигоду систематизації 
права і вирішив, що чим елегантніше і 
виразніше закон, і чим більше перекон-
лива норма, тим менше вони ефектив-
ні. Згідно Гоффу «закон повинен відо-
бражати життя з усією його безладною 
складністю». Противниками уніфікації 
європейського договірного права шля-
хом прийняття однакового Договірної 
кодексу є також П. Легран, Ж. Сміт, 
X. Коллінз та інші.

Таким чином, процеси уніфікації 
та гармонізації європейського договір-
ного права протікають суперечливо і 
динамічно. В останні два десятиліття, 
незважаючи на деякі негативні прогно-
зи та відгуки, чималі труднощі і кон-
флікти, процес гармонізації договірного 
права ЄС поглибився. І це не дивно, 
так як характер міждержавних взає-
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мин країн – учасниць Європейського 
Союзу змінився в бік ще більш тісної 
співпраці, який проявляється, зокрема, 
і в прагненні створити єдиний євро-
пейський правовий простір, що надає 
новий імпульс процесу гармонізації та 
уніфікації договірного права Європей-
ського Союзу.

Ключові слова: конкуренція, між-
народне співробітництво, стандарти, 
міжнародна конкуренція, конкурентне 
право, інтеграція, злиття.

Стаття присвячена питанням 
визначення ролі Європейського Со-
юзу у розвитку міждержавного 
співробітництва в галузі захисту 
конкуренції. Значимість статті по-
лягає в тому, що в роботі були про-
аналізовані сучасні цілі європейської 
конкурентної політики, основна 
нормативно-правова база антимо-
нопольного регулювання та сучасні 
механізми правозастосування у сфе-
рі боротьби з картельними об’єднан-
нями, узгодженнями і злиттями.

Статья посвящена вопросам оп-
ределения роли Европейского Союза 
в развитии межгосударственного 
сотрудничества в области защиты 
конкуренции. Значимость статьи 
заключается в том, что в работе 
были проанализированы современные 
цели европейской конкурентной по-
литики, основная нормативно-пра-
вовая база антимонопольного регу-
лирования и современные механизмы 
правоприменения в сфере борьбы с 
картельными объединениями, согла-
сованиями и слияниями.

Article is devoted to defining the 
role of the EU in the development of 
international cooperation in the field 
of competition. The significance of the 

article is that the work analyzed the 
current goals of the European competition 
policy, the main regulatory framework 
and modern antitrust enforcement 
mechanisms in combating cartel 
associations, approvals and mergers.
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ПРО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СТАТУСУ «ПРАВЕДНИК МИРУ» В УКРАЇНІ

В історії українського народу події 
Другої світової війни посідають особли-
ве місце. Пам’ять про війну є духов-
но-історичним надбанням українського 
народу, що створює підвалини його 
самодостатності й самобутності. Офі-
ційне замовчування багатьох фактів у 
радянські часи породило безліч неви-
рішених питань. Одним із таких є про-
блема правового визначення статусу 
учасників і жертв Голокосту, а також 
осіб, які рятували євреїв від пересліду-
вань, визначення їхнього соціального 
захисту, що для України з отриманням 
незалежності набуває все більшого 
значення. 

У 2015 р. весь світ відзначає 70-і 
роковини звільнення концтабору 
«Аушвіц» і 70-річчя Великої Перемоги 
над німецько-фашистськими загарбни-
ками.

Соціальний захист – це система 
принципів, методів, законодавчо вста-
новлених державою соціальних гаран-
тій, заходів та установ, які забезпечу-
ють надання оптимальних умов життя, 
задоволення потреб, підтримання жит-
тєзабезпечення й діяльного існування 
особистості, різних соціальних кате-
горій і груп. Під системою соціально-
го захисту розуміється сукупність за-
конодавчо встановлених економічних, 
соціальних, юридичних гарантій і прав, 
соціальних інститутів і установ, що за-
безпечують їх реалізацію та створюють 
умови для підтримання життєзабезпе-
чення й діяльного існування різних со-

ціальних верств і груп населення, пере-
дусім соціально вразливих.

Ситуація, що склалася, вимагає роз-
роблення та реалізації низки радикаль-
них заходів щодо зміни офіційного ста-
тусу осіб, котрі брали участь у Другій 
світовій війні, та їхньому закріплення 
в законодавчому порядку. Тому метою 
статті є вироблення механізму юри-
дичного оформлення правового стату-
су «Праведник Миру» або «Праведник 
Світу» в Україні («Український Пра-
ведник Миру»). Відповідно до постав-
леної мети, авторами сформульовані 
завдання:

– визначити поняття «Голокост» і 
особливості його проведення в Україні;

– дослідити проблему участі укра-
їнців і представників інших національ-
ностей у порятунку єврейського насе-
лення в роки Другої світової війни;

– з’ясувати значення дефініції «Пра-
ведник Миру» й особливості соціально-
го захисту осіб, які набули цього стату-
су в різних країнах світу;

– розробити законопроект «Про 
вшанування жертв Голокосту» в Укра-
їні.

Об’єктом вивчення у статті є право-
вий статус «Праведників Миру».

Предметом дослідження є особли-
вості правового статусу «Праведників 
Миру» в Україні («Українських Пра-
ведників Миру»).

Джерельним підґрунтям роботи ста-
ли оприлюдненні спогади жертв Голо-
косту й нормативно-правові акти різ-

© О. Стець, О. Ковтун, 2015



192

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

них країн світу з проблем визначення 
статусу «Праведників Миру».

Вивчення проблем вшанування 
«Праведників народів світу» неможли-
во без з’ясування дефініції «Голокост» 
і особливостей реалізації окупаційної 
політики німецько-фашистської вла-
ди на українських територіях. Цим 
проблемам присвячені сучасні роботи  
І. Щупака, І. Арада, К. Беркгофа та ін. 
Дослідженню феномена «Праведників 
народів світу» в Україні присвячені 
розвідки Г. Костелянець, О. Кругло-
ва, Я. Сусленського, Н. Сугацької та  
І. Щупака.

Методологічну основу дослідження 
становлять принципи історизму, об’єк-
тивного підходу до висвітлення явищ 
минулого, що базуються на пріорите-
ті комплексного використання джерел 
у поєднанні зі спеціальними методами 
дисциплін історичного циклу. Під час 
вирішення кожного із завдань були за-
стосовані такі методи: проблемний, що 
передбачає узагальнений аналіз на ос-
нові попереднього синтезу матеріалу; 
хронологічний, для відтворення послі-
довності подій; порівняльно-історичний 
із проведенням історичних аналогій, за-
стосовано з метою виявлення підґрунтя 
й аналізу розвитку історичних явищ; 
соціологічний, використовується під 
час дослідження конкретних соціаль-
но-правових фактів; порівняльно-право-
вий метод дав змогу зіставити юридич-
ні поняття, явища і процеси та виявити 
між ними схожості й відмінності.

У статті свідомо вживаються майже 
тотожні категорії «Праведник народів 
світу», «Праведник Миру», «Праведник 
Світу» та «Український Праведник 
Миру». Автори дослідження пропону-
ють термін «Український Праведник 
Миру» трактувати як «особу укра-
їнського етнічного походження, яка, 
незважаючи на загрозу своєму, своїх 
рідних і близьких життю, здоров’ю, со-
ціальному й економічному становищу, 
рятувала євреїв від нацистського пере-
слідування».

Практичне значення дослідження 
полягає в можливості залучення пода-

ного фактичного матеріалу для викори-
стання під час вивчення курсів історії 
України, історії держави і права Украї-
ни, а також для подальшого введення у 
правовому полі України статусу «Укра-
їнський Праведник Миру».

У статті вперше в Україні запрова-
джено чітке визначення терміна «Укра-
їнський Праведник Миру», а також за-
пропоновано законодавчі норми щодо 
вшанування жертв Голокосту.

Звання «Праведник Миру» має між-
народний статус. При вшануванні Пра-
ведників їх нагороджують грамотою і 
медаллю, на якій викарбовано текст: 
«Той, хто врятував життя, подібний 
тому, хто врятував увесь світ».

«Праведник народів світу» (на іври-
ті – гасідей уммот га-олам) – почесне 
звання, що присуджується державою 
Ізраїль тим, хто в роки Другої світової 
війни в окупованій нацистами Європі 
рятував євреїв від знищення. Термін по-
ходить з іудаїзму, спочатку використо-
вувався для позначення не євреїв, які 
дотримувалися 7 основних заповідей із 
613, обов’язкових для євреїв [16].

Присвоєння звання «Праведник на-
родів світу» виражає собою прагнення 
жертв віддати данину поваги людям, 
які стали на їхній захист за часів пе-
реслідувань і найбільшої трагедії. Ви-
ходячи з принципу відповідальності 
кожного за свої вчинки, учасники про-
екту прагнуть знайти тих, хто допома-
гав переслідуваним євреям і дії яких 
відрізнялися від поведінки байдужих 
спостерігачів, прямих пособників ка-
тів і самих убивць. Звання «Праведник 
народів світу», визначене в Законі дер-
жави Ізраїль «Про «Яд Вашем» (Закон 
1953 р., виданий Кнесетом Ізраїлю, про 
відкриття й заснування в Ізраїлі мемо-
ріалу жертв Голокосту – прим авт.), 
стало широко відомим у всьому світі, 
воно є синонімом честі, людського ге-
роїзму й означає перемогу добра над 
силами зла.

Праведники, згідно з цим визначен-
ням, були людьми, які не тільки допо-
могли євреям, але були готові покину-
ти свої відносно безпечні позиції; люди, 
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котрі були готові в разі необхідності за-
платити ціну за свою позицію і навіть 
розділити долю потерпілих [9]. 

Визнані Законом «Про «Яд Вашем» 
«Праведники народів світу» – це ви-
хідці з 44 країн, серед них християни 
всіх конфесій і мусульмани, віруючі й 
атеїсти, чоловіки та жінки, люди всіх 
професій і віків, освічені, професіонали 
й неписьменні селяни, багаті й бідні. 
Єдине, що їх об’єднує, – це людяність і 
мужність, прагнення в жорстоких умо-
вах терору зберегти найкращі моральні 
якості [15].

Існує певний порядок, процедура 
присвоєння почесного звання. Урято-
вані надсилають свої заяви-свідчення 
про врятування. Євреї, які живуть в 
інших країнах, звертаються до амбасад 
держави Ізраїль. Заяву-свідчення вря-
тованої особи підтверджують два свід-
ки. Документи розглядає сама комісія.

Члени комісії працюють на добро-
вільних засадах. Більшість із них самі 
пережили Голокост. Переживши ці 
важкі випробування, вони твердо пере-
конані у важливості оприлюднити істо-
рії любові до людей і порятунку.

Кожен член комісії є фахівцем з іс-
торії Голокосту в певній частині Євро-
пи. Члени комісії вивчають подані до-
кументи й докази випадків порятунку 
та виносять свою думку для обговорен-
ня і прийняття рішення на черговому 
засіданні. Кожен випадок ретельно до-
сліджується, перш ніж буде поданий на 
розгляд комісії. На основі зібраної до-
кументації комісія потім продовжує об-
говорювати й вивчати справи «Правед-
ників», якщо комісія має певні сумніви 
щодо мотивів чи достовірності інформа-
ції, справа може повторно розглядатись 
протягом багатьох років.

До складу комісії входять відомі 
ізраїльські юристи, історики, а також 
представники уцілілих під час Голо-
косту євреїв. Почесне звання «Пра-
ведник народів світу» надається, якщо 
висунута єврейською спільнотою кан-
дидатура відповідає таким вимогам за 
існування таких умов: 1) здійснення 
активних вчинків задля врятування єв-

реїв, навіть якщо ці дії виявилися бе-
зуспішними через незалежні від рятів-
ника обставини; 2) за реальної загрози 
життю рятівника, пов’язаної з такими 
діями; 3) за безкорисливості, тобто під 
час рятування євреїв без отримання 
або очікування винагороди; 4) якщо 
під час операції з рятування, а також 
до неї та після неї рятівник не завдав 
шкоди іншим євреям або не євреям;  
5) за наявності достовірних свідчень. 

Комісія застосовує сім основних 
критеріїв під час визнання тієї чи іншої 
людини «Праведником народів світу»: 

1) людина, котра претендує на 
звання «Праведника», має бути неєв-
рейського походження, особисто нама-
галася врятувати хоча б одного єврея 
незалежно від того, чи вдалося їй це 
зробити;

2) акт порятунку мав місце в роки 
Голокосту, коли євреям не було куди 
діватися й ні на кого було покластися;

3) порятунок євреїв був для самого 
рятівника ризиком для власного життя;

4) допомога надавалася безкоштов-
но та безкорисливо, без зайвих умов;

5) рятівник під час врятування вияв-
ляв гуманне ставлення до врятованого; 

6) під час, до й після порятунку ря-
тівник не знущався та не завдавав зла 
євреям;

7) наявність достовірних посвідчень 
(посвідчення врятованих або докумен-
ти, що підтверджують факт порятунку 
євреїв) [14].

Наголосимо, що сам лише факт по-
рятунку євреїв не є достатньою під-
ставою для того, щоб визнати людину 
«Праведником». Крім того, званням 
«Праведник» не нагороджують: 

1) родичів євреїв; наприклад, коли 
чоловік врятував свою дружину-єврей-
ку, але не врятував і не намагався вря-
тувати інших членів сім’ї дружини;

2) тим, хто допомагав одних євреям, 
але переслідував інших;

3) не завжди присуджується звання 
тим, хто обіймав високу посаду (дипло-
мати, підприємці тощо), рятував євре-
їв, ризикуючи лише своєю кар’єрою чи 
майном, а не життям. Наприклад, пар-
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тизанський командир, який прийняв 
до загону в’язнів гетто: зробив він акт 
порятунку, або ж просто прийняв до 
загону нових бійців? Через це поки не 
присвоєно звання Павлу Пронягіну, за-
гін якого звільнив в’язнів двох гетто в 
Білорусії. 

Поєднання другого і третього кри-
теріїв є основним під час присвоєння 
звання. В Україні, Росії, Білорусії зви-
чайною формою покарання за спро-
бу порятунку євреїв був розстріл або 
смерть через повішення. У Польщі, по-
чинаючи з 1942 р., розстрілювали не 
просто рятівника, а й членів його сім’ї. 
Такі факти знаходимо й на території 
Західної України.

Шостий критерій виявляє неодно-
значність при наданні статусу «Пра-
ведника». Тривали дискусії, чи прису-
джувати звання «Праведник» Оскару 
Шиндлеру. Визначення мотивів його 
дій стало основною проблемою в роз-
гляді справи. 

Відповідно до сьомого критерію, Ко-
місія визначає достовірність показань 
свідків. На жаль, іноді вона допускає по-
милки. Прикладом є історія присвоєння 
звання «Праведник» українцю Степану 
Веремчуку. Як він стверджував, у вісім 
років рятував євреїв, переводячи їх по 
болотистих місцях до партизанів. На ос-
нові свідчень однієї жінки, нібито ним 
урятованої, це звання отримали заяв-
ник, його мати, а також ще дві людини. 
Лише додаткове розслідування справи 
із залученням свідчень партизанів дове-
ло вигаданість цієї історії [8].

На сьогодні звання «Праведник Сві-
ту» отримали більше ніж 24 тисяч чо-
ловік. Значна частка цих людей жила в 
європейських країнах, окупованих на-
цистами під час Другої світової війни. 
Найбільша кількість «Праведників» у 
Польщі – понад 6 000, Голландії – понад 
5 000, третє місце посідає Франція –  
3 760, на 4-му місці перебуває Україна –  
2 441 людина.

Зазначимо, що за останнє десяти-
ліття відбулося «розширення» значен-
ня поняття «Праведник народів світу». 
На перший план виходить уже не так 

факт ризику для життя рятівника, як 
його морально-етичний підхід. Комісія 
розглядає мотиви людей: чим вони ке-
рувалися, коли рятували євреїв? Хоча 
зазвичай це був комплекс мотивів. Ча-
сто вони перепліталися між собою та 
взаємодоповнювали один одного.

В ізраїльських дипломатів немає по-
чеснішого обов’язку, аніж ушанування 
не тільки кожного, хто загинув під час 
катастрофи – Голокосту, а й «Правед-
ників народів світу». При вшануванні 
«Праведників» їх нагороджують грамо-
тою і медаллю. У грамоті зазначається: 
«Присвоюючи Вам звання «Праведник 
народів світу», ми високо оцінюємо 
Ваш подвиг і складаємо нашу вічну 
подяку за те, що в лихі часи минулої 
війни Ви виявили християнське мило-
сердя та доброту і, незважаючи на ри-
зик втратити власне життя й життя Ва-
шої родини, урятували євреїв, які були 
приречені на загибель. Єврейський на-
род ніколи не забуде Ваш благородний 
вчинок і буде передавати Ім’я Ваше із 
покоління в покоління як приклад ви-
сокої людяності та злагоди між нашими 
народами. Український народ, гордістю 
якого Ви є, може пишатись Вами. Ми 
схиляємо перед Вами свої голови».

Мешканці Ізраїлю, котрі мають 
звання «Праведник Миру», а також 
їхні вдови, вдівці або діти мають низку 
пільг. Зокрема, вони отримують щомі-
сячні виплати в розмірі середньої заро-
бітної плати, виплати на оздоровлення 
й мають пільги зі сплати муніципаль-
ного податку [12]. Щомісячна виплата 
дорівнює середній заробітній платі –  
9 089 нових ізраїльських шекелів (ста-
ном на 01.01.2014 р.).

Виплата на оздоровлення та пільги 
на муніципальний податок (арнона): 
для «Праведників народів світу» і їх-
ніх дружин або чоловіків – виплата 
на оздоровлення за 8 днів (кожному 
із подружжя), згідно із тарифом, уста-
новленим для державних службовців, а 
також пільги при сплаті комунального 
податку (до 66%).

У багатьох європейських країнах, де 
живуть «Праведники Світу», зокрема 
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у Великобританії, Німеччині, Австрії, 
вони нагороджуються національними 
нагородами, їм присвоюється статус 
учасника бойових дій.

Варто згадати й про таку орга-
нізацію, як «Американський єврей-
ський об’єднаний розподільчий ко-
мітет» (англ. American Jewish Joint 
Distribution Committee ), це найбільша 
єврейська благодійна організація, ство-
рена у 1914 р. Виділяють чотири основ-
ні напрями діяльності цієї організації (з 
англ. скор. «Джойнту») в наш час: до-
помога людям похилого віку; підтримка 
сім’ї та дітей; розвиток єврейського су-
спільства; міжнародний розвиток.

Відродження єврейського культур-
ного й релігійного життя в країнах 
СНД, підірваного десятиріччями ра-
дянської влади, здійснюється через 
сформовану за допомогою «Джойн-
ту» мережу зі 170 центрів спільноти. 
«Джойнту» також допоміг спільнотам 
у реституції й ремонті колишніх сина-
гог, у формуванні бібліотек спільнот, у 
розвитку відповідних наукових дослі-
джень, у підготовці єврейських лідерів 
і соціальних працівників. Основним 
видом діяльності організації є надання 
всебічної соціально-правової допомоги 
«Праведникам народів світу» [6].

На міжнародному рівні українці зі 
статусом «Праведник народів світу» є 
героями серед героїв. В Україні їхній 
статус досі не є визначеним. 

Перші спроби започаткувати зван-
ня «Український Праведник Миру» 
були зроблені Віктором Ющенком під 
час його перебування на посту Прези-
дента України. Однак він пропонував 
започаткувати в Україні присвоєння 
звання «Праведник Світу» тим, хто ря-
тував людей від голоду в 1932–1933 
рр. Про це Глава держави сказав на 
церемонії відкриття оновленої докумен-
тально-художньої виставки «Голодомор 
1932–1933 років – геноцид україн-
ського народу». Президент В. Ющенко 
запропонував Інституту національної 
пам’яті розглянути питання про запро-
вадження в Україні «інституту правед-
ництва», вивчивши іноземний досвід із 

цього питання, у тому числі держави 
Ізраїль, де таке звання присвоюється 
людям, котрі рятували євреїв під час 
Голокосту. Крім того, у своїй промові 
він зауважив, що розслідування СБУ 
в межах кримінальної справи за фак-
том учинення геноциду в Україні в 
1932–1933 рр. дає підстави стверджу-
вати, що голод мав штучний характер і 
був геноцидом українського народу. За 
його словами, комуністичний режим 
пішов на цей крок з однією метою – 
придушити визвольні рухи в Україні та 
знищити людей, які мріяли про неза-
лежну державу [20].

У 2013 р. у Верховній Раді України 
було зареєстровано законопроект № 
2525а, яким пропонується проголосити 
11 липня Днем ушанування українських 
Праведників світу й пам’яті жертв «Во-
линської різанини». Текст проекту За-
кону «Про українських Праведників 
миру» опублікований на офіційному 
сайті парламенту України. «Проектом 
закону визначаються основні терміни 
та поняття, регламентується проце-
дура, обов’язки державних органів та 
їх посадових осіб з ушанування укра-
їнських праведників миру – осіб, які 
вчинили масові подвиги людяності під 
час «Волинської різанини», збережен-
ня історичної пам’яті і пам’ятників тих 
подій, створення законодавчих бар’єрів 
недопущення повторення злочинів про-
ти людяності в майбутньому», – ідеть-
ся в пояснювальній записці до законо-
проекту. Крім того, наголошується, що 
на момент прийняття законопроекту 
він не вимагатиме коштів з Державно-
го бюджету. «Необхідні кошти в обся-
зі, який буде запропоновано Кабінетом 
Міністрів України після встановлення 
кількості осіб, які мають право на дер-
жавну підтримку у зв’язку з прийнят-
тям закону і розробкою цільових про-
грам соціального захисту українських 
Праведників миру, будуть передбаче-
ні у Державному бюджеті України на 
2014 рік». Також автор законопроекту 
зазначає, що метою цього проекту За-
кону є «не нагадування про винних у 
злочині і катів, хоча і про них не варто 
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забувати, а пошук продуктивних шля-
хів міжнаціонального примирення та 
побудови спільного україно-польського 
демократичного майбутнього на пози-
тивних історичних прикладах доблесті 
і гуманізму» [21].

Однак, що перший проект, що дру-
гий не мають ніякого стосунку до ста-
тусу, який надається «Яд-Вашем» і тим 
самим підмінюють поняття та правовий 
статус «Праведника Миру».

Вирішення проблеми правової рег-
ламентації статусу «Українського Пра-
ведника Миру» подається в запропоно-
ваному проекті Закону України «Про 
вшанування жертв Голокосту».

Проект Закону «Українського Пра-
ведника Миру» ґрунтується на за-
гальновизнаних принципах і нормах 
міжнародного права, у тому числі за-
кріплених у положеннях Статуту Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Міжнародно-
го пакту про громадянські і політичні 
права від 16 грудня 1966 р., Конвенції 
про запобігання злочинам геноциду і 
покарання за нього від 09 грудня 1948 
р., Конвенції про незастосування стро-
ку давності до воєнних злочинів і зло-
чинів проти людства від 26 листопада 
1968 р., Міжнародної конвенції про лік-
відацію всіх форм расової дискримінації 
від 21 грудня 1965 р. й інших відповід-
них договорах. Необхідність розроблен-
ня законопроекту щодо вшанування 
пам’яті жертв Голокосту зумовлена, з 
одного боку, збільшеними масштабами 
спроб перегляду підсумків Другої світо-
вої війни, виправдання злочинів проти 
миру й безпеки людства та потурання 
цим негативним явищам окремих полі-
тичних сил, з іншого – відсутністю нор-
мативно закріплених засад діяльності 
щодо запобігання виявам реабілітації 
нацизму в різних сферах суспільного й 
державного життя. Основними цілями 
законопроекту є такі: удосконалення 
законодавства у сфері неприпустимості 
дій із реабілітації нацизму, героїзації 
нацистських злочинців і їхніх пособ-
ників, заперечення Голокосту; правове 
закріплення статусу «Український Пра-
ведник Миру» та розроблення відповід-

них положень щодо пільг для «Україн-
ських Праведників Миру» як головних 
дійових осіб Голокосту. Завданням роз-
роблення проекту Закону є створен-
ня умов для заповнення «прогалини» 
в законодавстві у сфері забезпечен-
ня неприпустимості дій із реабілітації 
нацизму, героїзації нацистських зло-
чинців і їхніх пособників, заперечен-
ня Голокосту та вшануванням жертв 
Голокосту, що дасть змогу привести 
суспільні відносини у відповідність із 
міжнародними стандартами й наявною 
суспільно-політичною ситуацією в кра-
їні. Предметом правового регулювання 
законопроекту є правові, організацій-
ні, адміністративні та інші відносини, 
що виникають у процесі встановлення 
осіб, котрі є жертвами Голокосту, і на-
дання статусу «Український Праведник 
Миру». Передбачається, що реалізація 
цього Закону сприятиме прийняттю 
інших нормативних правових актів, у 
тому числі встановленню заходів адміні-
стративної та кримінальної відповідаль-
ності за вчинення діянь, пов’язаних із 
реабілітацією нацизму, героїзацією на-
цистських злочинців і їхніх пособників, 
запереченням Голокосту, порушенням 
прав «Українських Праведників Миру».

Ключові слова: Голокост, Друга 
світова війна, геноцид, Праведник на-
родів світу, меморіал «Яд Вашем», фе-
номен рятування, порятунок євреїв, со-
ціальний захист, правовий статус.

У статті розглядається пробле-
ма, пов’язана з участю місцевого 
українського населення в порятунку 
євреїв – жертв нацистського окупа-
ційного режиму. Проаналізовано пи-
тання порушення прав людини та 
охарактеризовано поняття «фено-
мен рятування». Запропоновано за-
конопроект, який направлений на за-
хист жертв Голокосту, а також на 
встановлення спеціального статусу 
«Український Праведник Миру».

В статье рассматривается про-
блема, связанная с участием мест-
ного населения в спасении евреев – 
жертв нацистского оккупационного 



197

УКРАЇНА І СВІТ

режима. Проанализированы вопросы 
нарушения прав человека и дана ха-
рактеристика понятию «феномен 
спасения». Предложен законопро-
ект, который направлен на защи-
ту жертв Холокоста, а также на 
установление специального статуса 
«Украинский Праведник Мира». 

This article discusses the issue with 
the participation of the local Ukrainian 
population in the salvation of the 
Jewish victims of the Nazi occupation 
regime. Analyzed the issues of human 
rights violations and the characteristic 
of the concept of “the phenomenon of 
salvation”. Proposed bill that aims to 
protect victims of the Holocaust, and 
the establishment of the special status 
of “Ukrainian Righteous among the 
Nations”.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВСТУПУ АВСТРІЙСЬКОЇ  
РЕСПУБЛІКИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сучасний розвиток міжнародних 
відносин характеризується стрімкою 
глобалізацією та інтеграцією, що охо-
пили більшу частину регіонів світу. 
Зростає кількість міжнародних орга-
нізацій та інституцій, створених для 
підтримки інтеграційних процесів. Най-
більш відомою та розвинутою з таких 
організацій є Європейський Союз (ЄС). 
Це єдина організація, члени якої про-
водять спільну політику в більшості 
сфер міждержавної взаємодії. ЄС дає 
приклад нової організації міжнародних 
відносин та нового рівня буття права 
– інтеграційного права, яке регулює 
права та обов’язки учасників об’єднан-
ня. Успіх Європейського Союзу знач-
ною мірою зумовлюється економічною 
вигодою участі в цьому об’єднанні для 
всіх учасників, яка створюється через 
функціонування єдиного внутрішнього 
ринку.

До питання європейської інтеграції, 
а особливо розкриття її механізмів, пра-
вил та принципів, неодноразово звер-
талися: Ю. А. Барко, М. М. Бірюков,  
O. K. Вишняков, А. Я. Капустін, С. Ю. Ка- 
шкін, В. І. Муравйов, А. Я. Петров.

Метою статті є дослідження право-
вих питань та правових засад вступу ав-
стрійської республіки до Європейського 
Союзу.

Підготовка до приєднання Австрії до 
участі у внутрішньому європейському 
ринку почалася ще до 1992 року, тоб-
то до утворення організації, відомої як 
Європейський Союз. Відповідно, необ-
хідно розглянути механізм приєднання 
держав до Європейських Співтовариств 
та дослідити зміни, що були внесені до 
цього механізму Маастрихтським дого-
вором про Європейський Союз.

Угоди про утворення Європейських 
Співтовариств (Європейське об’єднання 
вугілля та сталі, Європейське співтова-
риство з атомної енергії та Європейське 
Економічне Співтовариство) були укла-
дені як звичайні міжнародні договори 
між суверенними державами [7]. Вод-
ночас положення кожного ыз цих до-
говорів передбачали їх відкритість для 
підписання іншими державами, окрім 
початкових підписантів.

Так зване «четверте розширення 
ЄЄ», що включало до себе Австрію, 
Фінляндію та Швецію, відбулося 1 січ-
ня 1995 року та дозволило випробувати 
новий механізм розширення ЄС, вже на 
той час встановлений Єдиним європей-
ським актом 1986 року та Договором 
про Європейський Союз 1992 року. До 
найбільш значущих із таких змін слід 
віднести такі.

Статтею 8 Єдиного європейського 
акта була запроваджена обов’язковість 
згоди Європейського Парламенту на 
вступ нової країни до ЄС [14].

Можна говорити про збереження 
двоступеневого порядку вступу до Сою-
зу, що складається з етапу переговорів 
із Союзом та етапу узгодження вступу 
з державами-членами Союзу [10]. Разом 
із тим слід відзначити й новації, внесені 
Маастрихтським договором. По-перше, 
ним було передбачено прийняття дер-
жав вже не до трьох окремих Співтова-
риств, а до Союзу, заснованого на трьох 
«опорах» [11]. Вступ нових членів до 
Співтовариств відбувається «пакетом», 
що усуває вищезгадані формальні пере-
шкоди. Така реформа процедури вступу 
відображала загальну тенденцію роз-
витку політики ЄС у бік демократизації 
його інституцій.

© А. Рябошапченко, 2015
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Якщо говорити про процедуру вступу 
більш докладно, необхідно звернути ува-
гу на статтю D та статтю J3 Маастрихт-
ського договору. Стаття D впорядкувала 
вже існуючу практику щорічних зустрі-
чей голів держав та урядів держав-чле-
нів Союзу, які разом утворюють Євро-
пейську раду. Хоча Європейська рада 
поки ще не стала, на відміну від Ради 
Європейських Співтовариств, частиною 
інституційної структури Співтовариств, 
вона мала помітний вплив на розши-
рення Союзу. Зокрема, нею на той час 
визначаються загальні політичні напря-
ми подальшого розвитку Співтовариств, 
у тому числі у сфері зовнішніх зносин 
та розширення. Ці зміни безпосередньо 
торкнулися Австрійської Республіки, 
Фінляндії, Швеції та Норвегії. Дане роз-
ширення є унікальним у тому сенсі, що 
держави-кандидати пройшли як «стару» 
процедуру розширення відповідно до до-
говорів про заснування Європейських 
Співтовариств, так і «нову», встановле-
ну Маастрихтським договором.

Австрійська Республіка, як і три ін-
ших держави-кандидати, подали заявки 
про вступ до ЄС ще до набуття чинності 
Маастрихтським договором. Відповідно, 
заявки на вступ направлялися Раді та 
стосувалися приєднання до трьох Спів-
товариств. Міністр закордонних справ 
Австрійської Республіки А. Мок подав 
формальну заявку про приєднання до 
ЄС 17 липня 1989 року [7]. Після на-
буття чинності Маастрихтським догово-
ром ця заявка разом із заявками Норве-
гії, Фінляндії та Швеції перетворилася 
ipsojure на звернення про вступ до ЄС, 
тобто держави-кандидати не подавали 
повторних заявок про вступ до новоу-
твореної організації. Як і при попередніх 
розширеннях Рада звернулася до Комі-
сії за висновком щодо даних заявок. Ко-
місія надала позитивний попередній ви-
сновок щодо всіх чотирьох заявок [12].

Переговори щодо членства Австрії та 
інших держав-аплікантів були коротши-
ми порівняно з попередніми розширен-
нями. Рішення про початок переговорів 
було прийнято Європейською Радою на 
зустрічі в м. Единбурзі в грудні 1992 

року. Неформальні переговори з Австрі-
єю, Фінляндією та Швецією почалися 
1 лютого 1993 року (з Норвегією – 5 
квітня того ж року) [3], тобто ще до 
набрання чинності Маастрихтським до-
говором, однак формальна частина пе-
реговорів відбувалася після 1 листопада 
1993 року, коли Маастрихтський дого-
вір вже був діючим. Договір про вступ 
нових держав був підписаний 24 червня 
1994 року, менше ніж через рік після 
початку формальних перемовин. Такий 
швидкий прогрес пояснюється трьома 
причинами.

По-перше, всі держави-кандидати 
вже входили до Європейського еконо-
мічного простору між державами-учас-
никами Європейської асоціації вільної 
торгівлі та Європейським економічним 
співтовариством. Договір про ЄЕС на-
брав чинності 1 січня 1994 року та 
сприяв економічному зближенню членів 
ЄЕС та держав-кандидатів. Серед іншо-
го, відповідні положення законодавств 
держав-кандидатів були гармонізовані з 
правом ЄЄ вже на момент початку пе-
реговорів [2].

По-друге, швидкому успіху перегово-
рів сприяв досвід попередніх розширень 
та відпрацьованість механізму розши-
рення. Зокрема, хоча Комісія і не мала 
формальних повноважень для веден-
ня переговорів від Ради, за усталеною 
практикою попередніх розширень вона 
виконувала помітну роль із координації 
переговорів [2]. У рамках Комісії було 
створено робочу групу з питань розши-
рення, яка поділялася на чотири відді-
ли з роботи з кожною з держав-канди-
датів [8]. Також Комісія взяла на себе 
функцію інформування Європейського 
Парламенту щодо стану справ з пере-
говорами. Пізніше саме це дозволило 
швидко отримати згоду Парламенту на 
підписання договору про вступ [8].

По-третє, до факторів, що полегши-
ли вступ Австрії, а також Фінляндії та 
Швеції до ЄС також можна віднести 
близькість культурних та правових тра-
дицій, визнання та дотримання цими 
країнами стандартів ЄС у галузі захисту 
прав людини та тривалі попередні взає-



200

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

мини з ЄС. Держави-претенденти також 
відрізнялися внутрішньою стабільністю 
та високим економічним розвитком, а 
отже їхнє приєднання не викликало до-
даткових проблем та напруги для Спів-
товариств та Союзу [15].

Для ведення переговорів Комісією 
було підготовлено доповідь під назвою 
«Європа та виклик розширення», яка 
стала своєрідним дороговказом під час 
ведення переговорів. У цій доповіді вка-
зувалося, що майбутні держави-члени 
мають відповідати двом важливим умо-
вам: визнавати демократичні принципи 
та примат прав людини, а також мати 
конкурентну ринкову економіку [6]. 
Ніщо не завадило Комісії прийти до по-
зитивного висновку в обох аспектах. 
31 липня 1991 року Комісія зробила 
позитивний висновок щодо заявки Ав-
стрійської Республіки, однак, у зв’язку 
з тим що одночасно з розглядом заявки 
відбувався процес розробки Маастрихт-
ського договору, що міг змінити умови 
вступу, Комісія вказала, що переговори 
з Австрією можуть початися не раніше 
1993 року [12]. Дану позицію підтрима-
ла Європейська рада.

Значний інтерес являє позиція Ко-
місії щодо нейтрального статусу дер-
жав-аплікантів. У 1955 році нейтралі-
тет Австрії став умовою, на якій СРСР 
погодився вивести з країни війська та 
відновити її незалежність. Одразу після 
подання заявки Комісією було запропо-
новано або переглянути нейтральний 
статус Австрії, або надати Австрії осо-
бливі умови членства, на яких вона мог-
ла б зберегти нейтралітет [9].

Що стосується економічних факто-
рів приєднання Австрійської Республіки 
до ЄЄ, Комісія відзначила, що Австрія 
після приєднання буде «однією з най-
стабільніших та економічно найсильні-
ших держав у Співтоваристві». Комісія 
звернула увагу на те, що Австрія вже 
продемонструвала прагнення до вне-
сення необхідних змін у законодавство 
у зв’язку зі вступом до Європейського 
економічного простору [12].

Про вступ трьох нових країн Комі-
сія оголосила 31 липня 1992 року піс-

ля того, як нею було зроблено сприят-
ливий висновок щодо заявки Швеції. 
Щодо прийняття Австрійської Республі-
ки до ЄС було подано 378 голосів «за», 
24 – «проти», 60 депутатів утрималися 
від голосування. Майже аналогічним 
чином розподілилися голоси і щодо ін-
ших трьох держав-кандидатів.

Як і під час попередніх розширень 
ЄС, для нових держав було передбачено 
перехідний період, протягом якого вони 
мали вдатися до заходів з прилаштуван-
ня своєї правової та економічної систе-
ми до вимог ЄС. Такі заходи були опи-
сані в інформаційному меморандумі від 
18 травня 1994 року, що був підготов-
лений Європейською комісією[1]. Най-
більше значення для Австрійської Рес-
публіки мали заходи у сфері сільського 
господарства, оскільки в ній існувала 
практика підтримки аграрного вироб-
ництва шляхом субсидій, що переви-
щували прийняті в ЄС стандарти. Дане 
питання було особливо значущим для 
федеральної землі Тіроль, альпійський 
клімат якої ускладнює ведення сільсько-
го господарства [2]. У зв’язку з цим для 
Австрії був встановлений п’ятирічний 
період, протягом якого вона могла збе-
рігати систему субсидування.

Іншим проблемним моментом, що 
потребував перехідного періоду, була 
перевага австрійських стандартів охоро-
ни здоров’я та захисту навколишнього 
середовища над стандартами ЄС. Для 
перегляду стандартів охорони здоров’я 
було встановлено перехідний період у 
чотири роки, а для екологічних стан-
дартів – у три роки з можливістю по-
довження ще на три роки, причому це 
робилося з урахуванням планів ЄС із 
підвищення власних стандартів. 

Не можна оминути увагою і зміни, 
що були внесені Маастрихтським до-
говором до форми документу про при-
йняття нового члена. Було введене 
єдине членство в усіх Європейських 
Співтовариствах та прибрано супереч-
ності в процедурі вступу до кожного 
Співтовариства окремо. До 1993 року 
звичайною практикою було прийняття 
трьох окремих рішень щодо членства в 
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кожному зі Співтовариств. Проте при 
четвертому розширенні було прийня-
те єдине Рішення Ради Європейського 
Союзу «щодо вступу Австрійської Рес-
публіки, Фінської Республіки, Королів-
ства Норвегія та Королівства Швеція до 
Європейського Союзу», яке передбача-
ло прийняття одночасно до всіх трьох 
Європейських Співтовариств [4]. Це рі-
шення Ради стосувалося також і двох 
інших опор Союзу, які не існували під 
час попередніх розширень.

Рішення Ради, у свою чергу, стало 
підставою для укладання Договору про 
приєднання [13]. Подібно до рішення 
Ради, договором регулювалися питання 
щодо участі нових членів у функціону-
ванні всіх трьох опор Союзу. 

За формою, що була збережена стат-
тею О Маастрихтського договору, 

Договір про приєднання залишався 
звичайним міжнародним міждержав-
ним договором, що укладався держава-
ми-членами ЄС з одного боку та новими 
членами ЄС з іншого боку та підлягав 
ратифікації сторонами відповідно до ви-
мог їхнього законодавства. Необхідно 
відзначити, що як Австрія, так і три 
інших держави-кандидата перед підпи-
санням договору винесли питання щодо 
його підписання на загальнонаціональ-
ний референдум. Зокрема, в Австрії на 
референдумі, що проводився 12 червня 
1994 року, за вступ до ЄС при явці у 
81% проголосувало 66,6% виборців 
(що суттєво перебільшує результат Фін-
ляндії у 57%, Швеції – 52% та Норве-
гії – 48%) [7]. Переконливі результати 
референдуму були особливо важливими 
саме для Австрійської Республіки з її 
традиційно слабкою центральною вла-
дою та сильними суб’єктами федерації 
та органами місцевого самоврядування.

Так само, як і під час попередніх роз-
ширень, передбачалося набрання чинно-
сті договором у певну дату, якою було 
призначено 1 січня 1995 року. У цей день 
Радою також було прийнято рішення 
щодо внесення технічних змін до догово-
ру, які відображували відмову Норвегії від 
членства в ЄС та відповідні зміни у про-
гнозованому складі європейських інститу-

цій. Такі зміни були внесені до Акта про 
умови вступу та до Договорів, на яких 
ґрунтується Європейський Союз, що був 
частиною Договору про приєднання. Ра-
зом із протоколами та доповненнями він 
містив спільні та окремі умови вступу до 
Європейського Союзу всіх держав-канди-
датів, у тому числі, регулював тимчасові 
та перехідні заходи. Також змін зазнав 
Заключний акт, який так само, як і підчас 
попередніх розширень, складався з метою 
засвідчення того, що всі попередні доку-
менти були належним чином підписані та 
ратифіковані сторонами [5]. Однак зміни 
не торкнулися умов про вступ Австрій-
ської Республіки.

Ключові слова: Європейські Спів-
товариства, Європейський Союз, Ав-
стрійська Республіка, Маастрихтський 
договір, четверте розширення ЄС.

Стаття присвячена досліджен-
ню правових засад вступу Австрій-
ської Республіки до ЄС, які полягали 
у трансформації її правової систе-
ми відповідно до стандартів ЄС. 
Акцентується увага на тому, що в 
Австрійській Республіці підготовка 
до вступу в ЄС почалася зі всту-
пу в Європейські Співтовариства, а 
після підписання Договору про ЄС 
Австрійська Республіка вже вступи-
ла в Європейський Союз. При цьому 
переговори щодо членства Австрії 
були коротшими порівняно з попере-
дніми розширеннями.

Статья посвящена исследова-
нию правовых основ вступления Ав-
стрийской Республики в ЕС, которые 
заключались в трансформации её 
правовой системы в соответствии 
со стандартами ЕС. Акцентируется 
внимание на том, что в Австрийской 
Республике подготовка ко вступле-
нию в ЕС началась со вступления 
в Европейские Сообщества, а по-
сле подписания Договора о ЕС Ав-
стрийская Республика уже вступила 
в Европейский Союз. При этом пере-
говоры относительно членства Ав-
стрии были более короткими в срав-
нении с предыдущими расширениями.
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The article is dedicated to the study 
of legal grounds of accession of Austria 
to the EU, which is the transformation 
of its legal system in line with EU 
standards. Attention is paid to the fact 
that the Republic of Austria preparing 
to join the EU began with the accession 
to the European Communities, and after 
the signing of the Treaty on European 
Union Republic of Austria has joined 
the European Union. At the same time 
negotiations about the membership of 
Austria were shorter in comparison 
with previous extensions.
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здобувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПОСТКРИЗОВИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЄДИНОГО 
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 
ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ

Виклики глобалізації сучасного сві-
ту супроводжуються складними про-
блемами і суперечностями. Конфлікт 
між національним та глобальним ви-
ступає однією з рушійних сил тран-
сформації сучасної світової економіки 
[1, c. 41]. З метою подолання існуючих 
протиріч, наслідків фінансової кризи та 
забезпечення подальшого інтеграцій-
ного розвитку Європейського Союзу 
у Спільноті першочергову увагу було 
приділено завершенню реформування 
єдиного внутрішнього ринку ЄС, роз-
робці дієвого механізму його трансфор-
мації. Дослідження цих питань у право-
вій площині є актуальною проблемою 
сьогодення і потребує ґрунтовних нау-
кових розвідок.

Проблемним питанням розвитку та 
вдосконалення механізму функціону-
вання єдиного внутрішнього ринку ЄС 
було присвячено достатню кількість 
наукових досліджень. На експертному 
рівні оцінки та прогнози ефекту єди-
ного внутрішнього ринку як інструмен-
ту, що прискорює темпи економічного 
зростання, були здійснені групами до-
слідників на чолі з Т. Падоа-Скьоппа и 
П. Чеккіні. Питання ефективності ство-
рення єдиного господарського комплек-
су у 1990-і та 2000-і рр. аналізували  
В. Молле, Ж. Пелкманс, М. Йовановік, 
П. Зілтенер, Л. Цукаліс, І. Д. Іванов,  
Ю. В. Шишков та ін. Групи дослідни-
ків під керівництвом А. Сапіра, а також 
група Генерального директорату з еко-
номічних та фінансових справ у складі  
Ф. Ілзковіч, В. Ковач, Н. Соуза, А. Диркс 
та ін. у своїх дослідженнях торкались 
питань впливу єдиного внутрішнього 
ринку на соціально-економічний розви-

ток ЄС [2, c. 127]. У контексті політики 
ЄС щодо подолання наслідків фінансо-
во-економічної кризи, стабілізації еконо-
мік держав-членів, збереження цілісно-
сті єдиного ринку та єврозони в роботах 
Ю. П. Гарячої, Н. Ю. Кавешнікової,  
Н. Б. Кондратьєвої, Ю. С. Лічмана,  
О. Ю. Потьомкіної, О. Решоти, А. Н. Ру- 
дик, Н. М. Рудик були проаналізовані 
основні напрями розвитку єдиного рин-
ку ЄС та ключові документи, спрямова-
ні на забезпечення нового рівня функці-
онування економіки ЄС.

На сьогодні Європейський Союз –  
це результат довготривалого інтегра-
ційного процесу в Європі. На певно-
му етапі свого розвитку, у 80-і роки 
ХХ століття, Європейське Економічне 
Співтовариство не змогло подолати 
всі перешкоди на шляху створення 
спільного ринку, і тоді з метою вирі-
шення цієї проблеми з’явилася кон-
цепція «внутрішнього ринку». Заходи 
щодо створення внутрішнього ринку 
ЄС включали ліквідацію фіскальних, 
фізичних і технічних бар’єрів на шляху 
вільного пересування товарів, осіб, по-
слуг і капіталів. Важливим інструмен-
том упровадження внутрішнього ринку 
стала гармонізація законодавства дер-
жав-членів з правом Євросоюзу.

У червні 1985 року Європейською 
Комісією була представлена «Біла 
книга» про завершення формування 
внутрішнього ринку [3]. Вона стала 
основним документом, який разом із 
підготовленими доповідями коміте-
тів (Комітет Дуга (Dooge) та Комітет 
Адонніно (Adonnino)) стали фундамен-
том для Єдиного Європейського Акта, 
підписаного в лютому 1986 р. Цим до-

© Т. Каплюченко, 2015
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кументом були внесені зміни до Рим-
ських Договорів і запропоновано про-
граму переходу протягом періоду до 
1993 р. до єдиного внутрішнього рин-
ку, який повинен базуватися на 4 сво-
бодах: вільному русі товарів; вільному 
русі осіб; вільному русі капіталу; віль-
ному русі послуг. 

До 1992 р. більшість поставлених у 
Єдиному Європейському Акті завдань 
було виконано, але залишались про-
блемні зони, які не вдалось врегулю-
вати. Ю. П. Гаряча зазначає, що в той 
період не вдалося реалізувати лібера-
лізацію транспортних послуг, податко-
ву гармонізацію, лібералізацію послуг 
у сфері телекомунікації, забезпечен-
ня електроенергією та газом, поштові 
послуги та заснування транс’європей-
ських мереж [4 , c. 4]. Крім того, зна-
чна частина ухвалених директив, які 
були основою законодавства з питань 
внутрішнього ринку, не була транспо-
нована в національне законодавство 
держав-членів або належним чином 
запроваджена в адміністративну прак-
тику.

З огляду на існуючу низку проблем-
них напрямів, які потребували негайно-
го вирішення, у травні 1996 р. Комісія 
опрацювала проект SLIM, метою якого 
було спрощення законодавства на те-
риторії внутрішнього ринку за допо-
могою систематичної верифікації існу-
ючого правового поля Співтовариства  
[5, c. 564].

Як зазначає О. Решота, формуван-
ня внутрішнього ринку Європейського 
Союзу відбувалось при досягненні кож-
ної наступної форми міжнародної еко-
номічної інтеграції і характеризувалось 
запровадженням нових законодавчих 
ініціатив щодо регулювання еконо-
міко-політичних питань та жорстких 
економічних регуляторів із метою до-
сягнення стабільності єдиного внутріш-
нього ринку [6].

Слід вказати, що Європарламент 
являється рушійною силою процесу, 
який привів до створення внутрішнього 
ринку Європейського Союзу. Зокрема, 
він підтримав ідею зміни внутрішнього 

ринку в повністю інтегровану модель 
до 2002 р. (резолюція від 20 листопада 
1997 року). У низці резолюцій, прийня-
тих у 2006 р. (наприклад, від 12 люто-
го, 14 лютого, 16 травня та 6 липня), 
парламент визначив фундаментальну 
роль внутрішнього ринку для багатьох 
політик ЄС та ініціював дискусію щодо 
ширшого розуміння внутрішнього рин-
ку, ніж правила чотирьох свобод, ос-
новних прав і конкуренції [7].

У 2008 році в результаті іпотечної 
кризи в Сполучених Штатах масштабні 
фінансові потрясіння вдарили по еко-
номіках та банківських системах світу 
і 2009-го занурили Європейський Союз 
у рецесію [8, c. 47]. Почали поширюва-
тись критичні зауваження щодо доціль-
ності запровадження єдиного внутріш-
нього ринку та його неспроможності 
вирішити проблемні питання, що по-
стали в посткризовий період. Разом із 
тим, підсумовуючи досягнення, Євро-
пейська Комісія оприлюднила ряд цифр 
і навела декілька прикладів. Зокрема, 
з 1992 по 2008 р. єдиний ринок ство-
рив в ЄС 2,77 млн. додаткових робочих 
місць і додав 2,13% до ВВП Союзу [9]. 
Для європейських споживачів єдиний 
ринок запропонував великий вибір то-
варів і послуг за нижчими цінами. Так, 
зокрема, було скорочено на 70% ви-
трати на мобільний телефон. Завдяки 
єдиному ринку громадяни ЄС можуть 
вільно пересуватися територією Сою-
зу, оселитися і працювати там, де вони 
хочуть. Для молодих людей єдиний ри-
нок відкрив можливість навчатися за 
кордоном, тобто в інших державах-чле-
нах – понад 2,5 млн. студентів скори-
сталися цією можливістю за останні  
25 років. Для 23 млн. компаній ЄС 
єдиний ринок відкрив доступ до понад  
500 млн. споживачів. 

Узагальнення праць дослідників та 
офіційних звітів стали підставою для 
висновку про те, що розбудову єдино-
го внутрішнього ринку ЄС не завер-
шено, а зміни, що відбуваються, слід 
розглядати в динаміці. Основні надії 
були покладені на підвищення інтен-
сивності роботи ринкового механізму 
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в середньостроковій перспективі, а не 
на прямі результати ліквідації митних 
і технічних бар’єрів. На думку при-
хильників неоліберальної теорії, за 
відсутності помітних кількісних змін 
винен найважливіший (хоча і непря-
мий) ефект – зростання конкуренції  
[2, c. 128], а саме: боротьба за частку 
ринку обертається додатковими витра-
тами; конкуренція безпеки споживачів, 
а також впровадження безлічі техніч-
них стандартів ЄС, розроблених за 
останнім словом науки і техніки. При-
хильники ж неофункціоналістської те-
орії вважають головною причиною на-
явність залишкових протекціоністських 
бар’єрів, шахрайської практики або 
свідомого невикористання учасниками 
єдиного внутрішнього ринку наявних 
можливостей.

З огляду на вищеозначені проблем-
ні моменти, в Європейському Союзі 
посткризового періоду було розпочато 
чергову програму дій з облаштування 
«простору без внутрішніх кордонів» та 
усунення залишкових протекціоніст-
ських бар’єрів.

Документ, у якому було визначено 
основні напрями подальшого розвит-
ку єдиного внутрішнього ринку ЄС та 
зміцнення довіри до нього, став «Акт 
про єдиний ринок» (Single Market Act) 
[10].

За ступенем важливості Акт являє 
собою проект нової Білої книги, подіб-
но до тієї, що була випущена Комісією 
в 1985 р. під назвою «Проект 1992». 
«Акт про єдиний ринок» став перероб-
кою Доповіді Маріо Монті, що вийшла 
у світ 9 травня 2010 року в День Європи 
та називався «Нова стратегія для єди-
ного ринку. На службі у європейської 
економіки і суспільства». Доповідь М. 
Монті містила всеосяжну стратегію дій 
і основні рекомендації щодо зміцнення 
чотирьох свобод єдиного внутрішнього 
ринку. 

Поданий до обговорення проект 
«Акта про єдиний ринок» містив 50 іні-
ціатив Європейської Комісії, серед яких 
особливий акцент зроблено на таких 
сферах: 

– підприємництво: запропоновано 
орієнтири для спрощення доступу ма-
лих та середніх підприємств до держ-
закупівель, завершення будівництва 
єдиного ринку послуг, затвердження 
європейського патенту, розвиток інно-
вацій та здібностей європейських ком-
паній до новаторства;

– громадянський вимір єдиного 
ринку: Європейська Комісія має намір 
підвищити ступінь правового захисту 
туристів, подорожі по ЄС, пасажирів 
усіх видів транспорту – громадян ЄС –  
за його межами, розширити права і 
можливості споживачів, ліквідувати 
бар’єри на шляху транскордонних Ін-
тернет-послуг, поліпшити нагляд за 
ринком та підвищити рівень безпеки 
продукції, активізувати боротьбу з пі-
ратством і контрафактом, поліпшити 
доступ до банківських послуг, створи-
ти відповідальну і прозору практику 
кредитування, реформувати систему 
взаємного визнання професійної ква-
ліфікації, впровадити систему елек-
тронного обміну інформацією між на-
ціональними адміністраціями з метою 
кращого соціального забезпечення тру-
дящих в інших країнах єдиного ринку, 
створити зрозуміле правове середови-
ще для процесів розлучення;

– управління єдиним ринком: про-
позиції в даній сфері мають на меті 
включення інститутів громадянського 
суспільства в процес добудови єдино-
го ринку, зміцнення партнерства і діа-
логу між інститутами ЄС та держава-
ми-членами та їхніми представниками, 
створення відповідального та відкрито-
го для взаємодії середовища з метою 
імплементації права ЄС у національне 
право держав-членів.

В остаточному вигляді в Акті було 
виділено 12 пріоритетних проектів 
вдосконалення Єдиного внутрішнього 
ринку з перерахуванням конкретних 
дій, які вживатиме ЄК у найближчі два 
роки.

Парламент ЄС також відіграв актив-
ну роль у перезапуску внутрішнього 
ринку. У своїй резолюції від 20 трав-
ня 2010 року про доступність єдиного 
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ринку для споживачів і громадян Пар-
ламент підкреслив, що повинні бути 
вжиті заходи для того, щоб інформу-
вати і більш ефективно розширювати 
можливості як споживачів, так і малих 
та середніх підприємств, а також для 
підвищення довіри громадян [11]. 

Парламент видав ще три відпові-
ді до Акта про єдиний ринок з трьо-
ма резолюціями, прийнятими 6 квітня 
2011року: «Управління та партнер-
ство в єдиному ринку» [12], «Єдиний 
ринок для європейців» [13] і «Єдиний 
ринок для підприємств і зростання» 
[14]. У всіх своїх резолюціях 2010 і 
2011 рр., що стосуються внутрішнього 
ринку, парламент закликав до перебу-
дови управління єдиним ринком через 
зміцнення та вдосконалення єдиного 
ринкового законодавства. У резолю-
ції Європарламенту від 20 квітня 2012 
року «Конкурентоспроможний цифро-
вий єдиний ринок – Електронний уряд 
як вістря» [15] було вказано на необ-
хідність чіткої та послідовної правової 
бази для взаємного визнання електро-
нної ідентифікації, ідентифікації підпи-
сів, які необхідно гарантувати для того, 
щоб прикордонні адміністративні по-
слуги могли працювати на всій терито-
рії ЄС. Ці ідеї віднайшли своє втілення 
і в резолюції від 22 травня 2012 року 
«Табло внутрішнього ринку» [16]

Про пріоритетність і нагальність 
розбудови єдиного внутрішнього ринку 
ЄС говорить також розробка та запро-
вадження Європейською Комісією дру-
гого пакету пріоритетних дій стосовно 
нового економічного зростання, що мі-
стились у посланні «Акти щодо єдиного 
ринку ІІ. Разом до нового зростання» 
від 3 жовтня 2012 pоку. У документі 
було виділено чотири основні фактори 
зростання. Цими визначальними фак-
торами стали:

1. Створення повністю інтегрованих 
мереж у межах єдиного внутрішнього 
ринку.

2. Сприяння транскордонній мобіль-
ності громадян і бізнесу.

3. Підтримка цифрової економіки в 
Європі.

4. Зміцнення соціального підприєм-
ництва, згуртованості та довіри спожи-
вачів [17].

Як і важелі зростання з першого 
Акта, так і визначальні фактори та 
пов’язані з ними ключові заходи Акта 
щодо єдиного ринку II були визначені 
комісією з урахуванням думки Євро-
пейського Парламенту, держав-членів, 
Європейського економіко-соціального 
комітету та широкого кола зацікавле-
них сторін.

Слід вказати, що 11 грудня 2012 
року Європарламент прийняв дві ре-
золюції, що стосувались внутрішньо-
го ринку, одну – щодо завершення 
формування цифрового єдиного ринку 
[18], а іншу – щодо стратегії цифрової 
свободи у зовнішній політиці ЄС [19].  
У них він підкреслив, що рішуче підтри-
мує принцип мережевого нейтралітету, 
а саме той факт, що інтернет-провайде-
ри не блокують, не дискримінують, не 
погіршують, в тому числі, через ціни 
здатність будь-якої людини на викори-
стання послуги доступу, використання, 
відправки повідомлення, можливість 
отримати або запропонувати будь-який 
зміст, додаток або службу за своїм 
вибором, незалежно від джерела або 
призначення. У цих резолюціях вона 
також закликає Комісію та Раду до роз-
витку і збереження високих стандартів 
цифрової свободи в ЄС. Мета резолю-
цій полягає в розробці політики і прак-
тики з метою встановлення реального 
цифрового єдиного ринку в ЄС, що 
передбачає можливість опрацювання 
різних наборів національних правил в 
ключових областях, включаючи ПДВ, 
поштові послуги і право інтелектуаль-
ної власності. Принципи мережевого 
нейтралітету і відкритого Інтернету, а 
також скасування плати за роумінг в 
даний час обговорюються в рамках па-
кету законопроектів, що встановлюють 
заходи, які стосуються єдиного євро-
пейського ринку електронних комуні-
кацій і формування пов’язаного конти-
ненту і були схвалені на пленарному 
голосуванні парламенту від 3 квітня 
2014 року.
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Станом на кінець березня 2013 р. 
Європейська Комісія розробила пропо-
зиції щодо шести ключових заходів з 
дванадцяти, запропонованих в Акті II. 
Так, з листопада 2012 р. комісія при-
йняла рішення щодо модернізації та 
поліпшення функціонування європей-
ської мережі EURES, розробила пропо-
зиції щодо вдосконалення існуючих в 
ЄС правил неплатоспроможності, роз-
робила четвертий пакет заходів у сфе-
рі залізничного транспорту, прийняла 
нові правила безпеки споживчих това-
рів та ринкового нагляду за всіма не-
продовольчими товарами, в тому числі 
імпортованими з третіх країн, та пра-
вила, які дозволять скоротити витрати 
на розгортання ліній високошвидкісної 
мережі Інтернет. Комісія також опри-
люднила повідомлення щодо необхідно-
сті завершення розбудови внутрішньо-
го ринку енергії [20].

Крім того, 7 лютого 2013 року парла-
мент прийняв резолюцію з рекоменда-
ціями Комісії з питань управління єди-
ним ринком [21]. Крім того, 25 лютого 
2014 року парламент прийняв резолю-
цію про Єдине управління ринком в 
рамках Європейського семестру 2014 р. 
[22], а потім у своїй резолюції від 27 
лютого 2014 року – про SOLVIT [23].

Можна констатувати, що нова стра-
тегія розвитку внутрішнього ринку ЄС 
почала працювати з 2003 по 2010 рр. 
і була зорієнтована на необхідність 
сприяння вільному руху товарів, інте-
грації ринків послуг, зменшення впли-
ву податкових перешкод та спрощення 
нормативно-правової бази. Істотний 
прогрес було досягнуто в лібераліза-
ції транспортних, телекомунікаційних, 
електричних, газових і поштових по-
слуг. Єврокомісія в цей період запро-
понувала горизонтальні заходи, такі 
як акцент на розробці чітких, легко 
реалізованих нових правилах, кращому 
використанні наявних ІТ-інструментів 
для полегшення здійснення окремих 
прав на ринку, а також створення на-
ціональних центрів з нагляду за робо-
тою єдиного ринку. Моніторинг став 
невід’ємною частиною щорічних допо-

відей щодо інтеграції єдиного ринку в 
контексті процесу європейського семе-
стру.

Перезапуск внутрішнього ринку від-
бувся в 2010 р., після світової фінансо-
вої кризи. Враховуючи, що повний по-
тенціал внутрішнього ринку залишався 
до того часу незатребуваним і що Єв-
ропа була змінена возз’єднанням, роз-
ширенням та більш тісною інтеграцією, 
парламент, Рада та Комісія ЄС доклали 
нових зусиль з відновлення внутріш-
нього ринку з метою збільшення єдино-
го європейського ринку та руйнування 
бар’єрів, що залишились. Було зробле-
но акцент на розвиток тих секторів, які 
мали високий потенціал зростання в 
2012 і 2013 рр., тобто мережевих га-
лузях (наприклад, енергетичних і теле-
комунікаційних) і ключових секторах 
послуг (торгівля, бізнес-послуги, фі-
нансове посередництво та транспорт).

Ключові слова: внутрішній ринок 
Європейського Союзу, європейська ін-
теграція, Європейська Комісія, Євро-
пейський Парламент.

З огляду на необхідність подо-
лання існуючих протиріч глобаліза-
ції, наслідків фінансової кризи та 
забезпечення подальшого інтегра-
ційного розвитку Європейського Со-
юзу досліджено процес реформуван-
ня єдиного внутрішнього ринку ЄС. 
Проаналізовано ключові документи 
Європейської Комісії та Європей-
ського Парламенту, які скеровані на 
забезпечення нового рівня розвитку 
економіки ЄС, зокрема перший та 
другий акти щодо єдиного ринку. 
Особливу увагу приділено особливос-
тям перезапуску внутрішнього рин-
ку, який відбувся в 2010 році, після 
світової фінансової кризи.

Учитывая необходимость прео-
доления существующих противо-
речий глобализации, последствий 
финансового кризиса и обеспечения 
дальнейшего интеграционного раз-
вития Европейского Союза исследо-
ван процесс реформирования единого 
внутреннего рынка ЕС. Проанали-
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зированы ключевые документы Ев-
ропейской Комиссии и Европейского 
Парламента, которые направлены 
на обеспечение нового уровня раз-
вития экономики ЕС, в частности 
первый и второй акты относитель-
но единого рынка. Особое внимание 
уделено особенностям перезапуска 
внутреннего рынка, который состо-
ялся в 2010 году, после мирового фи-
нансового кризиса.

Considering the need to overcome 
the existing contradictions of 
globalization, financial crisis 
consequences and to ensure further 
integration of the European Union, the 
process of reforming the single internal 
market of the EU investigated. The key 
documents of the European Commission 
and the European Parliament, which 
are aimed to provide a new level of 
economic development of the EU, in 
particular the first and second acts 
regarding the single market, are 
analyzed. Particular attention is paid 
to the peculiarities of the restarting the 
domestic market, which took place in 
2010 after the global financial crisis.
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ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВІ

В умовах інтенсивного реформуван-
ня органів державної влади, правових 
інститутів, механізмів державного ре-
гулювання та управління виникає не-
обхідність дієвого контролю не лише 
цих державотворчих процесів, а й нала-
годження в державному механізмі сис-
теми постійного моніторингу, виявлен-
ня та усунення відхилень, зловживань 
і дефектів у діяльності органів дер-
жавної влади й місцевого самовряду-
вання. Найбільш ефективним шляхом 
вирішення цієї проблеми є вироблення 
чіткої системи публічного контролю в 
державі.

Тією чи іншою мірою питання пра-
вового регулювання та здійснення пу-
блічного контролю досліджувало бага-
то вітчизняних і зарубіжних науковців, 
зокрема В.Б. Авер’янов, О.Ф. Анд- 
рійко, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, 
В.П. Бєляєв, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, 
С.В. Ківалов, Д.В. Лученко, А.Й. При- 
сяжнюк, Б.А. Тайторіна, Ю.С. Шем-
шученко й інші. Проте є необхідність 
наукового опрацювання актуальних 
питань, пов’язаних із реалізацією пу-
блічного контролю в державі. Доволі 
дискусійним залишається визначення 
дефініції та змісту публічного контролю 
у сфері державного управління. Також 
важливо проаналізувати принципи, ме-
тоди й форми публічного контролю.

Метою статті є дослідження сутнос-
ті та змісту функціонування публічного 
контролю в державному механізмі, об-
ґрунтування його системи і складових.

У загальному значенні контроль (у 
перекладі з фр. controle, від contrerole –  
список, який ведеться у двох примір-

никах) – перевірка відповідності кон-
трольного об’єкту встановленим вимо-
гам [1, с. 569].

Також побутує думка, що фран-
цузьке “controle” утворилося від ла-
тинського “contra” – префікс, що оз-
начає «протидія», «протилежність» 
тому, що виражено в другій частині 
слова, наприклад, «контрреволюція», 
«контрманевр». У другій частині слова 
«контроль» міститься слово «роль» (від 
латинського “role”), тобто «міра впли-
ву, значення, ступінь участі в чомусь» 
[2, с. 12].

Згідно зі словником термінів і фраз 
американської та англійської юриспру-
денції, поняття «контроль», «контролю-
вати» має кілька значень: а) здійсню-
вати стримування або направляючий 
вплив (стримувати, домінувати, при-
боркувати); б) влада або повноваження 
з управління (наглядати, обмежувати, 
направляти, управляти, адмініструва-
ти, слідкувати) [3, с. 399].

Отже, контроль можна вважати уні-
версальною функцією, яка полягає у 
здійсненні комплексу дій і заходів для 
забезпечення дотримання встановле-
них вимог, правил, досягнення певних 
цілей тощо.

Універсальність контролю є причи-
ною поширення поняття «соціальний 
контроль», яке широко використовуєть-
ся в соціології, філософії, економічних 
і юридичних науках. Проте зрозуміло, 
що зміст цього терміна в різних галу-
зях науки неоднозначний [4, с. 40–41].

Соціальний контроль забезпечує 
певну організацію суспільного життя, 
адекватну поведінку членів суспіль-
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ства. Через соціальний контроль реа-
лізується принцип зворотного зв’язку 
в управлінні суспільними процесами 
чи системами, він нерозривно пов’я-
заний із суспільством. У процесі роз-
витку й ускладнення суспільних відно-
син швидко розвивається і структура 
соціального контролю, удосконалюєть-
ся його механізм, зростає значення у 
функціонуванні всіх соціальних систем. 
Така гнучкість механізму соціального 
контролю з виникненням нових умов 
і завдань у ході суспільного розвитку 
є важливою передумовою соціального 
прогресу.

Отже, як зазначає О.Ф. Андрійко, 
контроль – об’єктивне суспільне яви-
ще, яке є результатом його розвитку, 
без якого воно не може обійтися на-
далі; невід’ємною частиною розвитку 
суспільства [5, с. 23–24].

Соціальний контроль загалом нале-
жить до соціально-політичних механіз-
мів або процесів, які регулюють індиві-
дуальну та групову поведінку шляхом 
досягнення її відповідності правилам 
цього суспільства, держави або соці-
альної групи. Зокрема, соціологи виді-
ляють дві основні форми соціального 
контролю – формальний і неформаль-
ний контроль.

Тому з погляду юриспруденції ло-
гічно соціальний контроль поділити на 
публічний і приватний. Перший реалі-
зується в публічній управлінсько-право-
вій сфері, другий – відповідно, у сфері 
приватноправових відносин. Дихотомія 
соціального контролю на публічний і 
приватний є природною. Відмінними є 
принципи, форми й методи його здійс-
нення.

Детальне вивчення наукової лі-
тератури засвідчило різноплановість 
сприйняття вітчизняними науковцями 
категорії «публічний контроль». Напри-
клад, А.І. Буханевич публічний кон-
троль розглядає як довільну форму гро-
мадської участі щодо нагляду за діями 
інститутів управління, яка регламен-
тується правовими нормами, санкціо-
нованими з боку держави і є важливим 
інструментом розвитку громадянського 

суспільства, покликаного оптимізувати 
систему діяльності органів державної 
влади в сучасних умовах [6, с. 18]. Тоб-
то, ключовим у здійсненні публічного 
контролю, на думку автора, є участь 
громадськості.

Разом із тим більшість учених ок-
ремо не виділяють поняття «публіч-
ний контроль», однак особливо чітко 
акцентують на важливості контролю 
в державному управлінні. Зокрема, на 
думку В.М. Гаращука, контроль – це ос-
новний спосіб забезпечення законності 
й дисципліни в державному управлінні. 
Він є одним із найважливіших елемен-
тів державного управління, важливою 
функцією держави. Без організації та 
здійснення контролю неможлива робо-
та державного апарату, інших держав-
них структур. Будь-яке рішення, будь-
яка дія у сфері державного управління 
закінчуються контролем за їх виконан-
ням, інакше вони не матимуть сенсу  
[7, с. 60]. Фактично автор звертає ува-
гу на доцільність сприйняття контролю 
в державному управлінні у двох зна-
ченнях: 1) як одного з основних еле-
ментів державного управління, тобто 
окрему його функцію; 2) як самостійну 
функцію держави.

С.Г. Стеценко контроль визначає 
як організаційно-правовий спосіб за-
безпечення законності й дисципліни, 
що характеризується спостереженням 
і перевіркою правомірності діяльності 
об’єкта контролю та фактичної від-
повідності тих чи інших дій вимогам 
чинного законодавства з можливістю 
втручання в оперативно-господарську 
й виробничу діяльність для усунення 
виявлених недоліків. Також обґрунто-
вує необхідність класифікації контролю 
на два основних види (державний і гро-
мадський) [8, с. 192–193].

Виходячи з того, що однією з демо-
кратичних вимог суспільства до орга-
нізації та діяльності органів державної 
влади й органів місцевого самовряду-
вання є критерій публічності, важливим 
завданням сучасного вдосконалення 
державного механізму є запроваджен-
ня дієвої системи публічного контролю. 
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Публічний контроль характеризу-
ється наявністю визначеної системи 
та структури. До публічного контро-
лю, на нашу думку, належить таке: а) 
державний контроль; б) громадський 
контроль; в) муніципальний контроль;  
г) міжнародний контроль. 

Державний контроль включає кон-
трольні дії всіх без винятку державних 
структур і поглинає в себе контроль 
у сфері державного управління. Його 
основною метою є дослідження взаємо-
відносин суб’єктів державного управ-
ління з тим, щоб підтримати законність 
і дисципліну в державному управлінні 
[9, с. 108].

Доцільно розділяти такі види дер-
жавного контролю: 

1. Президентський контроль. Реа-
лізується або безпосередньо главою 
держави, виходячи з його прямих по-
вноважень, закріплених Конституцією 
України, або через структури прези-
дентської влади (Адміністрацію Пре-
зидента України, Раду національної 
безпеки та оборони України, Уповно-
важеного Президента України з прав 
дитини). Цей вид держаного контролю 
має стратегічне значення, здійснюється 
з метою забезпечення функціонування 
всіх гілок влади.

2. Парламентський контроль. Реа-
лізується Верховною Радою України – 
єдиним органом законодавчої влади в 
Україні. Прямий парламентський кон-
троль здійснюється Верховною Радою 
України відповідно до повноважень, 
визначених у ст. 85 Конституції Укра-
їни. Непрямий парламентський кон-
троль здійснюють органи та структурні 
підрозділи, створені Верховною Радою 
України (Рахункова палата, Уповно-
важений Верховної Ради України з 
прав людини, комітети Верховної Ради 
України, тимчасові контрольні, ревізій-
ні, слідчі комісії).

3. Урядовий контроль. Реалізується 
насамперед Кабінетом Міністрів Украї-
ни, а також центральними й місцевими 
органами виконавчої влади, тобто цей 
вид державного контролю структурно 
має найбільш розгалужену систему та 

в науковій літературі часто іменується 
адміністративним контролем. Адміні-
стративний контроль (нагляд) здійсню-
ється широким колом контрольно-наг-
лядових органів і характеризується як 
значною кількістю суб’єктів контролю, 
так і великим переліком підконтроль-
них суб’єктів. Основною метою урядо-
вого контролю є забезпечення виконан-
ня законів підконтрольними суб’єктами 
на всій території держави.

4. Судовий контроль. Реалізується 
безпосередньо судовою владою через 
систему судів на всіх рівнях. Судовий 
контроль варто розглядати як самостій-
ний механізм забезпечення верховен-
ства права й законності в державі, що 
спрацьовує за умови неефективності 
інших видів публічного контролю.

Можна погодитися, що судовий 
контроль є юрисдикційною діяльністю 
суду, спрямованою на перевірку норма-
тивно-правових актів органів виконав-
чої влади, надання дозволів щодо об-
меження прав людини або вирішення 
конфліктів, що виникають між держав-
ними органами, які здійснюють проце-
суальну діяльність, і його учасниками 
[10, с. 4].

Проте варто зазначити, що найбільш 
акцентовано судовий контроль у сфері 
публічного управління здійснюється у 
процесуальній формі адміністративного 
судочинства. Так, згідно зі ст. 2 Ко-
дексу адміністративного судочинства 
України, завданням адміністративного 
судочинства є захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інте-
ресів юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин від порушень з 
боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових і службових осіб, інших суб’єктів 
при здійсненні ними владних управлін-
ських функцій на основі законодавства, 
у тому числі на виконання делегованих 
повноважень шляхом справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгля-
ду адміністративних справ.

5. Прокурорський нагляд. На сьо-
годні цей вид державного контролю 
здійснюється органами прокуратури 
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шляхом реалізації трьох конституцій-
них функцій прокуратури: а) нагля-
ду за додержанням і застосуванням 
законів (п. 9 Перехідних положень 
Конституції України); б) нагляд за до-
держанням прав і свобод людини та 
громадянина, додержанням законів із 
цих питань органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особа-
ми (п. 5 ст. 121 Конституції України);  
в) представництво прокурором інте-
ресів громадянина або держави в суді 
у випадках, визначених законом (п. 1  
ст. 121 Конституції України).

Виділення прокурорського нагляду 
як окремого виду державного контр-
олю пов’язано з тим, що, по-перше, 
інститут прокуратури в Україні є са-
мостійним органом державної влади; 
по-друге, діяльність органів прокура-
тури переважно спрямована на всемір-
не утвердження верховенства закону 
та зміцнення правопорядку; по-третє, 
практичне виконання повноважень 
прокуратури забезпечується спеціаль-
ними формами й методами діяльності 
(наглядові перевірки, акти прокурор-
ського реагування).

Громадський контроль варто роз-
глядати як невід’ємну функцію грома-
дянського суспільства, ключову скла-
дову демократичного суспільства та 
держави. Найбільш ефективні правові 
форми його реалізації є особливо ак-
туальними для дослідження юридич-
ної науки. Це зумовлюється тим, що 
співвідношення суспільства й держави 
– одна з найбільш складних проблем 
юриспруденції в контексті формуван-
ня та розвитку громадянського су-
спільства. У силу об’єктивних причин 
державі (посадовим особам) нерідко 
властиві зловживання владними повно-
важеннями й реалізація своїх інтересів 
на шкоду суспільним. Така негативна 
тенденція зумовлює зміни сутності 
й соціального призначення держави, 
тому для її подолання потрібно обме-
ження влади, тобто контроль. У цьому 
стосунку громадський контроль можна 
вважати ефективним способом і кана-

лом зв’язку громадськості й публічної 
адміністрації.

Громадський контроль включає в 
себе не тільки контроль за діяльніс-
тю державних органів, їх посадових і 
службових осіб, інших публічних орга-
нів влади, а й також контроль за дотри-
манням прав і свобод людини іншими 
суб’єктами незалежно від їхньої органі-
заційно-правової форми, форми власно-
сті, належності й підпорядкування.

До основних видів громадсько-
го контролю можна зарахувати такі:  
а) контроль громадських організацій; 
б) публічний контроль засобів масової 
інформації; в) контроль опозиційних 
політичних партій тощо.

Також поширеним видом громад-
ського контролю вважаються звернен-
ня громадян, за допомогою яких вони 
в режимі зворотного зв’язку повідом-
ляють органи влади про неналежне 
виконання ними або підвідомчими їм 
органами та установами своїх повно-
важень і обов’язків і вимагають ужит-
тя відповідних заходів [11, с. 13–14]. 
Таку форму громадського контролю 
ще вдало іменують «народний кон-
троль» [12].

Муніципальний контроль варто 
розглядати як механізм забезпечення 
законності й досягнення завдань місце-
вого самоврядування. Стосовно цього 
поширеним контролем є діяльність міс-
цевих рад як представницьких органів 
місцевого самоврядування щодо пере-
вірки виконання місцевими органами 
виконавчої влади програм соціально-е-
кономічного та культурного розвитку, 
бюджету, рішень ради із зазначених 
питань, а також щодо здійснення міс-
цевими державними адміністраціями 
делегованих їм радою повноважень, 
створення тимчасових контрольних 
комісій із різних питань державно-
го управління. Згідно з п. 28 та п. 29  
ч. 1 ст. 43 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», до 
повноважень рад належить заслухову-
вання звітів голів місцевих державних 
адміністрацій, прийняття рішень про 
недовіру вказаним посадовим особам.
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Розглядаючи контрольні повнова-
ження виконавчих органів місцевих 
рад, потрібно відзначити законодавчо 
закріплене за ними право на внесення 
подань до відповідних органів про при-
тягнення до відповідальності посадових 
осіб, якщо вони ігнорують законні ви-
моги й рішення рад і їхніх виконавчих 
органів, прийняті в межах їхніх повно-
важень [8, с. 207].

Міжнародний контроль – це кон-
троль держави за виконанням міжна-
родних зобов’язань її органами, уста-
новами, юридичними та фізичними 
особами, який реалізується через си-
стему міжнародних органів, урядових і 
неурядових організацій. Зокрема, між-
народний контроль здійснюється шля-
хом поширення на території держави 
юрисдикції:

– органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є держава, 
зокрема Організації з безпеки і співро-
бітництва в Європі; Міжнародного ва-
лютного фонду; Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку; Світової ор-
ганізації торгівлі тощо;

– міжнародних судових установ, 
зокрема Європейського суду з прав 
людини (м. Страсбург); Міжнародного 
кримінального суду (м. Гаага); Міжна-
родного арбітражного суду (м. Гаага).

Із суттєвими поступальними крока-
ми України до інтеграції з європейським 
співтовариством усе частіше можна 
спостерігати практичну дію міжнарод-
ного контролю й в Україні. Наприклад, 
робота моніторингової місії ОБСЄ щодо 
дотримання прав і свобод людини, або 
зі спостереження за позачерговими ви-
борами президента, чи дотримання ре-
жиму припинення вогню тощо. 

Отже, міжнародний контроль є само-
стійним інститутом міжнародного права, 
спрямованим на забезпечення виконан-
ня державами міжнародних зобов’язань. 
Саме тому більшість юристів-міжнарод-
ників розглядають міжнародний кон-
троль виключно як перевірку виконання 
прийнятих договірних зобов’язань [13, 
с. 16]. Разом із тим міжнародний кон-
троль як складова системи публічного 

контролю в державі є важливою гаран-
тією забезпечення законності, ефектив-
ного функціонування державної влади 
та місцевого самоврядування. 

Підсумовуючи результати дослі-
дження, варто акцентувати увагу на та-
ких положеннях: по-перше, публічний 
контроль у державі – це система ор-
ганізаційно-правових форм забезпечен-
ня додержання законності в діяльності 
публічної адміністрації, прав і свобод 
людини, ефективного виконання по-
вноважень і завдань органами держав-
ної влади, місцевого самоврядування, 
їх посадовими та службовими особа-
ми; по-друге, обґрунтовано публічний 
контроль класифікувати за суб’єктами 
його реалізації на державний, громад-
ський, муніципальний і міжнародний. 
Особливості кожного з виділених різ-
новидів публічного контролю, їх фор-
ми, методи й межі ще потребують де-
тального наукового обґрунтування.

Ключові слова: публічний кон-
троль, державний контроль, громад-
ський контроль, міжнародний кон-
троль, контроль у сфері державного 
управління.

У статті висвітлюється сут-
ність і зміст публічного контролю 
в державному механізмі, обґрунтову-
ється його система. Запропоновано 
виокремлювати такі складові пу-
блічного контролю: державний кон-
троль, громадський контроль, муні-
ципальний контроль, міжнародний 
контроль. Загалом автор акцентує 
увагу на тому, що публічний кон-
троль є важливою гарантією забез-
печення законності, ефективності 
функціонування органів державної 
влади й місцевого самоврядування.

В статье освещается сущность 
и содержание публичного контро-
ля в государственном механизме, 
обосновывается его система. Пред-
ложено выделять следующие со-
ставляющие публичного контроля 
в государстве: государственный 
контроль, общественный контроль, 
муниципальный контроль, междуна-
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родный контроль. В целом автор ак-
центирует внимание на том, что пу-
бличный контроль является важной 
гарантией обеспечения законности, 
эффективности функционирования 
органов государственной власти и 
местного самоуправления.

The article highlights the essence 
and content of public control in 
the machinery of government, the 
rationale for its system. It is suggest 
that the following components of public 
control of the state as state control, 
social control, municipal control, 
international control. In general, the 
author focuses on the fact that public 
control is an important safeguard of 
legality, efficiency of state and local 
authorities.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
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аспірант кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

АНАЛОГІЯ ТА СУБСИДІАРНЕ  
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ  
ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ

У судах під час застосування закону 
іноді виникають ситуації, коли спірні 
відносини не передбачені конкретною 
нормою в законодавстві й у цьому ви-
падку виявляють прогалину.

Загалом прогалини в законодавстві 
мають усуватися законотворчим проце-
сом шляхом унесення змін до законів 
або прийняття нових, досконаліших 
нормативно-правових актів. Однак зако-
нотворчість є досить тривалим і склад-
ним процесом, а ч. 9 ст. 8 Цивільного 
процесуального кодексу України забо-
роняє судам відмову в розгляді справи 
з мотивів відсутності, неповноти, нечіт-
кості, суперечливості законодавства, що 
регулює спірні відносини, тобто вони не 
можуть відмовити у вирішенні справи. 
Тому суд під час вирішення цивільно-
го спору використовує такі засоби по-
долання прогалин без унесення змін до 
цивільного законодавства, як аналогія 
закону, аналогія права та субсидіарне 
застосування норм законодавства до ци-
вільних і суміжних із ними відносин. 

У цивільному законодавстві не існує 
визначення поняття «субсидіарне за-
стосування норм законодавства», а та-
кож умов розмежування за аналогією; 
усе було сформульовано науковими до-
слідженнями. 

Цим пояснюється актуальність теми 
й існування перспективи практичного 
використання її результатів.

Навколо теми дослідження триває 
жвава дискусія серед наукової та суддів-
ської спільноти, оскільки аналогія й суб-

сидіарне застосування норм цивільного 
законодавства до суміжних відносин є 
важливим інструментом подолання про-
галин. Дослідженню теоретичних аспек-
тів проблеми співвідношення аналогії та 
субсидіарного застосування норм зако-
нодавства присвячено публікації вітчиз-
няних і закордонних правознавців, зо-
крема С.С. Алексєєва, А.В. Ашихміної,  
М.І. Бару, А.Т. Боннера, В.І. Борисової, 
Л.А. Грося, І.В. Жилінкової, Ю.Х. Калми-
кова, С.І. Клім, В.І. Лєушина, Р.А. Май- 
даника, О.В. Некрасової, С.В. Полєні-
ної, Н.С. Саніахметової, О.Ф. Скакун, 
Я.Ф. Фархтдінова, Є.О. Харитонова. 

Метою статті є співвідношення 
аналогії та субсидіарного застосування 
норм законодавства до цивільних і су-
міжних із ними відносин.

Приблизно в середині ХVІІІ ст. 
М.С. Гольман уперше встановив поділ 
аналогії закону та аналогії права, нада-
лі такий поділ розвивався австрійським 
юристом Отто Густавом Вехтером та 
іншими відомими юристами [1].

Аналогія закону – вирішення спра-
ви чи окремого юридичного питання 
на основі закону, який регулює подібні 
відносини.

Аналогія права – вирішення справи 
чи окремого юридичного питання на 
основі загальних засад законодавства. 
Під загальними засадами законодав-
ства під час використання аналогії пра-
ва розуміються загальноправові й галу-
зеві принципи права, при вони повинні 
бути закріпленні в законодавстві.

© Б. Фасій, 2015
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Умови застосування аналогії зако-
ну й аналогії права передбачені ци-
вільним законодавством. Відповідно до  
ч. 1 ст. 8 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України), аналогія закону 
використовується у випадках, коли від-
носини, що підлягають цивільно-пра-
вовому регулюванню, не врегульовані 
ЦК України, іншими актами цивільно-
го законодавства або договором, вони 
регулюються тими правовими нормами 
ЦК України, інших актів цивільного за-
конодавства, що регулюють подібні за 
змістом цивільні відносини. Умови за-
стосування аналогії права передбачено 
ч. 2 ст. 8 ЦК України, згідно з якою в 
разі неможливості використати анало-
гію закону для регулювання цивільних 
відносин вони регулюються відповідно 
до загальних засад цивільного законо-
давства. Під час використання аналогії 
права необхідно виходити не тільки із 
загальних засад і смислу цивільного за-
конодавства, а й «вимог добросовісно-
сті, розумності та справедливості». На 
думку Є.О. Харитонова, усувати про-
галини таким способом можуть тільки 
судові органи [2, c. 33].

Аналогія в усіх випадках дозволена 
лише тоді, коли питання прямо не вре-
гульоване в законі й законодавець не 
пов’язує настання юридичних наслідків 
тільки з конкретним законом, а відпо-
відне питання перебуває у сфері права 
та вимагає юридичного вирішення. 

Згідно зі ст. 8 ЦК України, спочат-
ку застосовується аналогія закону, а 
за неможливості його використання – 
аналогія права.

Є.О. Харитонов зазначає, що анало-
гію права може використати будь-який 
орган чи особа, що має цивільну юрис-
дикцію (застосовує цивільно-правові 
норми): суди всіх рівнів, прокурори, 
нотаріуси тощо [3, c. 88]. 

У приватному праві застосування 
права за аналогією закону й аналогією 
права допускається (ст. 8 ЦК України, 
ст. 10 Сімейного кодексу України (далі –  
СК України)). На відміну, наприклад, 
від цивільного та сімейного законодав-
ства, кримінальне законодавство прямо 

забороняє застосування аналогії. У цих 
випадках законодавством чітко встанов-
лено позицію щодо допустимості або 
заборони застосування аналогії. Однак 
відсутність у таких нормативно-правових 
актах, як у Земельному кодексі України, 
Податковому кодексі Україні, Кодексі 
України про адміністративні правопо-
рушення, Кодексі законів про працю, 
прямої вказівки на аналогію ускладнює 
здійснення судами правосуддя. 

Побутує думка, що традиційний по-
діл аналогії на аналогію закону й ана-
логію права некоректний. Що б не за-
стосовувалося за аналогією: конкретна 
норма або загальноправовий принцип, 
усе одно мова йде про аналогію закону, 
а отже, коректніше говорити тільки про 
аналогію права в двох іпостасях: або 
через аналогію конкретної норми, або 
через застосування загальних принци-
пів [4, с. 142]. Проте термін «аналогія 
права» традиційно використовується 
для відмежування застосування за ана-
логією конкретної норми й загального 
принципу, має досить певний зміст 
і нормативне закріплення (ст. 8 ЦК 
України), тому термінологічні зміни не 
доцільні.

Поряд із термінами «аналогія зако-
ну» й «аналогія права» в науковій лі-
тературі зустрічається таке поняття, 
як субсидіарне застосування норм за-
конодавства до цивільних та суміжних 
із ними відносин. Поняття субсидіар-
ного застосування норм у цивільному 
законодавстві не розкривається. Тільки 
в ст. 9 ЦК України визнається мож-
ливість застосування ЦК України до 
природоресурсних, трудових, сімейних 
відносин за умови, якщо вони не врегу-
льовані іншими актами законодавства.

У науці існують різні точки зору на 
правову природу цього явища.

1. Субсидіарне застосування норм 
законодавства до цивільних і суміж-
них із ними відносин – аналогія закону  
(міжгалузева аналогія).

Прихильники першої позиції зарахо-
вують субсидіарне застосування норм 
законодавства до засобів подолання 
прогалин.
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Ототожнення аналогії й субсиді-
арного застосування норм законо-
давства.

У монографії «Застосування радян-
ського права» В.В. Лазарєв виділяє 
етапи вирішення справи за аналогією 
закону: відшукання підхожої правової 
норми в складі того самого правового 
інституту або галузі права, якими по-
винні регулюватися аналізовані від-
носини; звернення до інших галузей 
права [5, с. 141]. Автор, виходячи із за-
пропонованої схеми, зараховує субсиді-
арне застосування норм законодавства 
до аналогії закону.

Ототожнює субсидіарне застосу-
вання норм законодавства та аналогію 
закону, але не пов’язує субсидіарне за-
стосування виключно із міжгалузевою 
аналогією також С.С. Алексєєв [6, с. 332].  
Однак для міжгалузевої аналогії тер-
мін «субсидіарне застосування норм 
законодавства» науковець також вико-
ристовує. 

Субсидіарне застосування норм ци-
вільного законодавства до суміжних 
відносин уважає різновидом аналогії 
закону й А.В. Ашихміна [7, с. 95–98]. 
Авторка солідарна з М.І. Бару, який, 
виходячи із принципу економії норма-
тивного матеріалу, дійшов висновку: 
«Дублювання тотожних або аналогіч-
них норм у різних галузях права нера-
ціональне, воно позбавлене сенсу» [8, 
с. 17]. Разом із тим М.І. Бару взагалі 
не розкриває змісту поняття субсидіар-
ного застосування норм законодавства 
та його співвідношення з аналогією. 

М.Г. Авдюков веде мову тільки про 
аналогії закону, навіть у межах засто-
сування норм однієї галузі права до 
відносин суміжних галузей [9, с. 77–
78], пов’язуючи міжгалузеву взаємодію 
тільки з аналогією закону й не виділя-
ючи субсидіарне застосування норм за-
конодавства до цивільних і суміжних із 
ними відносин загалом.

Р.А. Майданик зовсім не застосовує 
такий термін, як «субсидіарне застосу-
вання норм цивільного законодавства», 
говорячи лише про так звану «різнога-
лузеву» аналогію, що стосується зако-

ну і правовідносин однорідної галузевої 
належності [10, с. 400]. При цьому суб-
сидіарне застосування норм розумієть-
ся як вид аналогії закону.

Поділ аналогії й субсидіарного за-
стосування норм законодавства.

Відмінність аналогії закону від субси-
діарного застосування норм законодав-
ства, на думку Ю.Х. Калмикова, поля-
гає в тому, що воно використовується 
для подолання прогалин шляхом звер-
нення до подібної норми законодавства 
в суміжній галузі права [11, с. 29]. 

Є.О. Харитонов субсидіарне засто-
сування норм законодавства розглядає 
як засіб подолання прогалин без уне-
сення змін до законодавства. На його 
думку, воно полягає в тому, що орган, 
який застосовує право, використовує 
конкретні приписи суміжного правово-
го інституту або суміжної (спорідненої) 
галузі права [12, c.77].

О.Ф. Скакун зазначає, що в галу-
зі цивільного, сімейного, трудового 
законодавства прогалини усуваються 
такими способами: аналогія закону; 
аналогія права; субсидіарне застосу-
вання норм (міжгалузева аналогія), і 
це поняття розглядає як додаткове за-
стосування одного інституту або галу-
зі права до відносин, що регулюються 
іншим інститутом або галуззю права  
[13, c. 403]. 

Не згадуючи про аналогію зовсім, 
С.В. Полєніна розглядає субсидіарне 
застосування норм законодавства як 
засіб подолання прогалин і включає 
його у використання загальних юри-
дичних понять [14, с. 24–26].

2. Субсидіарне застосування норм 
законодавства до цивільних і суміжних 
із ними відносин – самостійний інсти-
тут (як засіб економії нормативного ма-
теріалу).

Прихильники цієї позиції не пов’я-
зують субсидіарне застосування норм 
законодавства із подоланням прогалин 
у праві.

Із субсидіарним застосуванням норм 
цивільного законодавства до відносин 
інших галузей пов’язується викори-
стання деяких загальних юридичних 
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понять, зміст яких розкривається пе-
реважно в одних кодифікованих актах 
і не завжди знаходить повне відобра-
ження в інших галузях законодавства 
[15, с. 121]. 

К.І. Спектор стверджував, що суб-
сидіарне застосування норм законо-
давства є самостійним інститутом, 
метою якого є уникнення дублювання 
норм, що регулюють подібні відносини 
за допомогою ідентичного предмета й 
методу. При цьому він називав низку 
відмінностей між аналогією закону та 
субсидіарним застосуванням норм за-
конодавства [16, с. 81]. 

Точки зору щодо субсидіарного за-
стосування норм цивільного законо-
давства до суміжних відносин за від-
сутності прогалини дотримується М.І. 
Брагінський [17, с. 7]. Аналогічний 
підхід, як видається, відображений і 
в ЦК України, ст. 9 якого передбачає 
субсидіарне застосування цивільного 
законодавства до суміжних відносин. 
Згідно з цією нормою, для визнання за-
стосування норм цивільного права до 
відносин інших галузей субсидіарним 
правозастосовному органові достатньо 
вказівки на те, що ці відносини цими 
галузями не врегульовані. 

3. Змішана позиція.
Прихильники позиції об’єднують у 

собі дві попередні позиції. 
Так, Ю.Х. Калмиков, крім поділу 

аналогії закону й субсидіарного засто-
сування, пропонує використовувати 
субсидіарне застосування норм зако-
нодавства за відсутності прогалин для 
виключення дублювання подібних та 
аналогічних норм у суміжних галузях 
права. Він зараховує до субсидіарно-
го застосування пряме відсилання до 
норм іншої галузевої належності (блан-
кетну норму), виходячи з принципу 
нормативної економії [11, с. 30]. Ґрун-
туючись на такій позиції, до субсидіар-
ного застосування норм законодавства 
можна зарахувати ст. 12 СК України, 
де зазначено, що строки, встановлені 
у СК Україні, обчислюються відповід-
но до ЦК України (ст. ст. 251–255 ЦК 
України).

А.Т. Боннер також не пов’язує суб-
сидіарне застосування норм законодав-
ства із подоланням прогалин. Під суб-
сидіарним застосуванням він розуміє 
ситуацію, коли правозастосовний орган, 
у тому числі суд, виходить із конкрет-
них приписів суміжної галузі права  
[18, с. 112]. З цього визначення ви-
пливає, по-перше, що субсидіарне за-
стосування не пов’язується автором із 
подоланням прогалин, по-друге, що суб-
сидіарне застосування можливе й у ме-
жах однієї галузі. При цьому субсидіар-
не застосування автор пов’язує знову ж 
таки із принципом нормативної економії 
(відсутністю необхідності дублювання 
аналогічних понять), а також називає 
субсидіарним як застосування норм у 
силу прямої вказівки закону (бланкетні 
норми), так і без такої вказівки (викори-
стання загальних понять). 

А.В. Ашихміна зазначає, що, з од-
ного боку, субсидіарність – це свого 
роду «правова дифузія», запозичення 
однією галуззю права категорій іншої 
або відсилання норми однієї галузі до 
норми іншої, з іншого боку, субсидіар-
не застосування норм законодавства – 
міжгалузева аналогія [7]. 

Субсидіарне застосування норм за-
конодавства як засіб подолання прога-
лин і таке застосування норм за відсут-
ності прогалин – речі кардинально різні. 
Більше того, і за прямого вказування 
закону на звернення до норм іншої га-
лузі є два варіанти взаємодії. По-пер-
ше, «загальна», або «універсальна», 
указівка закону на таке застосування, 
зокрема ст. 9 ЦК України. По-друге, 
«конкретна» вказівка закону – блан-
кетна норма, прямо вказує на норму 
тієї самої чи іншої галузі. Наприклад, 
абз. 2 п. 99.1 ст. 99 Податкового ко-
дексу України передбачає, що претензії 
спадкоємцям висуваються контрольни-
ми органами в порядку, установлено-
му цивільним законодавством України 
для висунення претензій кредиторами 
спадкодавця. На підставі цієї норми до 
податкових правовідносин субсидіарно 
застосовуються норми цивільного зако-
нодавства (ст. 1281 ЦК України).
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Використання загальних понять, а 
також конкретна вказівка закону не 
впливають на самостійність суміжних 
галузей і також не припускають прога-
лини, так як відповідні відносини вре-
гульовані.

Підсумовуючи викладене, варто за-
значити, що основними засобами по-
долання прогалин у законодавстві в 
процедурі правозастосовної діяльності 
є аналогія закону, аналогія права та 
субсидіарне застосування норм зако-
нодавства до цивільних і суміжних із 
ними відносин. Зазначені засоби подо-
лання прогалин можна зарахувати до 
додаткових процедур, оскільки повного 
подолання прогалин не відбувається.

Аналогія права припустима за наяв-
ності прогалин у законодавстві, які не 
усуваються за допомогою аналогії за-
кону із дотриманням наведених вище 
умов. Під субсидіарним застосуванням 
норм законодавства однієї галузі до від-
носин іншої розуміють варіанти взає-
модії галузей. Не можна говорити про 
правоту одних правознавців і неправоту 
інших. Більш продуктивним результа-
том дослідження є розмежування ро-
зуміння аналогії закону й субсидіарно-
го застосуванням норм законодавства. 
Можна зробити висновок, що «субсиді-
арне застосування норм законодавства» 
іноді розуміється як міжгалузева анало-
гія (тотожна із категорією аналогії зако-
ну); іноді – як самостійний інститут (як 
засіб економії нормативного матеріалу 
поза зв’язком із аналогією; конкретні 
відсилання й використання загальних 
понять); іноді – як засіб подолання про-
галин, і конкретне відсилання закону, і 
використання загальних понять (зміша-
на позиція). Незважаючи на все більше 
значення субсидіарного застосування 
норм законодавства, розширення сфери 
його дії, цьому правовому явищу приді-
ляється мало уваги.

На нашу думку, субсидіарне застосу-
вання норм законодавства до цивільних 
і суміжних із ними відносин є засобом 
подолання прогалин і поняття необхідно 
розуміти як спосіб законодавчої техні-
ки, який дає змогу розвантажувати за-

конодавство від нераціонального дублю-
вання тотожних та аналогічних норм і 
понять у суміжних галузях права.

Ключові слова: цивільне законо-
давство, аналогія права, аналогія зако-
ну, міжгалузева аналогія, субсидіарне 
застосування норм, законодавча техні-
ка, суміжні галузі права.

Стаття присвячена співвідно-
шенню аналогії та субсидіарного за-
стосування норм у системі засобів 
подолання прогалин у законодавстві. 
Проаналізовано наявні точки зору 
стосовно цього питання. Визначено 
зміст поняття субсидіарного засто-
сування норм законодавства до ци-
вільних і суміжних із ними відносин, 
його правову природу.

Статья посвящена соотношению 
аналогии и субсидиарного примене-
ния норм в системе средств преодо-
ления пробелов в законодательстве. 
Проанализированы существующие 
точки зрения относительно данно-
го вопроса. Определены содержание 
понятия субсидиарного применения 
норм законодательства к граждан-
ским и смежным с ними отношени-
ям, его правовая природа.

The article is devoted to the ratio 
of analogy and subsidiary application 
of the system means to overcome gaps 
in legislation. Existing perspective on 
the problem of the subject. The content 
of the concept of subsidiary application 
of the law in civil and neighboring 
relations, its legal nature.
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ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ  
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Відповідно до конституційних поло-
жень, будь-яка легітимна діяльність по-
винна бути здійснена на передбачених 
чинним законодавством засадах. Зокре-
ма, згідно із ч. 2 ст. 19 Основного За-
кону України, органи державної влади 
й органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, у межах повноважень і в 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України [1]. Виходячи з ви-
щенаведених законодавчих положень, 
можна стверджувати, що й діяльність 
уповноважених суб’єктів із протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері 
має будуватися на чітко визначених 
нормативно-правових засадах. 

Проблемним питаннями протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері 
присвятили наукові дослідження багато 
учених-правознавців: В.Б. Авер’янов, 
Є.О. Алісов, О.М. Бандурка, В.М. Бев- 
зенко, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін,  
А.І. Берлач, І.В. Бойко, В.М. Гара-
щук, Р.А. Калюжний, М.В. Коваль, 
В.К. Колпаков, Є.Б. Кубко, О.В. Кузь-
менко, А.Т. Комзюк, В.В. Копейчиков,  
Д.В. Лученко, А.В. Малько, М.А. Ма-
тузов, О.М. Музичук, О.В. Негодченко, 
В.І. Олефір, В.Ф. Опришко, О.П. Ряб- 
ченко, А.О. Селіванов, О. Ф. Скакун, 
М.М. Тищенко та інші. Незважаючи на 
значний теоретичний і практичний вне-
сок наведених вище вчених, досліджен-
ня діяльності із протидії тероризму за-
лишається актуальним і на сьогодні. 
Зокрема, з урахуванням постійного 
оновлення національного законодав-
ства дослідження сучасного правового 
забезпечення протидії правопорушен-
ням у фінансовій сфері не позбавлено 
актуальності. Тому метою статті є ви-

значення сутності правового забезпе-
чення вищенаведеної діяльності, у тому 
числі і її окремих складових. 

Задля вирішення поставленого на-
укового завдання насамперед необхід-
но з’ясувати, що являє собою інститут 
правового забезпечення загалом. Так, 
слово «забезпечення» в українській 
мові тлумачать «як дію за значенням 
забезпечити», тобто постачати щось у 
достатній кількості, задовольняти кого-
, що-небудь у якихось потребах; нада-
вати кому-небудь достатні матеріальні 
засоби до існування; створювати надій-
ні умови для здійснення чого-небудь; 
гарантувати щось. При цьому зазнача-
ється, що правове забезпечення – це 
сукупність правових норм, які регла-
ментують правові взаємини й юридич-
ний статус [2, с. 375]. У свою чергу, у 
науково-правових колах зустрічаються 
такі підходи до визначення сутності по-
няття «правове забезпечення».

Зокрема, у своєму монографічному 
дослідженні, присвяченому адміністра-
тивно-правовому регулюванню страхо-
вої діяльності в Україні, М.Ю. Яковчук 
стверджує, що правове забезпечення 
становить систему впорядкованих за-
конодавчих актів, постанов, указів 
та інших нормативно-правових актів 
органів державної влади й управлін-
ня, наділених повноваженнями у сфе-
рі регулювання страхової діяльності  
[3, с. 87]. Дещо схоже визначення у 
своєму дисертаційному дослідженні, 
присвяченому механізму реалізації дер-
жавної інформаційної політики у сфері 
європейської інтеграції, надає й А.М. Ба- 
ровська. Так, учена зауважує, що нор-
мативно-правове забезпечення – це 
сукупність нормативно-правових актів, 
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що прямо й опосередковано регулюють 
певні суспільні відносини [4, с. 60]. На 
думку М.М. Бурбика, що була вислов-
лена ним під час дослідження організа-
ційно-правових питань роботи з персо-
налом в органах прокуратури України, 
правове забезпечення представлено 
системою законодавчо встановлених 
правових гарантій, а також діяльністю 
уповноважених на те органів, посадо-
вих осіб щодо їх реалізації [5, с. 139].

Отже, з аналізу вищевикладених по-
зицій щодо сприйняття поняття «пра-
вове забезпечення» видається можли-
вим дійти висновку стосовно того, що 
правове забезпечення протидії право-
порушенням у фінансовій сфері являє 
собою сукупність нормативно-правових 
актів, за допомогою яких здійснюєть-
ся регулювання зазначеної діяльності, 
визначаються її основоположні заса-
ди та правовий статус суб’єктів таких 
правовідносин. При цьому необхідним 
є наведення конкретних норматив-
но-правових актів, за допомогою яких 
здійснюється правове забезпечення ді-
яльності з протидії правопорушенням у 
фінансовій сфері. 

Так, основоположним норматив-
но-правовим актом, на основі якого 
приймаються всі інші законодавчі акти, 
за допомогою яких здійснюється пра-
вове забезпечення протидії правопо-
рушенням у фінансовій сфері, є Кон-
ституція України від 28 червня 1996 
р. Хоча цей нормативно-правовий акт і 
не містить у собі положень, які прямо 
стосуються зазначеної вище діяльності, 
він закріплює й регламентує основопо-
ложні засади для будь-якої діяльності, 
визначає найвищі соціальні цінності на-
шої держави, а також правовий статус 
деяких суб’єктів таких правовідносин. 
Наприклад, згідно зі ст. 92 Конституції 
України, виключно законами України 
визначаються, зокрема, засади цивіль-
но-правової відповідальності; діяння, 
які є злочинами, адміністративними 
або дисциплінарними правопорушення-
ми, і відповідальність за них [1].

Окрім Конституції України, провід-
ну роль у питанні правового забезпе-

чення протидії правопорушенням у фі-
нансовій сфері відіграють міжнародні 
договори України. При цьому порядок 
укладення, виконання та припинення 
дії міжнародних договорів України з 
метою належного забезпечення наці-
ональних інтересів, здійснення цілей, 
завдань і принципів зовнішньої політи-
ки України, закріплених у Конституції 
України й законодавстві України, ви-
значає Закон України «Про міжнародні 
договори України» від 29 червня 2004 р.  
Відповідно до цього нормативно-право-
вого акта, міжнародний договір Укра-
їни – це укладений у письмовій фор-
мі з іноземною державою або іншим 
суб’єктом міжнародного права, який 
регулюється міжнародним правом, не-
залежно від того, міститься договір в 
одному чи декількох пов’язаних між со-
бою документах, і незалежно від його 
конкретного найменування (договір, 
угода, конвенція, пакт, протокол тощо) 
[6]. Серед міжнародних договорів Укра-
їни, по-перше, варто назвати ті, що ви-
значають основоположні засади захи-
сту прав і свобод особи: Конвенція про 
захист прав людини і основоположних 
свобод від 04 листопада 1950 р. [7], 
Міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні і культурні права від 16 груд-
ня 1966 р. [8], Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права від 16 
грудня 1966 р. [9]. По-друге, необхідно 
навести міжнародні договори, які ма-
ють прямий стосунок до правового за-
безпечення протидії правопорушенням 
у фінансовій сфері: Конвенція між Уря-
дом Республіки Австрія і Урядом Укра-
їни про уникнення подвійного оподат-
кування та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і 
на майно від 16 жовтня 1997 р. [10], 
Конвенція між Україною і Канадою про 
уникнення подвійного оподаткування 
та попередження ухилень від сплати 
податків стосовно доходів і майна від 
04 березня 1996 р. [11], Конвенція між 
Україною і Королівством Нідерландів 
про уникнення подвійного оподатку-
вання та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і 
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майно від 24 жовтня 1995 р. [12], Кон-
венція між Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки про уник-
нення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень сто-
совно податків на доходи та капітал від 
04 березня 1994 р. [13], Конвенція між 
Урядом України і Урядом Французької 
Республіки про уникнення подвійного 
оподаткування та попередження подат-
кових ухилень стосовно податків на до-
ходи і майно від 30 січня 1997 р. [14], 
Конвенція між Урядом України і Уря-
дом Республіки Кіпр про уникнення по-
двійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно подат-
ків на доходи від 08 листопада 2012 р. 
[15] тощо. 

Особливе місце серед норматив-
но-правових актів, за допомогою яких 
здійснюється правове забезпечення 
протидії правопорушенням у фінансо-
вій сфері, посідає кодифіковане зако-
нодавство. При цьому кодифікація (від 
лат. codificatio, codex – збірник зако-
нів і fatio – роблю) являє собою вид 
систематизації нормативно-правових 
актів, що полягає в їх удосконалюван-
ні шляхом зміни змісту вміщених там 
юридичних норм, пов’язаних загаль-
ним предметом правового регулювання 
(усунення суперечностей, прогалин, 
відновлення), в об’єднанні в новий єди-
ний нормативно-правовий акт. Іншими 
словами, кодифікація виражається в 
підготовці та прийнятті нових норма-
тивно-правових актів, до яких входять 
погодженні між собою норми колишніх 
актів, що виправдали себе, й нові нор-
мативні приписи [16, с. 376]. Так, серед 
кодифікованих нормативно-правових 
актів, за допомогою яких здійснюється 
правове забезпечення діяльності з про-
тидії правопорушенням у фінансовій 
сфері, варто виокремити такі: 

– Кримінальний кодекс України 
від 05 квітня 2001 р, який має своїм 
завданням правове забезпечення охо-
рони прав і свобод людини та громадя-
нина, власності, громадського порядку 
й громадської безпеки, довкілля, кон-
ституційного устрою України від зло-

чинних посягань, забезпечення миру та 
безпеки людства, а також запобігання 
злочинам [17];

– Кримінальний-процесуальний ко-
декс України від 13 квітня 2012 р., 
який визначає порядок кримінального 
провадження, у тому числі щодо право-
порушень у фінансовій сфері на тери-
торії України [18];

– Кодекс України про адміністратив-
ні правопорушення від 07 грудня 1984 
р., завданням якого є охорона прав і 
свобод громадян, власності, конститу-
ційного ладу України, прав і законних 
інтересів підприємств, установ та ор-
ганізацій, установленого правопоряд-
ку, зміцнення законності, запобігання 
правопорушенням, виховання громадян 
у дусі точного й неухильного додер-
жання Конституції та законів України, 
поваги до прав, честі й гідності інших 
громадян, до правил співжиття, сумлін-
ного виконання своїх обов’язків, відпо-
відальності перед суспільством [19];

– Основи законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування від 14 січня 1998 р., 
яким визначають принципи та загальні 
правові, фінансові й організаційні заса-
ди загальнообов’язкового державного 
соціального страхування громадян в 
Україні, у тому числі відповідальність 
за вчинення правопорушень у цій сфері 
[20];

– Податковий кодекс України від 02 
грудня 2010 р., який регулює відноси-
ни, що виникають у сфері справляння 
податків і зборів, зокрема визначає ви-
черпний перелік податків і зборів, що 
справляються в Україні, та порядок їх 
адміністрування, платників податків і 
зборів, їхні права й обов’язки, компе-
тенцію контрольних органів, повнова-
ження й обов’язки їхніх посадових осіб 
під час здійснення податкового контр-
олю, а також відповідальність за пору-
шення податкового законодавства [21];

– Бюджетний кодекс України від 08 
липня 2010 р., яким регулюються відно-
сини, що виникають у процесі складан-
ня, розгляду, затвердження, виконання 
бюджетів, звітування про їх виконання 
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та контроль за дотриманням бюджет-
ного законодавства, питання відпові-
дальності за порушення бюджетного 
законодавства, а також визначаються 
правові засади утворення й погашення 
державного та місцевого боргу [22];

– Господарський процесуальний ко-
декс України від 06 листопада 1991 р. 
[23] й Кодекс адміністративного судо-
чинства України від 06 липня 2005 р. 
[24], за допомогою яких здійснюється 
правове забезпечення діяльності гос-
подарських і, відповідно, адміністра-
тивних судів щодо захисту порушених 
прав та охоронюваних законом інте-
ресів осіб, у тому числі у фінансовій 
сфері.

Наступний рівень нормативно-пра-
вових актів, за допомогою яких здійс-
нюється правове забезпечення протидії 
правопорушенням у фінансовій сфері, 
представлений законами України. Як 
зауважує авторський колектив су-
часної правової енциклопедії, закон є 
нормативно-правовим актом вищого 
представницького органу державної 
законодавчої влади або самого народу, 
який регулює найбільш важливі су-
спільні відносини, виражає волю й ін-
тереси більшості населення, утілює ос-
новні права та свободи людини й інші 
загальнолюдські цінності, має найвищу 
юридичну силу щодо інших норматив-
но-правових атів [25, с. 127]. Серед 
законів України, за допомогою яких 
здійснюється правове забезпечення ді-
яльності з протидії правопорушенням 
у фінансовій сфері, варто виокремити 
такі:

– Закон України «Про основні за-
сади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» від 05 
квітня 2007 р., який визначає правові 
й організаційні засади, основні принци-
пи та порядок здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності, повноваження органів 
державного нагляду (контролю), їх по-
садових осіб і права, обов’язки й відпо-
відальність суб’єктів господарювання 
під час здійснення державного нагляду 
(контролю) [26];

– Закон України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг» від 06 липня 1995 р., 
дія якого поширюється на всіх суб’єк-
тів господарювання, їхні господарські 
одиниці та представників (уповнова-
жених осіб) суб’єктів господарювання, 
які здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та/або безготівковій формі 
[27];

– Закон України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16 липня 1999 р., поло-
ження якого визначають правові заса-
ди регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні [28];

– Закон України «Про ціни і ці-
ноутворення» від 21 червня 2012 р., 
положення якого визначають основні 
засади цінової політики й регулюють 
відносини, що виникають у процесі 
формування, установлення та застосу-
вання цін, а також здійснення держав-
ного контролю (нагляду) і спостере-
ження у сфері ціноутворення [29].

– Закон України «Про банки і банків-
ську діяльність» від 07 грудня 2000 р.,  
метою якого є правове забезпечення 
стабільного розвитку й діяльності бан-
ків в Україні, а також створення на-
лежного конкурентного середовища на 
фінансовому ринку, забезпечення захи-
сту законних інтересів вкладників і клі-
єнтів банків, створення сприятливих 
умов для розвитку економіки України 
та підтримки вітчизняного товарови-
робника [30].

– Закони України: «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання» від 09 липня 2003 р. [31], «Про 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» від 23 вересня 1999 р.  
[32], «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування на випа-
док безробіття» від 02 березня 2000 р. 
[33], «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування у зв’язку з 
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тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» 
від 18 січня 2001 р. [34], за допомо-
гою яких здійснюється правове забез-
печення протидії правопорушенням у 
фінансовій сфері, пов’язаним із загаль-
нообов’язковим страхуванням. 

Останній рівень правового забез-
печення діяльності з протидії пра-
вопорушенням у фінансовій сфері 
представлений підзаконними норма-
тивно-правовими актами. При цьому, 
як зауважує О.Ф. Скакун, підзаконний 
нормативно-правовий акт – це акт, 
який видається відповідно до закону, на 
підставі закону, для конкретизації зако-
нодавчих розпоряджень і їхнього трак-
тування або встановлення первинних 
норм. Підзаконність нормативно-право-
вих актів, додає вчена, не означає їх-
ньої меншої юридичної обов’язковості. 
Вони мають необхідну юридичну чин-
ність. Щоправда, їхня юридична чин-
ність не має такої самої загальності й 
верховенства, як це властиво законам. 
Проте вони посідають важливе місце в 
усій системі нормативного регулюван-
ня, оскільки забезпечують виконання 
законів шляхом конкретизованого нор-
мативного регулювання всього комп-
лексу суспільних відносин [35, с. 334]. 

Отже, правове забезпечення про-
тидії правопорушенням у фінансовій 
сфері представлено сукупністю нор-
мативно-правових актів, за допомогою 
яких здійснюється регулювання зазна-
ченої діяльності, визначаються її осно-
воположні засади та правовий статус 
суб’єктів таких правовідносин. При 
цьому до вищенаведених норматив-
но-правових актів як складових право-
вого забезпечення зазначеної діяльно-
сті варто зарахувати такі: Конституцію 
України, чинні міжнародні договори 
України, кодифіковане законодавство 
й закони України, а також підзаконні 
нормативно-правові акти. 

Ключові слова: правопорушення у 
фінансовій сфері, правове забезпечен-
ня, фінансова сфера, фінансове законо-
давство.

У статті аналізується понят-
тя «правове забезпечення протидії 
правопорушенням у фінансовій сфе-
рі» й розкривається його зміст. За 
допомогою аналізу чинного законо-
давства, відповідно до ієрархічної 
побудови, виділені окремі норматив-
но-правові акти, за допомогою яких 
здійснюється діяльність із правово-
го забезпечення протидії правопору-
шенням у фінансовій сфері .

В статье анализируется поня-
тие «правовое обеспечение проти-
водействия правонарушениям в фи-
нансовой сфере» и раскрывается 
его содержание. С помощью анализа 
действующего законодательства, в 
соответствии с иерархическим по-
строением, выделены отдельные нор-
мативно-правовые акты, с помощью 
которых осуществляется правовое 
обеспечение противодействия право-
нарушениям в финансовой сфере.

The article examines the concept of 
“legal security to counter offenses in 
the financial sector” and revealed its 
contents. By analyzing the existing 
legislation in accordance with 
hierarchically structured allocated 
separate regulations, with the aid of 
which the legal support to counter 
offenses in the financial sector.
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ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ ДЕРИВАТИВІВ  
ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ:  
ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Однією з найбільш суперечливих ка-
тегорій вітчизняного цивільного права 
є категорія «деривативи». Останні змі-
ни в податковому законодавстві щодо 
правового режиму деривативів свід-
чать про невизначеність законодавця 
в питанні щодо їх трансферабельності. 
Так, у Податковому кодексі України 
від 02.12.2010 р. (далі – ПК України) 
[1] відсутні положення про оборотоз-
датність деривативів, які містив Закон 
України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» від 28.12.1994 р. (далі –  
Закон) [2]. Водночас у ПК України зу-
стрічаються словосполучення: «обіг де-
ривативів», «обіг форвардів» тощо, які 
жодним чином на рівні закону не роз-
виваються. Вочевидь, відсутність на-
лежного теоретичного розуміння пра-
вової природи деривативів призвели до 
такої еклектичності в положеннях нор-
мативно-правових актів.

Питання оборотоздатності дери-
вативів у вітчизняній і зарубіжній 
цивілістичній доктрині розглядались 
В.А. Бєловим, Р.С. Куракіним, Ю.В. 
Мицою, А.І. Рашидовою, С.Ф. Карагу-
совим, К.В. Івановою та іншими. Тим 
не менше проблема їх трансферабель-
ності не знайшла всебічного науково-
го висвітлення. Тому актуальність цієї 
теми зумовлена відсутністю комплек-
сного теоретичного аналізу допусти-
мості оборотоздатності деривативів і 
необхідністю оптимізації законодавчих 
положень із цього приводу. 

Метою статті є вивчення феноме-
на «трансферабельність» деривативів 
у контексті вчення про заміну сторін 
у зобов’язанні в порядку сингулярного 
правонаступництва крізь призму рані-

ше чинного, чинного й перспективного 
законодавств.

Оборотоздатність деривативів 
за Законом України «Про оподат-
кування прибутку підприємств» від 
28.12.1994 р. Відповідно до п. 1.5 ст. 1  
Закону, усі деривативи було визнано 
оборотними документами. Так, покуп-
цю форвардного контракту надавалось 
право без погодження з іншою сторо-
ною контракту в будь-який момент 
до закінчення строку дії (ліквідації) 
форвардного контракту продати такий 
контракт будь-якій іншій особі, вклю-
чаючи продавця такого форвардного 
контракту, тоді як продавець форвард-
ного контракту не міг передати (про-
дати) зобов’язання за цим контрактом 
іншим особам без згоди покупця фор-
вардного контракту. Фактично іден-
тичні положення було передбачено і 
для ф’ючерсного контракту. Положен-
ня Закону щодо обороту деривативів 
розвивались підзаконними норматив-
но-правовими актами різних державних 
органів, зокрема Національного банку 
України (далі – НБУ) та Державної ко-
місії цінних паперів та фондового рин-
ку України (далі – ДКЦПФР).

Такі положення Закону прямо супе-
речили нормам чинного на той час Ци-
вільного кодексу УРСР від 23.11.1966 р.  
[3] щодо порядку уступки вимоги та 
переведення боргу (ст. ст. 199, 201), 
зокрема при цесії варто було здійс-
нювати інформування боржника, а 
дійсність делегації допускалась тільки 
за умови одержання згоди кредитора.  
З огляду на однакову юридичну силу 
цих нормативно-правових актів, керую-
чись антиколізійними аксіомами, пере-
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вагу варто було надавати нормам Зако-
ну як таким, що прийняті законодавцем 
пізніше та мають спеціалізований ха-
рактер. Проте із прийняттям нового 
Цивільного кодексу України [4] (далі –  
ЦК України) ситуація істотно зміни-
лась, оскільки законодавець передба-
чив у новому Кодексі положення про 
заміну сторін у зобов’язанні (ст. 520),  
так як це було в Цивільному кодексі 
УРСР. Ураховуючи відсутність єдно-
сті на практиці й у доктрині з при-
воду першочерговості використання 
темпорального чи змістового прави-
ла щодо подолання правових колізій, 
таку темпоральну і змістовну колізію 
можна було вирішувати як на користь 
ЦК України, так і на користь Закону 
з урахуванням позиції з цього питання 
конкретного правозастосовувача. Во-
чевидь, проблема мала б розв’язатись 
із уведенням категорії «похідні цінні 
папери», у межах яких можна було б 
розглядати оборотоздатні деривативи, 
що випливає з фактичної ідентичнос-
ті легальних дефініцій: «дериватив» і 
«похідний цінний папір». Проте імпера-
тивна норма ч. 1 ст. 195 ЦК України 
унеможливила застосування чинних 
у законодавстві положень про похідні 
цінні папери, оскільки жоден чинний 
акт із юридичною силою закону не на-
водить переліку похідних цінних папе-
рів. А за умови відсутності законодавчо 
визначених окремих видових конструк-
цій похідних цінних паперів існування 
норм, що визначають правовий режим 
групи цінних паперів загалом утрачає 
будь-який сенс. 

Оборотоздатність деривативів 
за Податковим Кодексом України від 
02.12.2010 р. (далі – ПК України).  
Із прийняттям ПК України концепту-
альне розуміння категорії «дериватив» 
суттєво змінено. Так, законодавець у 
дефініціях окремих видів деривативів 
використовує словосполучення: «ци-
вільно-правова угода», «цивільно-право-
вий договір», «стандартизований стро-
ковий контракт», що підкреслює їхню 
договірну природу. Також виключено 
положення про оборотоздатність дери-

вативів, які містились у Законі. Певний 
подив викликає абз. 3 п. 14.1.45.3 ст. 14  
ПК України, у якій ідеться про те, що 
обіг форвардів здійснюється поза орга-
нізатором торгівлі стандартизованими 
строковими контрактами, і п. 14.1.45 
ст. 14 ПК України про можливість ви-
значення порядку випуску й обігу де-
ривативів законодавством. 

Також питання обігу деривативів на 
сьогодні регулюються «Правилами ви-
пуску та обігу валютних деривативів», 
що затверджені Постановою Правління 
НБУ від 07.07.1997 р. № 216 [5]. Пра-
вила було прийнято на підставі Зако-
ну, проте із прийняттям ПК України 
НБУ їх не скасував. На нашу думку, 
законність такого документа є сумнів-
ною, адже ПК України допускає регу-
лювання обігу деривативів тільки на 
рівні законодавства. А згідно з рішен-
ням Конституційного Суду України від 
09.07.1998 р. (№ 12-рп/98), під тер-
міном «законодавство» варто розуміти 
й деякі підзаконні акти, проте за юри-
дичною силою не нижчими за постано-
ви Кабінету Міністрів України. Тобто, 
ПК України не допускає можливості 
регулювання обігу деривативів на рівні 
постанови правління НБУ. До того ж 
правила суперечать нормам ЦК Украї-
ни щодо заміни сторін у зобов’язанні, 
який має більшу юридичну силу. Отже, 
на сьогодні оборотоздатність деривати-
вів є «замороженою». «Продавши» та-
кий контракт у спрощеному порядку, 
варто остерігатися того, що договір 
може бути визнаний недійсним на під-
ставі ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 215 та ч. 1  
ст. 520 ЦК України.

Оборотоздатність деривативів 
із позиції бажаного закону. Чіткістю 
і юридичною коректністю не відзнача-
ються й законопроекти, що мали б уре-
гулювати ринок похідних (деривативів). 
Так, у проекті Закону України «Про 
похідні (деривативи)» від 30.05.2011 р. 
(народного депутата І.М. Прасолова) 
[7] міститься визначення поняття «обіг 
похідних (деривативів)», яке стосуєть-
ся як строкових контрактів, так і похід-
них цінних паперів. А положення ст. 5 
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«Обіг строкових контрактів» видаються 
юридично неграмотними, адже у змісті 
статті йдеться про укладення договорів 
(строкових контрактів), а тому вести 
мову про їхній «обіг», коли самих дого-
ворів ще не існує, не можна. До того ж 
якщо законопроект чітко розмежовує 
деривативи, які є договорами (строко-
вими контрактами), а які – цінними 
паперами, то для чого продовжувати 
традицію використання суперечливо-
го словосполучення «обіг контрактів». 
Інших положень щодо обігу строкових 
контрактів законопроект не містить, і 
в разі його прийняття на деривативи 
поширюватимуться загальні положен-
ня ЦК України про заміну сторін у зо-
бов’язанні.

Спробуємо з’ясувати, наскільки те-
оретично допустимою є оборотоздат-
ність деривативів. З цією метою варто 
поділити всі деривативи на односторон-
ні та двосторонні документи. 

Оборотоздатність односторон-
ніх деривативів (опціонів). Такий де-
риватив нагадує односторонній договір. 
Саме такі зобов’язання інкорпоруються 
в цінні папери й інші оборотні докумен-
ти. Це зумовлено тим, що тільки одна 
зі сторін зобов’язання є боржником, а 
інша – лише кредитором. Заплативши 
опціонну премію, власник опціону має 
«очищене» право вимагати укладення 
договору про передавання базового 
активу у власність (поставочний дери-
ватив) або ж виплати диференціальної 
(варіаційної) маржі (розрахунковий 
дериватив). На нашу думку, не існує 
жодних перешкод в обороті таких до-
кументів, тому допустимість їх оборо-
тоздатності є доцільною і навіть необ-
хідною. 

Оборотоздатність двосторонніх 
деривативів. Зовсім інша ситуація з 
такими деривативами, як форвард, ф’ю-
черс і своп. Зобов’язання, що виникає 
в результаті їх укладення, є синалаг-
матичним. Кожна зі сторін є і упов-
новаженою, і зобов’язаною водночас. 
Тож, виходячи із класичного розуміння 
уступки права вимоги та переведення 
боргу, їх спрощена оборотоздатність є 

абсурдом. Тим не менше, спробуємо 
не бути настільки категоричними. Так, 
перешкодою для обороту ф’ючерсу є 
те, що ані кредитор, ані боржник за 
розрахунковим ф’ючерсом невідомий. 
Залежно від того як сформується ди-
ференціальна маржа, розділяться пра-
ва й обов’язки між сторонами. Отже, 
якщо ми допустимо спрощений обіг 
ф’ючерсів, то можливою є така ситуа-
ція: кожна зі сторін зобов’язання відчу-
жила ф’ючерс і в час, коли утворилась 
варіаційна маржа, кредитор не зможе 
відшукати боржника, оскільки останній 
буде не заінтересований у тому, щоб 
себе виявляти. Існує декілька виходів 
із такої ситуації:

1. Допустити оборот тільки од-
ного із документів, тобто або тільки 
ф’ючерс продавця, або тільки ф’ючерс 
покупця стає оборотним. Саме такий 
підхід було передбачено раніше чинним 
законодавством, проте він є абсолютно 
невдалим, адже нічого не вирішує, га-
рантій того, що боржником за ф’ючер-
сом стане саме особа, документ якої є 
необоротним, немає й бути не може. 

2. Оформляти ф’ючерсом одно-
стороннє зобов’язання. Ф’ючерс 
можна «оформляти» двома односторон-
німи документами: один видавати по-
купцю, інший продавцеві. За кожним 
документом існуватиме тільки одно-
стороннє зобов’язання. Так, покупець 
матиме право в строк, визначений 
ф’ючерсом покупця, вимагати виплати 
варіаційної маржі у продавця в разі її 
утворення, проте в змісті документа ні-
чого не зазначатиметься про зустрічне 
зобов’язання. Схожу модель пропонує  
В.А. Бєлов [8, c. 432] з тією відмінні-
стю, що оборотоздатністю він пропонує 
наділяти тільки «виграшний» ф’ючерс, 
тобто тільки з моменту утворення варі-
аційної маржі. 

Такий підхід має суттєві недоліки. 
По-перше, речі треба називати своїми 
іменами. Таке оформлення ф’ючерса 
більше нагадуватиме два опціони, що 
видаються без сплати премії. По-дру-
ге, якщо пристати на пропозицію  
В.А. Бєлова, то ф’ючерс ставатиме обо-
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ротним документом тільки на завер-
шальному етапі свого існування. По-тре-
тє, якщо не підтримувати позицію В.А. 
Бєлова й наділяти оборотоздатністю 
ф’ючерс із моменту його підписання 
контрагентом, то заміна боржника стане 
все одно неможливою, адже це односто-
ронній документ. Щоб допустити заміну 
і кредитора, і боржника, варто посвід-
чувати не одностороннє право вимоги, 
а двостороннє зобов’язання. Отже, така 
конструкція двох різнонаправлених 
опціонів, що видаються без сплати опці-
онної премії, може використовуватися 
на практиці, тим не менше ми не отри-
муємо відповіді на питання про оборо-
тоздатність ф’ючерса як двостороннього 
документа.

3. Проводити облік «власників» 
ф’ючерсів третьою незаінтересо-
ваною особою. Ключовою проблемою 
спрощеної оборотоздатності ф’ючерса є 
те, що при заміні сторін у зобов’язанні 
кредитор не зможе виявити боржника. 
Розв’язок такої проблеми очевидний –  
потрібно проводити фіксацію сторін 
ф’ючерсного зобов’язання третьою 
незаінтересованою особою. У такому 
разі два документи, назвемо їх умовно 
«ф’ючерс покупця» і «ф’ючерс продав-
ця», посвідчують синалагматичне зо-
бов’язання. Кожна зі сторін має право 
продавати такий документ. Із моменту 
утворення варіаційної маржі один із до-
кументів вилучається з обороту («про-
грашний ф’ючерс»), інший («виграш-
ний ф’ючерс») може обертатися або ж 
пред’являтися для виплати варіаційної 
маржі. Із цього моменту замінюватися 
буде тільки одна зі сторін – кредитор. 
Інформацію про боржника кредитор 
отримуватиме в особи, котра вестиме 
облік прав на ф’ючерси.

На перший погляд такий підхід є 
невдалим. Контраргументом такої кон-
струкції є те, що інститут переведення 
боргу передбачає необхідність отриман-
ня згоди кредитора на заміну боржни-
ка, керуючись тим, що для кредитора 
вирішальне значення має його плато-
спроможність, яку він оцінює, обираю-
чи контрагента при вступі в договірне 

правовідношення й надаючи згоду на 
його заміну в разі переведення бор-
гу. Ми бачимо вихід із такої ситуації 
в тому, що зобов’язання за ф’ючерсом 
забезпечується особливим способом – 
гарантійною маржею. У такому разі ос-
терігатися неплатоспроможності борж-
ника, вочевидь, не варто. Проте право 
на ф’ючерси за новим власником особі, 
котра вестиме їх облік, варто реєстру-
вати тільки з моменту подання новим 
власником документа, що підтверджує 
факт унесення гарантійної маржі. Вод-
ночас виникає проблема з тим, що ва-
ріаційна маржа постійно змінюється 
й у разі її суттєвого збільшення може 
все ж таки виникнути ситуація, коли 
інтерес кредитора у платоспроможно-
сті боржника буде порушено таким 
спрощеним порядком переведення бор-
гу. За таких умов гарантом виконан-
ня зобов’язання може виступати клі-
рингова установа. Ми не підтримуємо 
конструкції центрального контрагента, 
що передбачена в багатьох державах 
для ф’ючерсних ринків. Проте вважа-
ємо за доцільне зобов’язати клірингову 
установу виступати в ролі особи, яка 
контролює рівень варіаційної маржі та 
гарантує виконання зобов’язання. Ми 
усвідомлюємо той факт, що уникнути 
ризику невиконання зобов’язання все 
одно не вдасться. Також недоліком та-
кої конструкції є те, що потрібно залу-
чати третю особу, яка вела б облік прав 
на ф’ючерси, адже клірингова установа 
виступає в ролі заінтересованої особи 
й не зможе виконувати такої функції. 
Тим не менше це, на нашу думку, єди-
но можлива конструкція обороту ф’ю-
черсів. 

Чи варто втілювати таку систе-
му в життя, ураховуючи всі її обтя-
ження, заплутаність і ризикованість? 
Вочевидь, відповідь на це питання за 
практикою. У контексті такого виснов-
ку варто звернути увагу на практику, 
що склалась на вітчизняних фондових 
біржах. Адже скасування підзаконних 
актів ДКЦПФР, якими регулювався 
обіг похідних цінних паперів, фактично 
не змінило ситуації, оскільки похідні 
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на фондовому ринку їх випуск та обіг 
більше нагадують бездокументарні цін-
ні папери, ніж договори. А це свідчить 
про зручність такої моделі на практиці. 
Так, положення Правил ПАТ «Фондова 
біржа «Перспектива» від 11.07.2011 р. 
однозначно свідчать, що цей локаль-
ний акт веде мову про оборотні доку-
менти. Особливий інтерес викликають 
положення Розділу 7 указаних правил 
(«Функції біржі щодо обліку похід-
них»). Наведемо деякі положення цьо-
го розділу: облік похідних на рахунках 
у їхніх власників; зберігання похідних 
документарної форми існування; знеру-
хомлення сертифікатів похідних; поря-
док взаємодії біржі з депозитарієм, у 
якому депоновано похідні бездокумен-
тарної форми випуску [2]. Відповідна 
термінологія свідчить, що відмінності 
між іншими цінними паперами та похід-
ними відсутні. Проблема тільки в тому, 
що за відсутності нормативної основи 
біржі змушені самостійно розробляти 
відповідні положення й визначати пра-
вовий режим похідних, а за таких умов 
він може суттєво різнитися на різних 
біржах. Крім того, якість такого регу-
лювання здебільшого не є високою. 
Отже, запропонований підхід тільки 
легалізував би біржову практику. 

Іншим доказом необхідності обо-
ротоздатності ф’ючерсу є конструкція 
офсетної угоди, поява якої зумовлена 
необхідністю існування механізму за-
міни особи в зобов’язанні, що за умов 
оборотоздатності ф’ючерса як докумен-
та втратить своє практичне значення. 

Дещо проблематичніше реалізу-
вати такий механізм із форвардами і 
свопами. Проте ніщо не перешкоджає 
контрагентам передбачити забезпечен-
ня виконання зобов’язання гарантій-
ною маржею та звернутися для обліку 
прав на деривативи третьою особою. 
Практична потреба в такому механізмі 
може ставитися під сумнів, адже такі 
контракти є не стандартизованими, 
тобто низьколіквідними. 

На перший погляд може видатися, 
що зроблені нами висновки справедливі 
тільки щодо розрахункових деривативів. 

Поставочні й розрахункові деривати – 
це, по суті, конструкції різних договірних 
типів. Якщо для розрахункового дерива-
тиву важливо забезпечити виконання 
зобов’язання тільки стосовно варіаційної 
маржі, яка, власне, і є предметом догово-
ру, то в поставочному договорі важливо 
забезпечувати виконання зобов’язання 
щодо вартості всього базового активу, 
який і є предметом договору. Проте та-
кий висновок хибний. Якщо в момент 
виконання зобов’язання покупець за 
поставочним ф’ючерсом стане неплато-
спроможним, а забезпечення виконання 
зобов’язання гарантійною маржею здійс-
нено тільки в розмірі варіаційної маржі, 
то кредитор зможе придбати потрібний 
йому базовий актив на спотовому ринку 
й отримати варіаційну маржу за поста-
вочним ф’ючерсом. 

На нашу думку, законодавцю не 
варто в імперативному порядку запро-
ваджувати цінно паперову або ж дого-
вірну концепцію деривативів. Якщо ті 
чи інші правовідносини можна «офор-
мити» за допомогою договору як універ-
сальної конструкції чи цінного паперу 
як оборотоздатного документа, то чому 
забороняти їхнє паралельне існування? 
Завдання приватного права – адекват-
но регулювати наявні відносини, а не 
обирати зручніші конструкції втілення 
прав та обов’язків.

Ключові слова: похідні цінні па-
пери, деривативи, оборотоздатність, 
синалагматичне зобов’язання, опціон, 
ф’ючерс.

У статті аналізується проблема 
оборотоздатності деривативів за 
українським законодавством у різні 
періоди його розвитку. Деталізовано 
розглядаються перспективи оборо-
тоздатності різноманітних видових 
конструкцій похідних фінансових 
інструментів. Робиться висновок 
щодо допустимості оборотоздатно-
сті всіх видових конструкцій дерива-
тивів. 

В статье анализируется пробле-
ма оборотоспособности деривативов 
в украинском законодательстве в 
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разные периоды его развития. Подда-
ются детализированному рассмот-
рению перспективы оборотоспособ-
ности разных видовых конструкций 
производных финансовых инструмен-
тов. Делается вывод о допустимос-
ти оборотоспособности всех видовых 
конструкций деривативов.

The article deals with the problems 
of circulation ability of derivatives in 
the Ukrainian legislation in different 
periods of its developing. Prospects of 
different kinds of derivative financial 
instrument constructions are analyzed 
in details. The ability of circulation of 
all kinds of derivative constructions is 
concluded about. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«ФОТОГРАФІЧНИЙ ТВІР» В УКРАЇНІ

Визначення поняття «фотографіч-
ний твір» є наріжним каменем у сучас-
ному національному законодавстві, що 
негативно впливає на рівень охорони 
авторського права на фотографічні тво-
ри, а також на ефективність їх право-
вого захисту. 

Багато вчених, намагаючись випра-
вити цю ситуацію, пропонували власне 
визначення поняття «фотографічний 
твір». Отже, на відміну від законо-
давчого рівня, на доктринальному рів-
ні існують визначення цього терміна. 
Важливо зазначити, що нас цікавить 
насамперед тлумачення поняття «фото-
графічний твір» з позиції права, зокре-
ма права інтелектуальної власності, а 
ще більш вузько – авторського права. 
Тому визначення, які існують в інших 
галузях наукових пізнань, не можуть 
бути повною мірою корисні під час роз-
гляду питання щодо визначення понят-
тя «фотографічний твір».

Теоретичною основою дослідження 
в статті є роботи таких українських і 
зарубіжних учених, як В. Дроб’язко, 
С. Сударіков, К. Омельчук, О. Вовк,  
В. Андрунник, С. Мазуренко, К. Гор-
ська та інші.

Мета статті полягає в дослідженні 
основних проблем, що виникають че-
рез відсутність законодавчого визна-
чення фотографічного твору, розгляді 
різноманітних підходів до визначення 
цього питання й розробленні визначен-
ня, що відповідало б наявним необхід-
ним критеріям.

Автори Словника-довідника з інте-
лектуальної власності за редакцією О. 
Святоцького та В. Дроб’язка під фото-
графічним твором розуміють твір, де 

зображено реальні об’єкти, одержані 
на поверхнях, чутливих до світла або 
іншого випромінювання. Такі твори мо-
жуть охоронятися авторським правом 
як художні твори за умови, що компо-
зиція, відбір або спосіб фіксації вибра-
ного об’єкта відзначаються оригіналь-
ністю [1] .

Російський учений С. Сударіков під 
фотографічним твором розуміє втілені 
на матеріальному носієві за допомогою 
технічних засобів зображення об’єктів 
навколишнього світу в певний момент 
часу, призначені для зорового сприй-
няття [2] .

Великий тлумачний словник сучас-
ної української мови пропонує таке 
визначення фотографії: 1) спосіб одер-
жання зображення на світлочутливому 
матеріалі за допомогою спеціального 
оптичного апарата; 2) зображення, від-
биток, одержаний таким способом, зні-
мок [3]. 

Отже, перше запропоноване визна-
чення є найбільш близьким до розумін-
ня фотографії як об’єкта авторського 
права, однак перше питання, яке ро-
бить недосконалим таке визначення, 
є поняття твору. Сучасне українське 
законодавство не містить визначення 
цього терміна, а отже, це ускладнює 
розуміння поняття «фотографічний 
твір». По-друге, наразі існує багато 
різноманітних технічних засобів, що 
роблять можливим створення фото-
графії, яка не відображала б реальні 
речі в прямому значенні цього виразу. 
Тобто, основою фотографії є відбиток 
реального світу, проте після оброблен-
ня зображення змінюється настільки, 
що ці реальні предмети з оригінально-
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го відбитка вже неможливо впізнати. 
Тому постає питання доцільності зазна-
чення того, що фотографія обов’язко-
во має містити відображення реальних 
предметів, як це зроблено у випадку 
авторів Словника-довідника з інтелек-
туальної власності. 

Визначення О. Святоцького та  
В. Дроб’язка має ще один недолік. Так, 
у ньому основну увагу приділено спо-
собу, за допомогою якого створюється 
фотографія. Однак для фотографічного 
твору як об’єкта авторського права не 
це є головним. Це визначення частково 
охоплює всі важливі критерії, які не-
обхідні для визначення фотографічного 
твору в цій площині.

Визначення С. Сударікова також є 
спірним, оскільки фактично воно ви-
ключає з переліку фотографічних тво-
рів цифрові фотографії, а тому повністю 
втрачає свою актуальність. Цифрові 
фотографії не завжди можуть бути ви-
ражені на матеріальному носієві, навіть 
у правовому, юридичному розумінні 
матеріального носія. Тобто, у випадку 
цифрового фото на носієві зберігається 
не саме зображення, що, власне, і є фо-
тографією, а інформація, яка, по суті, є 
носієм, однак вона жодною мірою не є 
матеріальною. 

По-друге, важко погодитись із та-
ким визначення фотографічного твору, 
оскільки в ньому повністю загублено 
елемент творчості, мистецтва. С. Суда-
ріков пропонує сприймати фотографію, 
зображення виключно за допомогою 
зору, однак, для того що фотографія 
могла вважатися об’єктом охорони ав-
торського права, дуже важливо, щоб 
вона мала мистецький, творчий ха-
рактер. А отже, сприймати її потрібно 
не тільки як просто зображення, а як 
об’єкт, що має творчу нотку, а отже, 
сприймається й іншими чуттями люди-
ни, переживається емоційно. 

Великий український тлумачний 
словник пропонує двояке визначення 
фотографії. З одного боку, це спосіб 
одержання зображення, однак таке ви-
значення для мети цього дослідження 
не є доцільним, воно стосується інших 

галузей науки, як-то: хімія, оптика. 
Друга частина визначення, навпаки, 
найбільше відповідає меті дослідження. 
Фотографія – є по суті своїй власне 
самим зображенням, для якого носій 
чи спосіб створення не є надто важли-
вим із позиції фотографічного твору як 
об’єкта авторського права.

Однак, повертаючись до визначен-
ня О. Святоцького та В. Дроб’язко, 
потрібно все ж відзначити, що на за-
конодавчому рівні вживається саме по-
няття «фотографічний твір», а не про-
сто «фотографія». Це вказує на те, що 
українське законодавство встановлює 
суттєві обмеження щодо меж охорони 
фотографій, адже не кожна фотографія 
вважається об’єктом авторського пра-
ва, а лише така, що являє собою твір 
мистецтва. 

Твір – це результат творчої діяльно-
сті людини, автора, продукт людського 
розуму. Найбільш удалим уважається 
визначення твору, що дав В. Серебров-
ський: твір – це сукупність ідей, думок 
та образів, які в результаті творчої 
діяльності автора отримали своє ви-
раження в доступній для сприйняття 
людськими почуттями конкретній фор-
мі, що передбачає можливість відтво-
рення [4]. 

Отже, саме словосполучення «фото-
графічний твір» передає найважливіше 
значення поняття «фотографія» для 
авторського права. Творчий характер 
зробленої фотографії і є тим самим 
критерієм, що робить фотографуван-
ня мистецтвом, а не просто технічним 
засобом отримання зображення. При 
цьому варто зазначити, що ступінь 
творчості для визнання фотографії ху-
дожнім твором має також велике зна-
чення.

Отже, для визначення ступеня твор-
чості потрібно окреслити таке поняття, 
як творчі зусилля. Творчі зусилля – 
це інтелектуальна діяльність, за допо-
могою якої автор намагається втілити 
власні задуми, ідеї, концепції для ство-
рення певного твору. Тобто, по суті, це 
саме той процес, що є перехідним від 
ідеї до її втілення, саме на етапі цього 
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процесу й з’являється авторське право 
на твір по мірі його фактичного ство-
рення. 

З вище наведеного випливає, що 
«фотографія» і «фотографічний твір» – 
не синоніми, а мають дещо різне зна-
чення. Фотографія – це технічний про-
цес, за допомогою якого відбувається 
фіксація зображення певного предмета, 
особи чи явища на певному носієві, тоб-
то процес, отже, правильніше говорити 
«фотографування». Фотографічний твір 
– це саме зображення, сутність фото-
графії, що передається різноманітними 
способами на різноманітних носіях. 

У законодавстві Німеччини розріз-
няють дві групи охоронних фотографій: 
фотографічні твори; звичайні фотогра-
фії. Відмінність полягає в тому чи ін-
шому ступені «жорсткості» критерію 
оригінальності і тривалості терміну 
охорони після смерті автора (відповід-
но, 70 і 50 років). В Італії творчими 
вважаються фотографії, які справляють 
емоційний вплив на глядачів у резуль-
таті, наприклад, особливої комбінації 
світлотіней. В Іспанії, як і в Німеччині, 
законодавець ділить фотографії на фо-
тографічні твори та звичайні фотогра-
фії. До звичайних належать фотографії, 
які інформують про події повсякденного 
життя або ж на яких зафіксовані тури-
стами визначні місця: собори, пам’ятки 
культури, архітектури тощо. Відносно 
другої умови, то варто зауважити, що 
розвиток науки й техніки породжує все 
нові форми вираження твору, тому фо-
тографічні твори можуть бути вираже-
ні на будь-якому носієві, у тому числі 
електронному, на папері, на тканині. 

Якщо особою в процесі роботи до-
сягнуто не творчий, а суто технічний 
результат, він не охороняється норма-
ми законодавства інституту авторських 
і суміжних прав. У цьому разі фотограф 
тільки фіксує певні дії, людей, факти, 
тому критерій творчості відсутній. Од-
нак у спірних випадках наявність твор-
чого внеску може бути встановлена 
експертизою. 

Повертаючись до визначення «фото-
графічний твір» на законодавчому рівні, 

потрібно зазначити, що була прийнята 
спроба включити до Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» 
як визначення терміна «фотографічний 
твір», так і визначення поняття «твір 
мистецтва». Так, проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо врегулювання 
питань авторського права і суміжних 
прав» від 15 червня 2010 р. № 6523, 
який було прийнято в першому читан-
ні, містить такі визначення:

– твір мистецтва – твір образотвор-
чого мистецтва, ужиткового мистецтва, 
такого як картина, колаж, живопис, 
малюнок, гравюра, естамп, літографія, 
скульптура, килимовий, керамічний ви-
ріб, ювелірний виріб, виріб зі скла та 
фотографічний твір тощо, за умови, що 
такий твір був створений самим авто-
ром або є примірником, що є твором 
мистецтва, виготовлений в обмеженій 
кількості самим автором або під його 
керівництвом, пронумерований, підпи-
саний або іншим чином засвідчений 
його автором;

– фотографічний твір – твір, що 
відображений (зафіксований) із засто-
суванням аналогових фотографічних 
технологій (фотохімічних процесів) на 
матеріальному носії з нанесеним на ньо-
го світлочутливим шаром, із застосуван-
ням цифрових фотографічних технологій 
на матеріальному носії чи в електронній 
цифровій формі, або із застосуванням 
лазерних технологій у вигляді об’ємного 
тримірного зображення [5].

Запропоноване визначення фотогра-
фічного твору вказує на необхідність 
визнання фотографії твором, тобто та-
кож наполягає на творчому характері 
зусиль автора. Так, законодавець усе 
ще не дає офіційного визначення по-
няття твору, а наголошує на сполученні 
«твір мистецтва», отже, можна зробити 
висновок, що, згідно з цими визначен-
нями, різниці між фото на документи 
та справжнім творчим шедевром фото-
графії немає. Адже будь-який фотогра-
фічний твір є твором мистецтва. Отже, 
прогалина у визначенні цих понять усе 
ще не усунена. 
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У законодавстві поняття творчості 
не розкривається, у зв’язку з чим у 
юридичній літературі дається чимало 
його визначень. Так, одні автори вва-
жають, що творчість – це свідомий і 
переважно трудомісткий процес, який 
має своєю метою досягнення певного 
результату. На думку інших, творчість 
є інтелектуальною діяльністю, яка за-
вершується здійсненим актом, у ре-
зультаті чого з’являються нові поняття, 
образи й (чи) форми їх утілення, що 
являють собою ідеальне відображення 
об’єктивної дійсності. Творчість ви-
значається і як діяльність людини, яка 
породжує щось якісно нове та відрізня-
ється неповторністю, оригінальністю й 
унікальністю [6; 7]. 

У літературі справедливо зазнача-
ється, що для авторських прав важ-
ливий не стільки творчий характер 
діяльності, скільки аналогічна ознака 
результату, хоча варто виходити з того, 
що тільки творча діяльність може мати 
творчий результат. Показником творчо-
го характеру твору є його новизна, яка 
розглядається як синонім оригіналь-
ності. Вона може виражатися в новому 
змісті, формі твору, ідеї, науковій кон-
цепції тощо. У цьому плані будь-який 
твір характеризується оригінальністю, 
новизною, неповторністю й унікальні-
стю. У процесі створення літературного 
твору розрізняють три основні етапи: 
спочатку автор створює замисел твору, 
потім він розробляє план розвитку цьо-
го замислу, тобто композицію твору, і, 
врешті, виражає цей замисел. Беручи 
до уваги той факт, що оригінальність 
замислу не має значення, оскільки ідея 
як така не підлягає правовій охороні, 
оригінальними можуть бути компози-
ція твору, його зміст, спосіб або форма 
вираження. В авторському праві абсо-
лютно оригінальними вважаються тво-
ри, коли композиція і спосіб виражен-
ня є оригінальними водночас. Отже, 
оригінальним фотографічним твором 
можна вважати таку фотографію, яка 
характеризується незвичайною компо-
зицією, нестандартним ракурсом, пе-
редаванням індивідуальності людини 

шляхом фіксації виразу обличчя, яке 
характерно тільки їй. 

Загалом бачення однакових сюже-
тів, предметів, персонажів тощо різни-
ми фотографами має бути індивідуаль-
ним, особливим, потребувати творчого 
відображення, творчої думки для от-
римання авторсько-правової охорони 
твору. Кожен фотограф може виконати 
свою оригінальну зйомку одного й того 
самого об’єкта й кожна робота буде 
суб’єктивною, що ускладнює правову 
охорону фотографічних творів. Фото-
графічний твір повинен мати свою ху-
дожню цінність, а будь-який задум, ідея 
твору мають бути виражені в об’єктив-
ній формі. Тобто, будь-яка ідея, задум, 
думка, образ, концепція мають бути 
зображені так, щоб була можливість 
сприйняття їх іншими людьми. Для 
фотографії як об’єкта авторського пра-
ва такою формою може бути негатив, 
слайд тощо та сам відбиток, тобто всі 
носії фотографічного зображення як 
негативного, так і позитивного вигля-
ду. 

Звертаючись до досвіду інших кра-
їн і міжнародних організацій, потрібно 
навести визначення, подане В. Ситце-
вим, яке розроблено групою спеціаліс-
тів ВОІВ: фотографіями варто вважати 
нерухомі зображення, що отримуються 
на поверхнях, чутливих до світлового 
та іншого випромінювання, незалежно 
від технічної природи процесу отриман-
ня зображення [8]. 

Аналізуючи це визначення, доходи-
мо висновку, що й воно описує скоріше 
процес отримання зображення, тобто 
«фотографування», ніж саме зображен-
ня, яке підлягає охороні. 

У ст. 6 Директиви 2006/116/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради від 
12 грудня 2006 р. про строк охорони 
авторського права і деяких суміжних 
прав установлено єдиний критерій, 
що визначає, яка саме фотографія під-
падає під авторсько-правову охорону: 
охороняється лише та фотографія, яка 
є самобутньою, оригінальною, тобто 
становить інтелектуальний витвір авто-
ра, що відображає його особистість [9].  



239

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

У цьому випадку права на фотографію 
охороняються за загальним для всіх 
авторських прав на літературні й ху-
дожні твори правилом ст. 1 Директиви 
2006/116/ЄС. Законодавство України 
не розмежовує різні види фотографій, 
хоча за загальним правилом вимагати 
охорони фотографії на паспорт буде 
не доцільним. З іншого боку, у законо-
давстві зовсім нічого не зазначається з 
цього питання, а отже, виникає прога-
лина. 

Copyright Design and Patent Act 
1988 (CDPA Закон про авторські пра-
ва, дизайн та патенти 1988) Велико-
британії у ст. 4 (2) визначає фотографії 
в такому розумінні: це запис світлового 
чи будь-якого іншого випромінювання 
на будь-якому носієві, на якому зафік-
соване отримане зображення або за до-
помогою якого будь-якими способами 
можна отримати це зображення, але це 
зображення не є частиною фільму [10]. 

Отже, у цьому визначенні більше 
уваги приділяється поверхні, на якій 
отримується зображення, що досить 
важливо, оскільки більшість інших ви-
значень не включають у себе новітні 
способи збереження фотознімків. Крім 
того, окрему увагу приділено розмежу-
ванню фотографії та кадрам кінофіль-
му, оскільки якоюсь мірою кадри є 
фотографіями, і деякі інші визначення, 
що наводилися вище, жодним чином не 
розрізняли цих понять, що також знач-
но може ускладнювати процес охорони 
та захисту як фотографічних, так і кі-
нематографічних творів. 

Проаналізувавши всі наведені вище 
варіанти визначення поняття «фотогра-
фічний твір», ми пропонуємо авторське 
визначення.

Фотографічний твір – це зображен-
ня, що має творчий характер, утілює 
авторський задум, ідею, зафіксоване 
на будь-якому можливому носієві, не-
залежно від технічної природи процесу 
отримання зображення й не є части-
ною кінофільму.

Ключові слова: авторське право, 
фотографічний твір, твір мистецтва.

У статті розглядається проблема 
визначення поняття «фотографіч-
ний твір», аналізуються різні під-
ходи до тлумачення цього терміна, 
міжнародні норми та норми інозем-
них держав, що регулюють це питан-
ня. Пропонується власне визначення 
терміна «фотографічні твори».

В статье рассматривается про-
блема, связанная с определением по-
нятия «фотографическое произведе-
ние», анализируются разные подходы 
к толкованию этого термина, между-
народные нормы и нормы иностран-
ных государств, которые регулируют 
этот вопрос. Предлагается собствен-
ное определение понятия «фотогра-
фические произведения».

The article is dedicated to the 
problems concerning the definition of 
term “photographic work”, different 
approaches to the interpretation of this 
term are analyzed. There is an analysis 
of international and foreign norms 
concerning this issue in the article. 
The authorial definition of the term 
“photographic work” is offered.
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ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ 
 ДІЛЯНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вивчення джерел земельного, гос-
подарського й інших галузей права за-
свідчує, що в Україні постійно ведеться 
науковий пошук щодо вдосконалення 
правового регулювання земельних відно-
син, оскільки земля в широкому розумін-
ні є основним національним багатством 
держави, а утвердження правового про-
зорого та чіткого механізму обороту зе-
мельних ділянок і прав на них є запо-
рукою розвитку всієї економіки України.

Одним із основних питань, що по-
стає в цьому контексті, є з’ясування й 
визначення правових можливостей за-
безпечення реалізації майнових прав на 
земельні ділянки фізичними та юридич-
ними особами. 

Активне, хоча й не завжди коректне 
використання учасниками господар-
ського обороту юридичних конструкцій 
щодо реалізації майнових прав на зе-
мельну ділянку викликає неоднознач-
ну оцінку правозастосовувача, що ви-
кликає підвищений інтерес до окремих 
проблем правового регулювання, зокре-
ма визначення особливостей реалізації 
суб’єктами господарювання майнових 
прав на земельну ділянку як особливого 
різновиду майна.

Для вирішення зазначених питань 
необхідно визначити особливості май-
нових прав на земельні ділянки, оскіль-
ки властивості певного предмета або 
явища розкриваються через визначення 
його ознак, що дає змогу глибше зро-
зуміти й усвідомити правову природу, 
зміст таких прав на земельні ділянки, 
спрогнозувати політичні, економічні, 
юридичні наслідки, визначати тенденції 
та перспективи розвитку обігу майно-
вих прав на земельні ділянки. 

Потреба в наукових дослідженнях 
особливостей майнових прав на зе-

мельну ділянку у сфері господарюван-
ня також зумовлена нині об’єктивними 
негативними чинниками соціально-е-
кономічного, екологічного, правового 
характеру. Як справедливо зазначав  
В.І. Андрейцев, правовий режим землі, 
незважаючи на численні наукові до-
робки й науково-практичні коментарі, 
практично не досліджений, особливо 
в частині визначення права власності 
Українського народу на землю як на те-
риторіальну основу держави [1, с. 16]. 
На сьогодні зазначена проблема жод-
ною мірою не втратила своєї актуально-
сті, ці відносини потребують подальшої 
уваги дослідників.

Майнові права на земельну ділянку 
мають особливості, які безпосередньо 
ні в законі, ні в правовій літературі не 
визначались. Указаній проблемі в окре-
мих аспектах приділяли увагу такі вчені, 
як С.І. Шимон, І.В. Спасибо-Фатєєва,  
В.В. Носік, О.І. Міхно, В.М. Єрмо-
ленко, О.С. Яворська, С.А. Сліпченко,  
А.С. Яковлев та інші. Однак визначен-
ня саме ознак майнових прав, об’єктом 
яких є земельні ділянки, ученими не ро-
билося. Тому можемо припустити, що 
правозастосовна практика щодо цього 
питання позбавлена твердих наукових 
орієнтирів для суб’єктів господарювання.

Метою публікації є теоретичний 
аналіз сучасних наукових поглядів, по-
ложень нормативно-правових актів з 
метою визначення особливостей майно-
вих прав на земельні ділянки суб’єктів 
господарювання, що надалі сприятиме 
підвищенню ефективності правового ре-
гулювання земельних відносин у сфері 
господарювання. 

Ефективне використання ресурсного 
та інвестиційного потенціалів земель як 
життєвого середовища й основного засо-

© Л. Чуйко, 2015
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бу виробництва залежить передусім від 
належної узгодженої нормативно-право-
вої бази щодо регулювання земельних 
відносин різними галузями права. 

Отже, уважаємо, що для з’ясування 
особливостей майнових прав на земель-
ну ділянку доцільно розглянути окремо 
загальні ознаки майнових прав, висвіт-
лені в юридичній науці, та виділити 
риси, притаманні земельній ділянці як 
нерухомості, у різних галузях права. 

Велику увагу дослідженню загаль-
них ознак майнових прав як об’єктів 
цивільних правовідносин було приділе-
но вченими цивільно-правої науки. Так, 
детальний аналіз зазначеного питання 
було зроблено С.І. Шимон, яка виділяє 
шістнадцять сутнісних ознак, властивих 
майновим правам, а саме: 1) ідеаліс-
тична природа; 2) дійсність майнового 
права; 3) самостійність; 4) цілісність 
майнових прав; 5) суб’єктивна належ-
ність – майнове право як суб’єктивне 
право завжди має правоволодільця, не 
існує безсуб’єктних прав; 6) відносний 
або відносно-абсолютний характер;  
7) неприпустимість ефекту множення 
майнових прав; 8) здатність слугувати 
реалізації юридичного та опосередкова-
но фактичного інтересу; 9) відчужуваль-
ність і передаваність майнового права –  
можливість відокремлення його від 
управомоченої особи й передання ново-
му суб’єктові; 10) економічна (майнова) 
цінність, наявність у майнового права 
мінової вартості, здатність до оцінюван-
ня в грошах; 11) нерозривний зв’язок 
із реальним благом – майнове право 
завжди являє собою право або можли-
вість: а) користування чужою річчю; б) 
використання об’єкта інтелектуальної 
власності; в) набуття речі (у т. ч. гро-
шей, цінних паперів, майнових прав) у 
власність у майбутньому; 12) дематеріа-
лізованість, майнове право походить від 
реального майнового блага, яке є дже-
релом економічної цінності майнового 
права, й уособлює його; 13) потенційна 
здатність до трансформації, як зазна-
чає С.І. Шимон, майнове право – це 
потенційне право власності, або право 
користування; 14) темпоральність, май-

нове право як суб’єктивне може бути 
здійснене в певний період часу, зі спли-
вом якого втрачає гарантії здійснення;  
15) відсутність у майнового права спо-
живчої вартості, воно слугує задово-
ленню інтересів юридичного порядку й 
лише опосередковано – фактичних май-
нових чи інших охоронюваних законом 
інтересів; 16) належність до сукупності 
майна суб’єкта [2, с. 275, 276].

Основними ж із перерахованих оз-
нак, на думку С.І. Шимон, є те, що 
майнові права завжди націлені на певне 
майнове благо, і їхня оборотоздатність, 
завдяки чому вони можуть бути об’єк-
том цивільних правовідносин. 

Також визначенням особливих ознак 
майнового права займалась і О.І. Міхно. 
Учена виділяє такі ознаки: а) відчужу-
ваність; б) оборотоздатність; в) відсут-
ність нерозривного зв’язку з суб’єктом 
цивільних правовідносин; г) можливість 
їх грошового оцінювання; ґ) можливість 
грошового вираження; д) належність 
до об’єктів відносних правовідносин  
[3, с. 11]. При цьому можливість від-
чужування майнового права авторка 
визначає першою ознакою майнових 
прав як об’єктів цивільних правовідно-
син і пов’язує цей висновок зі зміною 
розуміння зобов’язання, перетворенням 
його із відношення між певними особа-
ми у відношення між певним майном, 
де особа суб’єкта має другорядне зна-
чення. Оборотоздатність майнових прав 
як об’єкта цивільних прав, на її думку, 
означає здатність майнових прав бути 
об’єктом цивільного обороту. 

На нашу думку, виділення окремою 
ознакою майнового права оборотоздат-
ності й відчужуваності є недоцільним і 
викликає непорозуміння, оскільки вка-
зані правові категорії близькі за зміс-
том, співвідносяться як загальне й част-
кове. Оборотоздатність майнових прав 
є терміном більш широкого значення, 
що передбачає можливість відчуження 
таких прав. Це є очевидним, виходячи 
з положень ст. 178 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України), де законо-
давець розкриває поняття оборотоздат-
ності об’єктів цивільних прав, указуючи 
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на можливість їх відчужування, перехо-
ду від однієї особи до іншої. Тому, ува-
жаємо, що виділення окремої ознаки – 
властивість переходу майнових прав від 
однієї особи до іншої – є недоцільним.

Разом із тим не можна не погоди-
тись із думкою С.І. Шимон та О.І. Міх-
но щодо визнання оборотоздатності од-
нією з головних ознак майнових прав 
як об’єкта господарського й цивільного 
обороту. Окрім згадуваної ст. 178 ЦК 
України, це положення також закрі-
плюється у ст. 656 ЦК України, ст. ст. 
133, 144, 213 Господарського кодексу 
України (далі – ГК України) та в розділі 
ІV Земельного кодексу України (далі – 
ЗК України), де законодавець визначив 
порядок набуття й реалізації права на 
земельну ділянку громадянами та юри-
дичними особами. 

Іншої точки зору з розглядуваного 
питання дотримується В.В. Шарапов, 
який, з’ясовуючи сутність майнових 
прав як різновиду цивільних прав, від-
значає, що однією з характерних ознак 
майнового права є його об’єкт. Учений 
висловлює думку, що майнове право 
завжди спрямоване на майно, на від-
міну від інших цивільних прав, які мо-
жуть бути спрямовані на інші об’єкти, 
зокрема право на захист ділової репу-
тації. Другою важливою ознакою май-
нового права, на думку В.В. Шарапова, 
є здатність майнового права бути не 
тільки суб’єктивним цивільним правом 
як таким, а також власне самим об’єк-
том цивільного права. Третьою ознакою 
майнового права, як стверджує вчений, 
є здатність майнового права як об’єкта 
цивільного права до самостійного оборо-
ту. Він дійшов висновку, що наявність 
вищевикладених ознак у цивільного 
права дає змогу зарахувати його до пра-
ва майнового [4]. 

Висловлена позиція В.В. Шарапова 
зазнала критики С. І. Шимон, яка вва-
жає, що останні дві ознаки майнового 
права, указані вченим, за змістом вира-
жають одну – здатність бути об’єктом 
цивільних правовідносин [2, с. 257]. 

Ми не підтримуємо точку зору С.І. Ши- 
мон, оскільки, на нашу думку, навряд 

чи можна визнати, що об’єкт цивільно-
го права й оборот цивільних прав озна-
чають одне й те саме – здатність бути 
об’єктом цивільних правовідносин. За-
конодавець у ст. 178 ЦК України перед-
бачає випадки, коли об’єкти цивільних 
прав не можуть бути об’єктами цивіль-
ного обороту або обмежені в ньому, а 
отже, не кожен об’єкт цивільного права 
може бути об’єктом цивільного обороту. 

Дослідження майнових прав у росій-
ській цивілістичній науці було проведе-
но А.С. Яковлєвим, який виділив їхні 
ознаки у співвідношенні із поняттям 
«майно». Як зазначає вчений, оскільки 
майнові права певної особи становлять 
його майно, то, визначаючи ознаки май-
на, ми можемо, відповідно, виявити оз-
наки майнових прав і навпаки. Першою 
та найбільш явною ознакою майна, а 
отже, і майнового права є його здатність 
належати певній особі [5, с. 53]. Автор 
пояснює це тим, що не існує безсуб’єк-
тних прав, здатність майнового права 
(майна) належати певній особі є його 
визначальною, невід’ємною ознакою, 
притаманною вже в силу його природи. 
Отже, учений указує, що майнові права 
належать до суб’єктивних прав. 

Зазначимо, що майнове право, яке 
належить до суб’єктивних прав, завжди 
належить певній особі. Утім до суб’єк-
тивних прав належать й інші права, 
зокрема особисті немайнові (честь, гід-
ність тощо). Тому вважаємо, що майнові 
права необхідно розглядати в нерозрив-
ному зв’язку із належністю відповідним 
особам, а також із урахуванням інших 
факторів, які будь-яким чином вплива-
ють на саме існування права, його зміст, 
межі, здійсненність. 

Другою ознакою майнових прав  
А.С. Яковлєв визначив здатність слу-
гувати засобом реалізації майнового 
інтересу [5, с. 54]. Майновий інтерес 
автор розкриває як «потребу» в певно-
му благові. На його думку, якщо інтерес 
полягає у збереженні відповідного май-
нового стану, то він забезпечується за 
допомогою прав речових, якщо інтерес 
в отриманні певного блага, то він опосе-
редковується, як правило, зобов’язаль-
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ними правами. Стосовно речових прав 
зв’язок між ними й відповідним інтере-
сом досить очевидний і не потребує до-
ведення. Відносно прав зобов’язальних 
автор апелює до висловлювань інших 
учених із цього питання, зокрема до ідеї 
A.M. Гуляєва, який уважає, оскільки 
зобов’язальне право є майновим, то й 
дії, що є предметом зобов’язання, по-
винні відрізнятися майновим інтересом  
[6, с. 340]. К.І. Скловський дотримуєть-
ся схожої позиції, зазначаючи, що зо-
бов’язальне право спрямоване на кон-
кретну особу, це право вимоги, право 
на виконання, право на задоволення 
майнового інтересу [7, с. 54].

Наступні ознаки майнових прав  
А.С. Яковлєв визначає шляхом їх про-
тиставлення особистим немайновим 
правам, які є, на його думку, поняттями 
взаємовиключними [7, с. 55]. Це такі 
ознаки, як можливість бути відчуже-
ними, можливість грошового оцінюван-
ня й можливість переходити до іншого 
суб’єкта на основі правочинів чи інших 
юридичних фактів.

Але висловлений А.С. Яковлєвим під-
хід до з’ясування сутності й особливос-
тей майнових прав не знайшов широкої 
підтримки. Так, С.І. Шимон уважає, що 
майнові та особисті немайнові права не 
є абсолютно протилежними, протистав-
лення зазначених прав не дають уявлен-
ня про справжню правову природу явищ 
[2, с. 181]. І.В. Спасибо-Фатєєва з цього 
питання зазначає, що, попри враження, 
що особисті немайнові й майнові права 
«немовби «розводить» у різні площи-
ни, існує між ними і багато спільного»  
[8, с. 153]. Тобто, протиставлення май-
нових прав особистим немайновим пра-
вам не відображає всіх особливостей 
цих правових категорій.

Отже, проаналізувавши ознаки май-
нових прав, сформульовані різними 
науковцями, можна дійти висновку, 
що загальноприйнятними для всіх ста-
ли такі ознаки: 1) суб’єктивна належ-
ність (здатність належати певній особі);  
2) майновий інтерес; 3) оборотоздат-
ність майнових прав (учені для вира-
ження цієї ознаки використовують різну 

термінологію (відчужувальність, переда-
ваність тощо)); 4) можливість грошово-
го оцінювання. 

Отже, можемо припустити, що спіль-
ні за різними теоріями ознаки майно-
вого права відбивають саме найбільш 
важливі особливості таких прав і роз-
кривають їхню загальну характеристику 
як об’єктів цивільного й господарського 
обороту. 

Як зазначалося раніше, однією з 
характерних ознак майнового права є 
його об’єкт. Залежно від об’єкта, май-
нові права можуть мати певну специ-
фіку, яка надалі зумовлює особливості 
їх залучення до цивільного та господар-
ського обороту. Отже, виходячи з мети 
публікації, зокрема визначення особли-
востей майнових прав на земельну ді-
лянку, уважаємо необхідним визначити, 
які риси притаманні земельній ділянці 
як об’єкту майнового права. 

Перша ознака земельної ділянки – 
це індивідуальна визначеність. Це озна-
чає, що земельна ділянка має виключне 
місце розташування в системі коорди-
нат земної поверхні за геоінформацій-
ною характеристикою. У положеннях  
ст. ст. 79-1, 193 ЗК України законода-
вець приділяє велике значення реєстра-
ції земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі, що передбачає 
внесення до геоінформаційної системи 
відомостей про земельні ділянки, розта-
шовані в межах кордонів України, при-
своєння кадастрового номера, визначен-
ня цільового призначення чи обмеження 
в їх використанні, а також дані про кіль-
кісну і якісну характеристику земель, їх 
оцінку, про розподіл земель між влас-
никами й користувачами. Отже, можли-
вість ідентифікації земельної ділянки є 
запорукою забезпечення раціонального 
використання та охорони земельних ді-
лянок. 

Другою ознакою земельної ділянки 
вважаємо відсутність можливості її пе-
реміщення, що зумовлює її кваліфікацію 
як нерухомого майна. Цю ознаку можна 
розглядати у двох площинах: фізичній і 
юридичній. Щодо фізичної площини – 
неможливість переміщення земельної 
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ділянки у просторі в силу природних 
властивостей, як закріплено у ст. 79-1 
ЗК України. Формування земельної ді-
лянки передбачає визначення її площі, 
меж і внесення інформації про її гео-
графічне розташування до Державного 
земельного кадастру. У юридичній пло-
щині терміну «нерухомість» у чинному 
законодавстві України надається інший, 
майновий зміст, який визначає земель-
ну ділянку нерухомим майном і наділяє 
можливістю бути об’єктом господар-
ського й цивільного обороту. 

Третьою ознакою земельної ділянки 
є її оборотоздатність, незважаючи на те 
що цей об’єкт є нерухомістю. Тому не-
обхідно зазначити, що зазвичай, відпо-
відно до положень ст. ст. 178, 181, 198, 
373 ЦК України, ст. ст. 48, 86, 100, 148, 
150, 152 ГК України, глави 1, 14, 15, 19 
ЗК України та інших нормативно-право-
вих актів, земельні ділянки є об’єктом 
правовідносин, які «передаються», «пе-
реходять» у власність або користуван-
ня фізичним і юридичним особам. Утім 
оборот земельних ділянок зумовлений 
певними особливостями, що передусім 
пов’язано з їхньою природою. Земельна 
ділянка як нерухомість не може «пе-
рейти», її неможливо «передати», «пе-
ремістити» в інше місце, новому влас-
никові. Саме тому вказані терміни, що 
використовуються законодавцем (ст. ст. 
124, 127, 131 тощо ЗК України), мають 
умовний характер. Варто розуміти, що 
«передається», «переходить» не земель-
на ділянка, а саме майнове право на 
володіння, користування чи розпоря-
дження земельною ділянкою. Можна 
сказати, що за передаванням майнових 
прав «слідує» сама земельна ділянка, на 
відміну від інших, рухомих, речей, пра-
во власності на які переходить у момент 
передавання речі. Така особливість уча-
сті земельної ділянки в цивільному та 
господарському обороті зумовлює при-
пущення щодо пріоритетності «ідеаль-
ного» аспекту цього об’єкта цивільних 
прав над «фізичним» аспектом.

Разом із тим потрібно зазначити, що 
чинне законодавство України містить 
положення, якими обмежує або забо-

роняє оборот прав на земельні ділянки. 
Обмеження або виключення з обороту 
прав на земельні ділянки встановлюєть-
ся законом або актом уповноваженого 
на це органу державної влади, посадо-
вою особою або договором шляхом уста-
новлення заборони на користування й 
розпорядження, у тому числі шляхом її 
відчуження (ст. 110, п. 14, 15 Перехід-
них положень ЗК України).

Четвертою ознакою земельної ді-
лянки як нерухомості є можливість 
її оцінювання у грошовому еквівален-
ті. Відповідно до ст. 1 Закону Укра-
їни «Про оцінку землі», оцінювання 
земельної ділянки – це визначення її 
вартості, виражене в імовірній сумі 
грошей, яку може отримати прода-
вець. Чинне законодавство України, 
залежно від мети й методів проведен-
ня оцінювання земельної ділянки, за-
кріплює три різновиди її оцінювання: 
бонітування ґрунтів, економічне оці-
нювання земель, грошове оцінювання 
земельних ділянок. 

Отже, земельна ділянка як об’єкт пра-
вовідносин становить певне майнове бла-
го для суб’єкта господарювання – актив, 
який належить до основних фондів і ста-
новить майнову основу суб’єкта господа-
рювання. Завдяки вказаному майновому 
активові (земельній ділянці) власник 
може реалізувати свій майновий інтерес, 
утілення якого відбувається саме через 
оцінювання майна, вираження його у 
грошовому еквіваленті, у чому полягає 
і його здатність приваблювати суб’єктів 
цивільного й господарського обороту. 

П’ятою ознакою земельної ділянки 
є суб’єктивна належність, вона завж-
ди має правоволодільця. Відповідно до  
ст. ст. 13, 14, 142 Конституції України, 
ст. ст. 6–17, 78, 79, 117–124 тощо ЗК 
України, ст. 324 ЦК України, ст. ст. 
148, 149, 150 ГК України, земля та інші 
природні ресурси, які знаходяться в ме-
жах території України, є об’єктами пра-
ва власності Українського народу. Пра-
во власності на землю гарантується, це 
право набувається й реалізується грома-
дянами, юридичними особами та держа-
вою виключно відповідно до закону. 
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Зазначимо, що мова йде не про на-
явність нерозривного зв’язку земельної 
ділянки із власником, а говориться про 
статичний момент володіння, користу-
вання земельною ділянкою, момент її 
закріплення за певним суб’єктом права.

Розглядаючи земельну ділянку як 
нерухомість, також необхідно сказати, 
що земельні ділянки мають і особливі 
фізичні властивості, що відрізняють їх 
від інших видів майна, а саме: а) матері-
альність (завжди існують у матеріальній 
формі); б) природне походження (на від-
міну від іншого майна, що має штучне 
походження); в) незношуваність у часі 
(можуть видозмінюватися в силу при-
родних явищ: зливів, ураганів, корозії 
ґрунтів тощо, але їхнє цільове призна-
чення не змінюється); г) здатність до 
самовідтворення (земельна ділянка по-
ліпшуватися за умови її правильного ви-
користання); д) можливість фізичного 
поділу без втрати цільового призначен-
ня й цінності. 

Отже, фізичні властивості земельних 
ділянок є об’єктивними чинниками, що 
безпосередньо впливають на визначен-
ня специфіки правового режиму землі 
як об’єкта цивільного й господарського 
обороту. 

На основі дослідження загальних 
ознак майнових прав і зіставлення їх 
з особливостями земельної ділянки як 
нерухомості можна виділити такі озна-
ки, притаманні саме майновим правам 
на земельну ділянку суб’єктів господа-
рювання, а саме: 1) їхня індивідуальна 
визначеність; 2) оборотоздатність; 3) 
майнова цінність, можливість грошово-
го оцінювання; 4) «подвійна» фіксація 
майнових прав на земельну ділянку (ви-
значення на схематичних планах, що 
закріплюють їх геопросторове розміщен-
ня, державне визнання шляхом унесен-
ня відомостей про земельну ділянку до 
Державного земельного кадастру і реє-
страції в Реєстрі речових прав на неру-
хоме майно); 5) суб’єктна належність, 
завжди мають правоволодільця, не існує 
безсуб’єктних прав на земельні ділянки.

Отже, відсутність наукового аналізу 
змісту категорії «майнові права на зе-

мельну ділянку» стали основною при-
чиною законодавчих колізій у регулю-
ванні відповідних відносин. Визначення 
їхніх ознак і з’ясування особливості у 
сфері господарювання мають стати 
методологічною базою розроблення 
оптимальної моделі правового регулю-
вання правовідносин у сфері реалізації 
суб’єктами господарювання майнових 
прав на земельну ділянку.

Ключові слова: майнові права, зе-
мельна ділянка, нерухомість, ознаки 
майнових прав на земельні ділянки, 
суб’єкти господарювання.

Стаття присвячена досліджен-
ню правових категорій «майнові 
права» та «земельна ділянка», з ме-
тою визначення особливостей, влас-
тивих майновим правам на земельні 
ділянки суб’єктів господарювання, 
що надалі сприятиме підвищенню 
ефективності правового регулюван-
ня земельних відносин у сфері госпо-
дарювання. 

Статья посвящена исследованию 
правовых категорий «имуществен-
ные права», «земельный участок», 
с целью определения особенностей, 
присущих именно имущественным 
правам на земельный участок су-
бъектов хозяйствования, что имеет 
особое значение для осуществления 
надлежащего правового регулирова-
ния земельных отношений в сфере 
хозяйствования.

The article is devoted to the study of 
the legal categories of “property rights”, 
“land”, to determine the characteristics 
inherent in precisely property rights to 
a land plot of business entities, which 
is of particular importance for proper 
legal regulation of land relations in 
the field of management.
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ФОРМИ УЧАСТІ ОРГАНІВ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Основною метою участі органів опі-
ки і піклування в цивільному процесі є 
захист прав інших осіб. Цей захист у 
цивільному процесі органи опіки і пі-
клування можуть здійснювати в різних 
формах. Законодавче регулювання цьо-
го питання досить обмежене, що зумов-
лює формальне ставлення до інституту 
захисту прав, свобод та інтересів інших 
осіб, передбаченого ст. 45 Цивільного 
процесуального кодексу України (далі 
– ЦПК України), різні підходи судової 
практики. Наслідком є те, що права, 
свободи та інтереси тієї категорії осіб, 
яку може захистити орган опіки і пі-
клування, під загрозою. 

У теорії цивільного процесу також 
відсутнє єдине розуміння питання щодо 
форм участі органів опіки і піклування.

Тією чи іншою мірою вивченням 
форм участі органів опіки і піклуван-
ня в цивільному процесі займалися  
Н.О. Кіреєва [1], К.В. Джандосова [2], 
С.А. Іванова [3], В.Ю. Кулакова [4] й 
інші. Сучасних досліджень із цього пи-
тання немає.

Метою статті є доведення необхід-
ності виділення форм участі органів 
опіки і піклування в цивільному проце-
сі, визначення особливостей цих форм 
і розкриття основних проблемних мо-
ментів цього питання.

Деякі науковці не вважають за до-
цільне виділення різних форм участі 
органів опіки і піклування в цивільно-
му процесі. Обґрунтовують таку пози-
цію вчені тим, що права й обов’язки 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а отже, й органів опі-
ки і піклування визначаються не фор-
мою участі у процесі, а компетенцією, 
що передбачена законом [5, с. 15].

Але з такою думкою важко погоди-
тись, оскільки кожна з форм участі ор-
ганів опіки і піклування в цивільному 
процесі має особливості. Окрім спільної 
мети участі органів опіки і піклуван-
ня для всіх можливих форм, кожній із 
форм властиві особливі цілі. Коли орган 
опіки і піклування бере участь у справі 
у формі надання висновків, то основною 
метою такої участі є з’ясування всіх об-
ставин справи й допомога суду в отри-
манні реальної картини справи. Коли ж 
орган опіки і піклування звертається в 
суд із заявою для захисту інших осіб, то 
його основна мета інакша. 

Р.Ф. Каллістратова наполягає на 
тому, що характер участі відповідного 
органу не міняється залежно від того, 
звертається він із заявою чи надає ви-
сновок у справі, цілі й сутність його уча-
сті не змінюється для обох форм, для 
обох форм притаманні одні й ті самі пе-
редумови [6, с. 111]. Але ця позицію є 
сумнівною, оскільки авторка, визнаючи 
різноманітність форм, ототожнює діяль-
ність органів у різних формах [1, с. 32].

Незважаючи на те що органи опіки і 
піклування при участі в кожній із форм 
є особою, яка бере участь у справі й 
має низку однакових прав, є і права та 
обов’язки, притаманні лише для якоїсь 
однієї із форм. У законодавстві комп-
лекс прав та обов’язків органів опіки і 
піклування поділені відповідно до форм 
участі у справі. Так, згідно з ч. 1 ст. 46 
ЦПК України, органи й інші особи, ко-
трі звернулися до суду в інтересах ін-
ших осіб або державних чи суспільних 
інтересах, мають процесуальні права й 
обов’язки особи, в інтересах якої вони 
діють, за винятком права укладати ми-
рову угоду.

© Н. Новик, 2015
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Якщо ж органи опіки і піклування 
беруть участь у справі у формі надання 
висновків у справі, то, відповідно до ч. 
6 ст. 46 ЦПК України, вони мають про-
цесуальні права й обов’язки, установ-
лені ст. 27 ЦПК України, а також ма-
ють право висловити свою думку щодо 
вирішення справи по суті.

Розрізнення форм участі органів 
опіки і піклування в цивільному про-
цесі важливе для того, щоб правильно 
визначити особливості їхнього проце-
суального становища в конкретній ци-
вільній справі як суб’єктів цивільного 
процесу [1, с. 31].

А.Ф. Козлов зазначає, що форми 
процесуальної діяльності цих органів 
являють собою різні способи реалізації 
покладених на них завдань у цивільно-
му процесі [7, с. 190].

Отже, на підставі вищевикладеного 
можна однозначно стверджувати про 
необхідність розрізнення форм участі 
органів опіки і піклування в цивільно-
му процесі.

У випадках, установлених законом, 
Уповноважений Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, органи державної 
влади, органи місцевого самоврядуван-
ня, фізичні та юридичні особи можуть 
звертатися до суду із заявами про за-
хист прав, свобод та інтересів інших 
осіб або державних чи суспільних ін-
тересів і брати участь у цих справах. 
Органи державної влади й органи міс-
цевого самоврядування можуть бути 
залучені судом до участі в справі або 
взяти участь у справі за своєї ініціати-
ви для подання висновків на виконання 
своїх повноважень. 

Ст. 45 ЦПК України виділено дві 
можливі форми участі органів опіки і 
піклування у справі: 1) звернення до 
суду для захисту інших осіб а) шляхом 
подання позову у справах позовного 
провадження; б) шляхом подання за-
яви у справах окремого провадження; 
2) у формі подання висновку щодо ви-
рішення справи по суті.

Звертатися в суд для захисту прав 
інших осіб органи опіки і піклування 
можуть з позовами про оскарження дій 

виконавця заповіту (ст. 1293 Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни)), про визнання шлюбу недійсним  
(cт. 42 Сімейного кодексу України (далі –  
СК України)), про відібрання дити-
ни від особи, з якою вона проживає  
(ст. 161 СК України), про позбавлен-
ня батьківських прав, про відібрання 
дитини від матері, батька без позбав-
лення їх батьківських прав (ст. 165 СК 
України), про скасування усиновлення 
або визнання усиновлення недійсним  
(ст. 240 СК України).

Захищати права інших осіб в окре-
мому провадженні орган опіки і піклу-
вання може звертаючись до суду із 
заявами про обмеження цивільної ді-
єздатності фізичної особи, обмеження 
права неповнолітньої особи самостій-
но розпоряджатися своїм заробітком, 
стипендією чи іншими доходами або 
позбавлення її цього, заява про визнан-
ня фізичної особи недієздатною може 
бути подана членами її сім’ї, близьки-
ми родичами, незалежно від їхнього 
спільного проживання, органом опіки 
і піклування, психіатричним закладом 
(ст. 237 ЦПК України), про скасуван-
ня обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи й поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи, цивільна 
дієздатність якої була обмежена, ска-
сування рішення суду про визнання 
фізичної особи недієздатною та понов-
лення (ст. 241 ЦПК України, ст. 42 ЦК 
України), установлення опіки над май-
ном фізичної особи, місце перебування 
якої невідоме (ст. 44 ЦК України).

Органи опіки і піклування, звер-
таючись до суду для захисту прав ін-
ших осіб, мають особливе процесуаль-
но-правове становище, яке відрізняє їх 
від інших учасників процесу. 

Часто в теорії та практиці орга-
ни опіки і піклування ототожнюють 
із судовими представниками. Так, на-
приклад, Г.З. Лазько у своєму дисер-
таційному дослідженні називає органи 
опіки і піклування, які звертаються 
в інтересах інших осіб, відповідно до  
ст. 45 ЦПК України, законними пред-
ставниками [8, с. 12].
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Але органи опіки і піклування, на 
відміну від представників, діють від 
власного імені не на підставі довіре-
ності, а в силу своєї компетенції. Ор-
гани опіки і піклування не мають ма-
теріальної заінтересованості у справі, 
а мають лише процесуальний інтерес, 
рішення суду не впливає на їхні права 
й обов’язки. Позивачем чи заявником, 
який має матеріальний інтерес, завжди 
залишається особа, в інтересах якої діє 
орган опіки і піклування.

Велика кількість науковців схиля-
ється до думки, що органи опіки і пі-
клування в цій ситуації є процесуаль-
ними позивачами [9, с. 260].

Процесуальні позивачі (процесу-
альні заявники) – це такі учасники 
цивільного процесу, які уповноважені 
законом вимагати від свого імені захи-
сту чужих прав, свобод і охоронюваних 
законом інтересів шляхом висунення 
та підтримання позову (заяви) в суді 
[9, с. 261]. 

Л.Г. Осокина вказує на те, що таке 
визначення є найбільш правильним, 
оскільки стає зрозуміло, що суб’єкт за-
ймає активну позицію у процесі й має 
протилежний інтерес із позивачем. Це 
визначення дає розуміння, що мова йде 
саме про сторону, а не про представни-
ка. Зрозуміло, що цей суб’єкт захищає 
інших осіб, а не власні права, свободи та 
інтереси, тобто має виключно процесу-
альний інтерес у справі [9, с. 256–257].

Безпосередню участь у справі від 
органу опіки і піклування бере пред-
ставник цього органу. Важливо розу-
міти, що йдеться саме про представ-
ника органу опіки і піклування, а не 
представника особи. Відносини пред-
ставництва наявні саме між органом і 
особою, яка діє на підставі довіреності. 
Досить часто в практиці можна зустрі-
ти помилки під час оформлення таких 
довіреностей. Наприклад, у справі Обо-
лонського районного суду м. Києва про 
визнання особи недієздатною та при-
значення опікуна довіреність оформ-
лена на представника органу опіки і 
піклування без підпису голови відпо-
відної ради [10].

Звертаючись до суду із позовом (за-
явою), орган опіки і піклування оформ-
ляє позов (заяву) відповідно до вимог 
ст. 119 ЦПК України, але не сплачує 
судового збору. Орган опіки і піклуван-
ня зобов’язаний надати документи, що 
підтверджують неможливість самостій-
ного звернення до суду осіб, в інтере-
сах яких діє. Крім того, орган опіки і 
піклування може звертатися в суд для 
захисту прав інших осіб лише у випад-
ках, передбачених законом 

Відмова органів опіки і піклування 
від поданої ними заяви або зміна вимог 
не позбавляє особу, на захист прав, 
свобод та інтересів якої подано заяву, 
права вимагати від суду розгляду спра-
ви й вирішення вимоги в первісному 
обсязі. Дієздатна особа може подати 
заяву про те, що не підтримує заявле-
них органом опіки і піклування вимог, 
і тоді суд залишає заяву без розгляду 
(ст. 46 ЦПК України).

Наявність цих правових норм забез-
печує реалізацію принципу диспозитив-
ності.

Отже, органи опіки і піклування, 
звертаючись до суду для захисту прав, 
свобод та інтересів інших осіб, мають 
особливе процесуально-правове стано-
вище і специфічні процесуальні права. 
Наявні й особливі передумови права на 
звернення до суду та умови реалізації 
цього права органами опіки і піклуван-
ня, які діють в інтересах інших осіб.

Органи опіки і піклування можуть 
бути залучені судом або взяти участь у 
справі за власної ініціативи для подан-
ня висновку. Участь зазначених орга-
нів у цивільному процесі для подання 
висновків у справі є обов’язковою у 
випадках, установлених законом, або 
якщо суд визнає це за необхідне. Так, 
наприклад, органи опіки і піклування 
надають висновки у справах про надан-
ня неповнолітній особі повної цивіль-
ної дієздатності (ст. 244 ЦПК Украї-
ни), обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи чи визнання фізичної 
особи недієздатною (ст. 240 ЦПК Укра-
їни), усиновлення (ст. 253 ЦПК Укра-
їни), тимчасове влаштування дитини 
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до дитячого або лікувального закладу  
(ст. 374 СК України).

Під час розгляду судом спорів щодо 
участі одного з батьків у вихованні ди-
тини, місця проживання дитини, поз-
бавлення й поновлення батьківських 
прав, побачення з дитиною матері, 
батька, які позбавлені батьківських 
прав, відібрання дитини від особи, яка 
тримає її в себе не на підставі закону 
або рішення суду, управління батьками 
майном дитини, скасування усиновлен-
ня та визнання його недійсним обов’яз-
ковою є участь органу опіки і піклуван-
ня(ст. 19 СК України).

Одним із найбільш спірних момен-
тів при цій формі участі органів опіки 
і піклування є їхній процесуально-пра-
вовий статус і питання статусу виснов-
ків, які вони надають.

Досить часто органи опіки і піклу-
вання, які надають висновок у справі, 
ототожнюють із третіми особами, спе-
ціалістами [7, с. 188, 189] чи експерта-
ми, але такі позиції видаються сумнів-
ними.

Органи опіки і піклування, надаючи 
висновок у справі, мають самостійне 
процесуальне становище й, на відміну 
від третіх осіб, які не заявляють само-
стійних вимог щодо предмета спору, 
не виступають на боці однієї зі сторін 
цивільно-правових відносин, рішення 
суду не може вплинути на їхні права й 
обов’язки, їхня заінтересованість випли-
ває із покладених на них функціональ-
них прав і обов’язків. Крім того, треті 
особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору, не можуть 
бути суб’єктами надання висновків. 

Ототожнення процесуальних ста-
тусів органів опіки і піклування, що 
надають висновки у справі, з третіми 
особами, які не заявляють самостійних 
інтересів щодо предмета спору, часто 
зустрічається й на практиці. Напри-
клад, у справі Дубровицького районно-
го суду Рівненської області про позбав-
лення батьківських прав орган опіки і 
піклування названий третьою особою, 
яка не заявляє самостійних вимог щодо 
предмета спору [11].

Спеціалісти та експерти, на відміну 
від органів опіки і піклування, не нале-
жать до осіб, які беруть участь у спра-
ві, тому ототожнення цих суб’єктів є 
помилковим. 

Отже, органи опіки і піклування, які 
надають висновки у справі, мають са-
мостійне, особливе процесуально-пра-
вове становище й не можуть бути при-
рівняні до інших суб’єктів цивільного 
процесу. 

Відсутність чіткого нормативного 
регулювання питання висновку, який 
надає орган опіки і піклування, призво-
дить до відсутності єдиного розуміння 
його значення, статусу й форми. 

Відповідно до п. 6 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про 
практику застосування судами законо-
давства при розгляді справ про усинов-
лення і про позбавлення та поновлення 
батьківських прав» від 30.03.2007 р.  
№ 3 (далі – ППВСУ від 30.03.2007 р. 
№ 3), вирішуючи заяву по суті, суд 
зобов’язаний перевірити наявність пе-
редбачених законом підстав для уси-
новлення, зокрема таке: чи відповідає 
висновок органу опіки і піклування не-
обхідним вимогам.

Згідно з ч. 5 ст. 19 CК України, ор-
ган опіки і піклування подає суду пись-
мовий висновок щодо розв’язання спо-
ру на підставі відомостей, одержаних 
у результаті обстеження умов прожи-
вання дитини, батьків, інших осіб, які 
бажають проживати з дитиною, брати 
участь у її вихованні, а також на під-
ставі інших документів, які стосуються 
справи. У п. 4 ППВСУ від 30.03.2007 р. 
№ 3 передбачено, що висновок оформ-
ляється на бланку державних адміні-
страцій районів, районів міст Києва та 
Севастополя, виконавчих органів місь-
ких чи районних у містах, сільських, 
селищних рад, підписується головою, 
скріплюється печаткою. Чинний ЦПК 
України не регулює питання щодо фор-
ми висновку органів, передбачених  
ст. 45 ЦПК України.

У ч. 6 ст. 19 СК України передбаче-
но вимогу щодо обґрунтованості й ука-
зано, що висновок не може суперечити 
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інтересам дитини. У Постанові Кабіне-
ту Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей» 
від 08.10.2008 р. № 905 зазначено, що 
висновок має містити інформацію щодо 
доцільності чи недоцільності усинов-
лення, а у ст. 253 ЦПК України лише 
перелічено документи, які мають бути 
додані до висновку.

Висновок органу опіки і піклуван-
ня повинен містити інформацію щодо 
умов проживання сторін, дитини, вза-
ємин у сім’ї, із друзями, поведінки в 
школі чи за місцем роботи. Висновок 
органів опіки і піклування повинен 
складатися на підставі актів, пояс-
нень, довідок. Крім того, висновок має 
містити думку дитини, що допоможе 
з’ясувати, наскільки він відповідає ін-
тересам дитини. Часто саме від вис-
новку органів опіки і піклування зале-
жить, яке рішення прийме суд.

Н.О. Кіреєва вказувала, що висно-
вок має базуватись на конкретних да-
них актів обстеження, доданих до нього 
документів і повинен містити конкрет-
ну думку щодо того, як має бути вирі-
шена справа [1, с. 129].

Що стосується структури висновку, 
то більшість науковців виділяє три ча-
стини висновку: 1) вступна, де викла-
даються положення стосовно того, хто 
надає висновок, стосовно чого, у якій 
судовій справі, дату надання висновку, 
які документи додаються тощо; 2) опи-
сова частина – зазначаються всі відомі 
факти, що стосуються справи, виклада-
ються відомості, на підставі яких суд 
може ухвалити те, чи інше рішення; 
крім того, якщо, відповідно до певної 
категорії справи, необхідним є враху-
вання думки дитини, то в описовій ча-
стині висновку повинна міститись така 
думка; 3) заключна частина, де орган 
опіки і піклування викладає свою дум-
ку, ґрунтуючись на обставинах справи.

В.Ю. Кулакова вважає, що висно-
вки органів управління не є доказами у 
справі, хоч не заперечує наявності фак-
тичних даних у таких висновках, але 

вказує на їхню важливість виключно 
для надання висновку, а не для ухвале-
не рішення судом [4, с. 176].

У своїх роботах Е.В. Джандосова 
зазначає, що висновок органу опіки і 
піклування є судженням про те, яке 
рішення суду, з погляду компетентно-
го органу, буде найбільш правильним. 
Учена звертає увагу на те, що, даючи 
висновок, орган опіки і піклування оці-
нює факти, а це, відповідно до цивіль-
ного процесуального законодавства, 
може робити виключно суд [2, с. 150].

На нашу думку, більш обґрунтова-
ним і логічними є доводи вчених, котрі 
вважають висновок органу опіки і пі-
клування доказом у справі.

Висновок органу опіки і піклування 
містить фактичні дані, тобто це фак-
тична частина висновку, де відповідний 
орган викладає факти, які стали йому 
відомі під час проведення обстеження 
умов проживання, проведення опиту-
вання, дослідження довідок, з’ясування 
відносин. Суд не може отримати ці дані 
з інших джерел. Висловлення думки 
органу опіки і піклування у висновку 
– це проміжне оцінювання доказів, яке 
може здійснювати будь-який суб’єкт. 
Остаточну оцінку доказів здійснює ви-
ключно суд. 

Т.В. Цюра та С.Я. Фурса, підтриму-
ючи позицію щодо належності виснов-
ків органів опіки і піклування до дока-
зів, указують на те, що в ЦПК України 
серед засобів доказування вони не пе-
редбаченні, тому ці статті потребують 
удосконалення [12, с. 58].

Н.О. Кіреєва, І.В. Решетнікова та-
кож уважають висновки органів опі-
ки і піклування доказами у справі  
[1, с. 102].

Дослідженні нами цивільні справи 
Дубровицького та Сарненського район-
них судів надають можливість зазачити, 
що судді також зараховують висновки 
органів опіки і піклування до доказів. 
Наприклад, Сарненський районний суд 
у справі № 1718/4894/12 за позовом 
Особи 1 про позбавлення батьківських 
прав і стягнення аліментів свого чоло-
віка – батька дитини, серед письмових 
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доказів перераховує висновок органу 
опіки і піклування РДА, що підтвер-
джується мотивувальною частиною рі-
шення суду [13].

Участь органів опіки і піклування у 
справі можлива у формі процесуально-
го відповідача, хоча ця форма участі не 
передбачена в ЦПК України, але вона 
можлива, наприклад, у справах про по-
новлення батьківських прав. Зокрема, 
про таку форму участі йдеться в Уза-
гальненні Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду суда-
ми справ, пов’язаних із позбавленням 
батьківських прав, усиновленням, уста-
новленням опіки та піклування над діть-
ми» від 11.12.2008 р. У випадках, коли 
орган опіки і піклування бере участь у 
справі як процесуальний відповідач, він 
не має матеріальної заінтересованості 
у справі, рішення суду не може впли-
нути на його права й обов’язки. 

Варто відмітити, що мета участі ор-
ганів опіки і піклування в таких катего-
ріях справ залишається тією самою –  
захист прав та інтересів дитини, але 
вже не з позиції особи, яка звертається 
до суду, як це зазвичай у справах про 
позбавлення батьківських прав, а з по-
зиції відповідача, тобто основна мета –  
домогтися правильного вирішення 
справи. 

Так як позивачами є колишні бать-
ки, а дитина самостійно здійснюва-
ти захист своїх інтересів не може, то 
такий захист дитині повинні надавати 
орган опіки і піклування, але вже як 
відповідач [3, с. 77].

Для того щоб нормативно закріпити 
таку форму участі органів опіки і піклу-
вання, необхідно доповнити Правила 
опіки і піклування частиною, де зазна-
чити, що процесуальним відповідачем у 
цій категорії справ є орган опіки і пі-
клування, оскільки він захищає права, 
свободи та інтереси дитини.

Участь органів опіки і піклування в 
цивільному процесі сприяє ухваленню 
законного й обґрунтованого рішення по 
справі

У процесуальній науці деякі вчені 
виділяють таку форму участі органів 

опіки і піклування в цивільному про-
цесі, як участь у справі для вислов-
лення думки щодо вирішення справи 
по суті чи для надання пояснень. Та-
кий підхід зустрічається й у судовій 
практиці, особливо у справах про ви-
знання особи недієздатною чи обме-
жено дієздатною. Наприклад, у справі 
Оболонського районного суду м. Києва  
№ 75411716/14ц про визнання фізич-
ної особи недієздатною і призначення 
опікуна органи опіки і піклування не на-
давали висновку, а надавали усні пояс-
нення, на що суд не звернув уваги [10].

Але досить часто органи опіки і пі-
клування подають до суду заяву з про-
ханням розглянути справу без їхньої 
участі й вирішити справу на розсуд 
суду. Це означає, що відповідний орган 
не проводив необхідних досліджень, не 
займався з’ясуванням обставин справи, 
не проводив аналізу всіх наявних відо-
мостей, тобто виконав свої обов’язки 
формально. 

Іноді такий підхід обґрунтовують 
тим, що у Правилах опіки і піклування, 
зокрема в п. 1.7, зазначено, що орга-
ни опіки і піклування беруть участь у 
розгляді судами спорів, пов’язаних із 
захистом прав неповнолітніх дітей та 
осіб, які перебувають під опікою (пі-
клуванням). 

Але необхідно відмітити, що в Пра-
вилах опіки і піклування визначені 
повноваження, тобто права й обов’яз-
ки, а в якій формі можливо ці права й 
обов’язки реалізовувати в цивільному 
процесі визначено у процесуальному 
законодавстві. 

Підхід щодо виділення цієї фор-
ми участі органів опіки і піклування 
в цивільному процесі є не доцільним, 
оскільки, по-перше, ця форма не ви-
значена законодавством, а по-друге, у 
такому випадку орган опіки і піклуван-
ня втрачає свою унікальність у процесі 
й загалом така участь не виправдовує 
цілей усього інституту захисту прав ін-
ших осіб. 

Наявність практики, коли орган опі-
ки і піклування бере участь у справі та 
при цьому надає лише пояснення чи ви-
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словлює свою думку у справі, пов’язана 
з формальним підходом до вимог зако-
нодавства, невиконанням покладених 
законом обов’язків на відповідні органи.

Отже, необхідність виділення різних 
форм участі органів опіки і піклування 
зумовлена правами й обов’язками, які 
виконують ці органами в тій чи іншій 
справі, та цілями, які мають на меті у 
справі.

На підставі вищевикладеного можна 
підсумувати, що найбільш обґрунтовано 
виділяти такі форми участі органу опіки 
і піклування в цивільному процесі:

• форма звернення до суду для за-
хисту інших осіб:

1) шляхом подання позову у спра-
вах позовного провадження;

2) шляхом подання заяви у справах 
окремого провадження;

• форма подання висновку щодо ви-
рішення справи по суті;

• форма участі як відповідача у про-
цесуальному розумінні.

Подальші дослідження цієї теми є 
необхідними для внесення змін у проце-
суальне законодавство, що дасть чітке 
розуміння особливостей кожної з форм 
участі органів опіки і піклування в ци-
вільному процесі й наслідком матиме 
створення правильної судової практики в 
цивільних справах за участі цих органів.

Ключові слова: органи опіки і пі-
клування, форми участі, висновки, про-
цесуальний позивач, процесуальний 
відповідач.

Стаття присвячена формам уча-
сті органів опіки і піклування, дове-
денню необхідності виділення форм 
участі органів опіки і піклування. 
З’ясовано найбільш проблемні мо-
менти форм участі органів опіки і 
піклування в цивільному процесі. 

Статья посвящена формам 
участия органов опеки и попечи-
тельства, доведению необходимос-
ти выделения форм участия органов 
опеки и попечительства. Определены 
наиболее проблемные моменты форм 
участия органов опеки и попечитель-
ства в гражданском процессе.

The article is about the forms 
of participation of, guardianship 
agenciesdischarge. There are proved 
necessary of thore forms. In the article 
describes the most problematic aspects 
forms of participation of the guardianship 
and custody in civil proceedings.

Література
1. Киреева Н.А. Участие органов опеки 

и попечительства в советском граждан-
ском процессе : дисс. … канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 «Гражданское право и граж-
данский процесс; семейное право; междуна-
родное частное право» / Н.А. Киреева. –  
М., 1985. – 181 с.

2. Джандосова Е.В. Участие в граждан-
ском процессе государственных органов 
и органов местного самоуправления для 
дачи заключения по делу : дисс. … канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское 
право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право» / 
Е.В. Джандосова. – М., 2006. – 203 с.

3. Иванова С.А. Судебные споры о праве 
на восстановление детей / С.А. Иванова. –  
М. : Юрид. лит, 1974. – 168 с.

4. Кулакова В.Ю. Участие в граждан-
ском процессе государственных органов и 
органов местного самоуправления : дисс. … 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Граждан-
ское право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право» /  
В.Ю Кулакова. – М., 2001. – 206 с.

5. Салумаа Э.Э. Судебные споры об 
алиментах несовершеннолетним детям : 
автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 «Гражданское право и гражданс-
кий процесс; семейное право; международ-
ное частное право» / Э.Э. Салумаа. – Тар-
ту, 1964. – 21 с.

6. Каллистратова Р.Ф. Институт «осо-
бого участия» государственных и обще-
ственных организаций в советском граж-
данском процессе : автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское 
право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право» /  
Р.Ф. Каллистратова. – М., 1954.

7. Козлов А.Ф. Участие органов государ-
ственного управления и технических инспек-
ций ЦК профсоюзов в советском граждан-
ском процессе в форме дачи заключений /  
А.Ф. Козлов // Ученые записки Свердловского 
юридического института. – 1957. – Вып. 5.

8. Лазько Г.З. Правова природа процесу-
ального представництва у цивільному про-



255

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

цесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :  
спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне при-
ватне право» / Г.З. Лазько. – К. : Б.в.,  
2006 . – 19 с. 

9. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. 
Общая часть / Л.Г. Осокина. – М. : Норма 
М., 2008. – 751с.

10. Справа № 75411716/14 про визнан-
ня особи недієздатної та призначення опі-
куна (Оболонський районний суд м. Києва).

11. Справа № 1718/4894/12 про позбавлен-
ня батьківських прав та стягнення аліментів 
(Сарненський районний суд Рівненської області).

12. Фурса С.Я. Докази і доказування у 
цивільному процесі : науково-практичний 
посібник / С.Я. Фурса, Т.Ю. Цюра. – К. : 
Видавець Фурса С.Я., 2005. – 254 с.

13. Справа № 560/520/13 про позбав-
лення батьківських прав та стягнення 
аліментів (Дубровицький районний суд 
Рівненської області).



256

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2015/1

УДК 347.965
Ю. Коломієць,

ад’юнкт кафедри цивільного права і процесу
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ДЕБАТИ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ  
У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Реформа, яку сьогодні відбуваєть-
ся в судовій гілці нашої держави, по-
требує вдосконалення діяльності не 
лише суду, а й інших осіб, котрі беруть 
участь у справі. Змагальність сторін як 
необхідна умова цивільного судового 
процесу є однією з основних конститу-
ційних засад судочинства. Саме з ме-
тою реалізації принципу змагальності 
чинний Цивільний процесуальний ко-
дексу України (далі – ЦПК України) 
містить положення щодо проведення 
судових дебатів. 

Інтерес до теми дослідження виявля-
ється в тому, що процедура проведення 
судових дебатів вітчизняними судами й 
участь у ній сторін або їхніх представ-
ників на практиці зовсім інша, як того 
бажав законодавець під час укладення 
цієї норми. Відсутність обширної літе-
ратури, свідоме ототожнення суддями 
дослідження доказів і судових дебатів, 
невміння практиків використовувати 
дебати з метою отримання бажано-
го результату – усі ці фактори дають 
право стверджувати про актуальність 
обраної теми та необхідність надання 
судовій практиці реальних пропозицій 
щодо вдосконалення інституту судових 
дебатів у цивільному процесі України.

Аналізуючи юридичну літературу, 
можна з упевненістю стверджувати, що 
авторів, які займалися б комплексним 
дослідження судових дебатів у цивіль-
ному процесі, досить мало, чого не ска-
жеш про дослідження судових дебатів 
у кримінальному процесі. Так, у працях 
і монографіях радянських учених, та-
ких як П. Гуреєв, Я. Трубніков, І. Хо-
даровський, А. Клейнман, Н. Рейдер, 
можна знайти згадки про судові деба-
ти. Із сучасних авторів варто виділити 

Д. Луспеника, А. Голєву, Г. Тиченка, 
Н. Олексюка, О. Трач та ін. Крім того, 
тема судових дебатів у цивільному про-
цесі також розглядається на рівні нау-
ково-практичних коментарів.

Метою статті є з’ясування місця й 
ролі судових дебатів в українському ци-
вільному процесуальному законодавстві.

«Не знаю нічого прекраснішого, ніж 
умінням силою слова приковувати до 
себе натовп слухачів, привертати їхню 
увагу, скеровувати їхню волю, куди хо-
чеш, і відвертати її, звідки хочеш», – 
слова відомо представника античної ри-
торики Стародавнього Риму Цицерона.

Дебати – обговорення якого-небудь 
питання, обмін думками. Судові деба-
ти – це самостійна частина судового 
засідання, під час якої особи, котрі бе-
руть участь у справі, підводять підсум-
ки судового розгляду цивільної справи, 
доносять до суду міркування стосовно 
досліджених доказів. 

У сучасній, як і в радянській, літе-
ратурі наразі точаться дискусії науков-
ців і практиків стосовно того, чи варто 
виділяти судові дебати як складову су-
дового розгляду цивільної справи. Так, 
П. Трубніков [1], І. Ходаковський [2], 
В. Тихиня, В. Тихонович [3], П. Гуреєв 
[4], Д. Луспеник [5] та ін. виокремлю-
ють судові дебати як одну зі складо-
вих судового розгляду, що передує не 
менш важливій іншій складовій – ух-
валенню і проголошенню судового рі-
шення. Н. Зейдер [6, с. 64], А. Клей-
нман [7] у своїх працях указують, що 
дебати є складовою розгляду справи 
по суті. Сучасні практики, зокрема  
А. Голєва [8], стосовно цього питання 
висловлюють думку про те, що за чин-
ним ЦПК України межа між стадіями 
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пояснення та судових дебатів розмита 
й чи не єдиною відмінністю між цими 
стадіями є наявність і відсутність права 
ставити запитання. О. Трач [9, с. 86] 
звертає увагу на те, що відмінність між 
судовим розглядом цивільної справи та 
судовими дебатами полягає насамперед 
у завданнях, які стоять перед ними. 
Так, завданням судового досліджен-
ня є встановлення обставин (фактів) і 
перевірка доказів, що ж стосується де-
батів – то це аналіз і оцінювання вже 
досліджених і перевірених фактів. Різ-
ні, на думку автора, також і способи 
реалізації цих завдань. Якщо завдання 
дебатів реалізується за допомогою про-
мови осіб, котрі беруть участь у спра-
ві, то завдання судового розгляду – за 
допомогою набагато ширшого спектру 
дій, учинення яких передбачено ЦПК 
України (дослідження доказів, покази 
свідків тощо). На нашу думку, судові 
дебати все ж таки є окремою складо-
вою розгляду цивільної справи в суді 
першої інстанції й ототожнення її з 
іншими складовими є неприпустимим. 
Інша річ, коли на практиці суди, з ме-
тою економії часу, судовий розгляд і 
судові дебати проводять як єдину про-
цесуальну дію.

Варто відмітити, що із самого по-
чатку зародження судочинства, коли 
чинні на той час закони не містили 
вимоги проведення судових дебатів, у 
більшості судів була негласна практи-
ка їх проведення. Так, місцем, у яко-
му зародилось судове красномовство, 
по праву потрібно вважати Рим і Гре-
цію. Ораторське мистецтво на той час 
у цих країнах було поділено на полі-
тичне й судове. Особливо поширеним 
жанром ораторського мистецтва були 
судові промови. До суду запрошували 
промовців із народного середовища для 
пояснення яких-небудь обставин, під-
твердження певних частин судової про-
мови. Проте не всі афіняни володіли 
даром красномовства й тому змушені 
були просити логографів (які складали 
за плату тексти судових промов) напи-
сати судову промову для виголошення 
перед суддями [10, с. 7].

Значення дебатів у судовому роз-
гляді цивільних справ полягає в тому, 
пише П. Гуреєв [4, с.143], що вони до-
помагають суду правильно й усебічно 
оцінити докази по справі та встановити 
дійсні правовідносини сторін, у тому, 
що саме дебати для позивача й від-
повідача є важливим засобом захисту 
належних їм прав. До суду з проти-
лежних точок зору доносяться факти, 
установлені в судовому засіданні. При 
цьому кожна сторона намагається вико-
ристати та подати їх у такому вигляді, 
який є необхідним саме для неї для під-
твердження чи спростування позовних 
вимог. Сторонами також може бути 
представлено суду свої думки стосовно 
норм закону, який, на їхню думку, має 
бути застосований щодо спірних право-
відносин.

Судові дебати – це довільний ви-
ступ осіб, які беруть участь у справі, та 
їхніх представників, під час яких вони, 
як правило, роблять таке:

– ще раз доносять до суду свою по-
зицію відносно позовних вимог, які є 
предметом судового розгляду;

– висловлюють свою точку зору 
стосовно досліджених у судовому засі-
данні доказів;

– звертаються до суду з позовними 
вимогами, які ними були заявлені.

Відповідно до приписів ст. 193 ЦПК 
України, у судових дебатах виступають 
із промовами особи, які беруть участь 
у справі. Посилатись на факти й об-
ставини, не встановлені судом у судо-
вому засіданні, забороняється. Тому 
головуючий управі зупинити особу, 
котра виходить за межі встановленого 
або повторюється, і зробити їй заува-
ження. «Підбиваючи підсумки стосовно 
досліджених обставин справи, суд має 
бути впевнений у тому, що особи, які 
беруть участь у справі, вже наповнили 
доказову базу і не бажають додавати 
до неї матеріали, даючи суду додатко-
ві пояснення», – слушно стверджує  
Г. Тимченко [11, с. 126].

Законом установлено імперативний 
порядок черговості виступу з промова-
ми, що має такий вигляд: 
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1) органи та особи, яким законом 
надано право захищати права, свобо-
ди та інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК 
України); 

2) позивач і його представник; 
3) треті особи, які не заявляють са-

мостійних вимог щодо предмета спору 
й беруть участь на стороні позивача; 

4) відповідач і його представник; 
5) треті особи, які не заявляють са-

мостійних вимог щодо предмета спору 
й беруть участь на стороні відповідача; 

6) третя особа, яка заявила само-
стійні позовні вимоги щодо предмета 
спору, та її представник.

Варто відмітити, що процесуальне 
законодавство Республіки Білорусії, на 
відміну від ЦПК України, не вказує на 
черговість виступу в судових дебатах, 
проте в більшості випадків така черго-
вість є тотожною українському цивіль-
ному процесу [12, с. 57]. 

Суд, згідно з ч. 5 ст. 193 ЦПК Укра-
їни, має право позбавити сторону бра-
ти участь у судових дебатах, проте і 
примусити також не може. Суду, який 
розглядає справу, у жодному разі не 
варто розглядати відмову сторони від 
участі в судових дебатах як акт визнан-
ня обставин, викладених її опонентом у 
справі. За клопотанням сторін і третіх 
осіб у судових дебатах можуть висту-
пати лише їхні представники.

На відміну від судових дебатів, що 
проводяться під час апеляційного роз-
гляду справи, суд першої інстанції не 
вправі обмежувати часовим критері-
єм тривалість дебатів, оскільки суд у 
більшості випадків сам зацікавлений у 
тому, щоб сторона якомога доступніше 
й докладніше висловила свою позицію 
стосовно заявленого спору. З дозволу 
суду промовці можуть обмінятись ре-
пліками. Право останньої репліки завж-
ди належить відповідачеві та його пред-
ставнику. Саме репліка та відповідь на 
неї є головними елементами дебатів. 
Адже не у ствердженнях сторонами ще 
раз справедливості й обґрунтованості 
своєї позиції, а в запереченні і спросту-
ванні аргументів протилежної сторони 
полягає сутність дебатів [8]. У зв’язку з 

цим, говорячи про поняття судової про-
мови, указує О. Загурський [10, с. 6],  
не можна заперечити, що судовий ви-
ступ – це хоча й суттєва, проте лише 
частина судових дебатів, і судові про-
мови й судові дебати – далеко не одне 
й те саме. І вони одне з одним не збі-
гаються. Судові дебати як самостійна 
частина судового розгляду включають 
у себе дії суду щодо організації судових 
виступів, керівництво ними й контроль 
за їхнім здійсненням.

Під час судових дебатів особами, 
котрі беруть участь у справі, можуть 
бути донесені до суду раніше невідомі 
факти, які за своїм змістом можуть сут-
тєво вплинути на результат розгляду. 
Тому законодавець передбачив право 
головуючого постановляти ухвалу про 
повернення до з’ясування обставин у 
справі. Наприклад, 04.06.2013 р. суддя 
Свердловського міського суду Луган-
ської області, розглядаючи у відкрито-
му судовому засіданні цивільну справу, 
установив, що під час розгляду спра-
ви судом не вирішено питання щодо 
відмови позивача ОСОБА_1 у части-
ні вимог щодо стягнення матеріальної 
шкоди з відповідача ОСОБА_2, від чого 
позивачка відмовилася в ході слухан-
ня справи, про що надала письмову 
заяву. Посилаючись на ст. 194 ЦПК 
України, суд указував, якщо під час 
судових дебатів виникає необхідність 
з’ясування нових обставин, що мають 
значення для справи, або дослідження 
нових доказів, суд постановляє ухвалу 
про повернення до з’ясування обста-
вин у справі. Після закінчення з’ясу-
вання обставин у справі та перевірки 
їх доказами судові дебати проводяться 
в загальному порядку. На підставі ви-
щевикладеного суд постановив ухвалу 
про повернення до з’ясування обставин 
у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСО-
БА_2 про встановлення факту прожи-
вання однією сім’єю та стягнення мате-
ріальної шкоди [13].

Судові дебати – це свого роду голов-
не поле бою між позивачем і відповіда-
чем, площина для реалізації в дії прин-
ципу змагальності цивільного процесу. 
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Проте на сьогодні особи, які беруть 
участь у розгляді справи, не використо-
вують у повному обсязі надане їм за-
коном право на дебати. І чинників тут 
чимало. По-перше, це пов’язано з тим, 
що більшість учасників судового проце-
су навіть не знають, як користуватися 
таким правом, а суду, ураховуючи його 
завантаженість, це не завжди потрібно. 
«Вина в цьому не тільки сторін, які не 
мають жодного уявлення, як виступати 
в дебатах чи висловити власну позицію 
красномовно, а й суду, якому байдуже 
на виступи, який хоче якомога швидше 
закінчити дебати, заявивши: «Суд іде в 
нарадчу кімнату!» [14]. А серед прак-
тиків склалась така думка, що судові 
дебати нині вже нічого не вирішують 
для суду та вказують на те, що, ого-
лошуючи про початок судових дебатів, 
судді в більшості випадків уже знають 
результат розгляду справи. По-друге, 
це недосконалість законодавства в ча-
стині регулювання судових дебатів. Як 
відомо, метою законодавця є направ-
лення всіх зусиль до вирішення кожної 
цивільної справи в одному судовому 
засіданні (ураховуючи такий критерій, 
як розумний строк). У такому судово-
му засідання вчиняється чимало проце-
суальних дій, передбачених главою 4 
ЦПК України. Логічно припустити, що 
учасники судового процесу готувались 
до виступу перед початком судового 
засідання, продумували план своїх про-
мов, тез, реплік, проте судовий розгляд 
справи по суті, дослідження нових до-
казів тощо можуть докорінно змінити 
основу для виступу, що планувалася 
із самого початку. У такій ситуації 
край важливо вчасно зорієнтуватись, 
підкреслити головне й не враховувати 
другорядного під час виступу в судо-
вих дебатах. І можемо лише уявити, 
наскільки це складно буде сторонам, 
для яких лише саме судове засідання є 
чималим стресом. Тому, уважаємо, що 
логічно було б ст. 193 ЦПК України 
доповнити нормою, яка вказувала б на 
таке: «У разі необхідності за клопотан-
ням особи, яка бере участь у справі, 
суд вправі оголосити перерву, з метою 

підготовки останньої до судових деба-
тів». Крім того, не можна не врахову-
вати морального аспекту проведення 
судових дебатів, однією зі складових 
якого є ораторське мистецтво та вмін-
ня доносити свої думки оточуючим. На 
сьогодні серед юридичної літератури 
можна знайти чималу кількість праць, 
де вказано про правильну побудову ви-
ступу, етику й манери поведінки пред-
ставників у суді. За допомогою такої 
літератури адвокати і юристи повинні 
постійно вдосконалювати свої вміння 
й навички, що в майбутньому допома-
гатиме останнім отримувати судове рі-
шення на свою користь. 

Отже, підводячи підсумки, можна 
стверджувати, що порушена в статті 
проблема є вкрай важливою й водно-
час недостатньо дослідженою як із те-
оретичної, так і з практичної позицій. 
З огляду на вищевикладене можемо 
виокремити основні причини цього:

– недостатня кількість літератури 
та інших теоретичних розробок, що 
стосуються проведення судових деба-
тів у цивільному процесі;

– моральний аспект учасників про-
цесу, які не завжди розуміють значен-
ня й важливість дебатів у судовому 
процесі;

– невміння представників вико-
ристовувати положення ст. 193 ЦПК 
України з метою отримання бажаного 
результату по справі;

– неправильна практика проведення 
судами дослідження доказів і судових 
дебатів як єдиної процесуальної дії, які 
є різними за змістом, суттю й завдан-
нями;

– недосконалість чинного процесу-
ального законодавства в частині регу-
лювання проведення судових дебатів 
тощо. 

З метою усунення таких прогалин 
вважаємо за необхідне зробити таке:

– теоретикам, які займаються дослі-
дженням судового розгляду цивільних 
справ, надавати якомога більше реко-
мендацій і напрацювань у цій галузі;

– представникам і сторонам судо-
вого процесу постійно працювати над 
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удосконаленням ораторського мисте-
цтва та вмінням висловлювати свої 
думки;

– здійснення вищими судами по-
стійного контролю й надання практич-
них рекомендацій судам нижчих рівнів 
у частині правильного застосування 
положень закону щодо проведення су-
дових дебатів;

– зміст ст. 193 ЦПК України до-
повнити положенням такого змісту:  
«У разі необхідності за клопотанням 
особи, яка бере участь у справі, суд 
вправі оголосити перерву, з метою під-
готовки останньої до судових дебатів».

Ключові слова: судові дебати, про-
мова, тези, репліка.

Стаття присвячена дослідженню 
проведення дебатів під час розгляду 
цивільних справ у суді першої інстан-
ції. Обґрунтовується положення про 
те, що судові дебати є самостійною 
складовою стадії судового розгляду 
цивільних справ по суті. Із приводу 
останнього наводяться різні точки 
зору як сучасних, так і дореволюцій-
них науковців. 

Статья посвящена исследованию 
проведения дебатов во время рас-
смотрения гражданских дел в суде 
первой инстанции. Обосновывается 
положение о том, что судебные де-
баты являются самостоятельной 
частью стадии судебного рассмотре-
ния гражданских дел по существу. По 
поводу последнего приводятся раз-
личные точки зрения как современ-
ных, так и дореволюционных ученых.

The article investigates the debate in 
civil cases at first instance. The author 
argues the position that the legal 
debate is an independent component 
of the trial stage civil cases on the 
merits. Regarding the latter are given 
different views of both modern and 
pre-revolutionary scientists. 
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ПРАВОВІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  

НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Розвинута нормативно-правова база 
та забезпечення її виконання у сфері 
земельних відносин є важливим аспек-
том не лише стабільності виробничих 
процесів у цій сфері, а й одним із го-
ловних чинників соціальної стабільності 
суспільства й функціонування держа-
ви. Цьому має сприяти новий інсти-
тут у вітчизняному земельному праві 
– інститут реєстрації права власності 
на земельну ділянку. Окремі правові 
аспекти реєстрації земельних ділянок 
і засобів її правового забезпечення 
були предметом дослідження у працях  
К.О. Настечко, С.В. Гринька, Д.В. Бу-
суйок, П.Ф. Кулинича та інших учених. 
Однак, попри важливе значення самих 
ідей, обґрунтованих у працях зазначе-
них учених, варто зауважити, що мето-
дологічні аспекти реєстрації земельних 
ділянок потребують подальшого розвит-
ку й конкретизації до певної сфери юри-
дичної діяльності.

Метою статті є визначення необхід-
них юридично важливих дій і їх доку-
ментального супроводження для дер-
жавної реєстрації права власності на 
земельну ділянку та розкриття вимог 
щодо її належного оформлення.

Закон України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» (далі – Закон) [1], 
який набрав чинності 01 січня 2013 р., 
визначає державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно як офіційне ви-
знання й підтвердження державою фак-
тів виникнення, переходу або припинен-
ня прав на нерухоме майно, обтяження 
таких прав шляхом унесення відповід-
ного запису до Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно. Проце-

дура проведення державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень і обтяжень, перелік докумен-
тів, необхідних для її проведення, права 
й обов’язки суб’єктів у сфері державної 
реєстрації прав визначені «Порядком 
державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2013 р. № 868 (далі – 
Порядок) [2].

Проаналізувавши нормативно-пра-
вові акти, можна дійти висновку, що 
проведення державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку відбу-
вається за заявою, поданою заявником 
до органу державної реєстрації прав за 
формою, установленою Наказом Мініс-
терства юстиції України «Про впоряд-
кування відносин, пов’язаних із дер-
жавною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 17 
квітня 2012 р. № 595/5 [3], а саме: за-
ява про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень (щодо права власності). Необ-
хідно зазначити, що цим Наказом визна-
чено чіткі вимогами щодо заповнення 
заяв у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно. Зокрема, 
заява має заповнюватись державною 
мовою розбірливими друкованими літе-
рами кульковою ручкою синього кольо-
ру або за допомогою загальноприйнятих 
технічних засобів. Дати в заявах запов-
нюються арабськими цифрами у форма-
ті «день, місяць, рік».

На думку С.В. Гринька, реєстрація 
прав на землю – це юридично визна-
чена, поліфункціональна, вольова діяль-
ність суб’єктів земельних реєстраційних 
правовідносин, спрямована на внесення 
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передбачених законодавством належ-
но отриманих даних у спеціально при-
значені для цього офіційні документи 
уповноваженими державою органами 
за встановленою процедурою з метою 
виникнення, зміни або припинення від-
повідних прав на землю в належних 
заінтересованих осіб, які її ініціюють, 
та утвердження останніх як суб’єктів 
зазначених легалізованих прав. Полі-
функціональна спрямованість реєстрації 
прав, на думку науковця, об’єктивуєть-
ся в таких основних напрямах: легалі-
заційному (правовстановлювальному), 
екологічному, інформаційному, обліко-
вому і статистичному [4, с. 24].

На думку П.Ф. Кулинича, державна 
реєстрація прав на землю є офіційним 
визнанням і підтвердженням державою 
фактів виникнення, переходу або при-
пинення прав власності, користування, 
зокрема права оренди землі, їх обме-
жень, земельних сервітутів тощо, що 
супроводжуються внесенням даних про 
зареєстровані права до Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень [5, c. 311].

К.О. Настечко оформленням прав на 
земельні ділянки вважає юридично ви-
значену діяльність суб’єктів оформлен-
ня прав на земельні ділянки для вида-
вання й отримання юридично значимих 
і правовстановлювальних документів на 
право власності, право користування 
або право осіб на земельну ділянку, яке 
виникає з установлення обтяжень або 
обмежень, їх державної реєстрації та 
нотаріального оформлення у випадках, 
визначених законом. Така діяльність, як 
зазначає дослідник, розпочинається із 
подання передбаченого законодавством 
юридично значимого документа до адре-
сата (органу державної влади або само-
врядування) відповідно до встановленої 
законодавством процедури й завершуєть-
ся видаванням правовстановлювального 
документа на земельну ділянку та його 
державної реєстрації [6, с. 524–525].  
Проте, на думку С.В. Гринька, застосу-
вання саме терміна «оформлення» має 
певні недоліки, зокрема обмеженість у 
розкритті, поясненні правової природи 

реєстрації прав на землю, адже про об-
меження можна вести мову як у межах 
легалізаційної, так і в межах легітима-
ційної діяльності. 

Заявником подається оригінал доку-
мента, що посвідчує його особу (копія 
надається). Документом, що посвідчує 
особу, є паспорт громадянина України, 
посвідка щодо проживання особи, яка 
мешкає в Україні, національний, дипло-
матичний чи службовий паспорт іно-
земця або документ, що його заміняє.  
У разі вилучення у громадянина України 
паспорта громадянина України у зв’язку 
з отриманням дозволу для виїзду за кор-
дон на постійне проживання докумен-
том, що посвідчує особу громадянина 
України, є паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон з відміткою про по-
стійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, 
яка не досягла 16-річного віку, є сві-
доцтво про народження. Документом, 
що посвідчує посадову особу органу 
державної влади або органу місцевого 
самоврядування, є службове посвідчен-
ня. У випадках подання заяви уповно-
важеною особою органові державної 
реєстрації прав подається документ, що 
підтверджує її повноваження (копія до-
віреності подається).

У разі подання заяви особисто за-
інтересованою особою подається копія 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податку згідно з Державним 
реєстром фізичних осіб-платників по-
датків (далі – реєстраційний номер об-
лікової картки платника податку), крім 
випадків, коли фізична особа через свої 
релігійні або інші переконання відмо-
вилася від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника по-
датку, офіційно повідомила про це від-
повідний орган державної влади й має 
відповідну відмітку в паспорті громадя-
нина України.

У разі подання заяви уповноваженою 
особою, яка діє від імені фізичної особи, 
подаються копія документа, що посвідчує 
заінтересовану особу, та копія реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податку такої особи, крім випадків, коли 
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фізична особа через свої релігійні або інші 
переконання відмовилася від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податку, офіційно повідомила 
про це відповідний орган державної вла-
ди й має відмітку в паспорті громадянина 
України. За вимогами наведеного Наказу 
Міністерства юстиції України від 17 квіт-
ня 2012 р. № 595/5 заявник подає до-
кумент, що підтверджує внесення плати 
за надання витягу з Державного реєстру 
прав і документ про сплату державного 
мита (у розмірі 7 неоподаткованих мініму-
мів доходів громадян).

Варто зазначити, що п. 18 ч. 1 ст. 4  
Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито» від 21 січня 1993 р. 
[7] визначено, що від сплати державно-
го мита звільняються громадяни, зара-
ховані до першої та другої категорій по-
страждалих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи; громадяни, зараховані до 
третьої категорії постраждалих унас-
лідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно проживають до відселення чи 
самостійного переселення або постійно 
працюють на території зони відчуження, 
безумовного (обов’язкового) й гаран-
тованого добровільного відселення, за 
умови, що вони станом на 01 січня 1993 
р. прожили або відпрацювали в зоні без-
умовного (обов’язкового) відселення не 
менше ніж два роки, а в зоні гарантова-
ного добровільного відселення – не мен-
ше ніж три роки; громадяни, зараховані 
до четвертої категорії потерпілих унас-
лідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або 
постійно проживають на території зони 
посиленого радіоекологічного контролю, 
за умови, що станом на 01 січня 1993 р. 
вони прожили або відпрацювали в цій 
зоні не менше ніж чотири роки; інваліди 
Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів 
(партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встанов-
леному порядку особи; інваліди I та II 
групи. Отже, вищезазначеним особам 
не потрібно надавати документ про 
сплату державного мита.

Для реєстрації права власності на 
нерухомий об’єкт, зокрема права влас-

ності на земельну ділянку, заявник 
подає до органу держреєстрації доку-
менти, що підтверджують виникнення, 
перехід або припинення права власно-
сті й інших речових прав на нерухоме 
майно. Згідно з п. 27 Порядку, доку-
ментами, що підтверджують виникнен-
ня, перехід і припинення права власно-
сті й інших речових прав на нерухоме 
майно, є такі: укладений у встановле-
ному законом порядку договір, пред-
метом якого є нерухоме майно, права 
щодо якого підлягають державній реє-
страції, або речове право на нерухоме 
майно чи його дублікат; свідоцтво про 
право власності на частку в спільному 
майні подружжя в разі смерті одного 
з подружжя, видане нотаріусом або 
консульською установою України, чи 
його дублікат; свідоцтво про право на 
спадщину, видане нотаріусом або кон-
сульською установою України, чи його 
дублікат; свідоцтво про придбання май-
на з прилюдних торгів (аукціонів) і сві-
доцтво про придбання майна з прилюд-
них торгів (аукціонів), якщо прилюдні 
торги (аукціони) не відбулися, видані 
нотаріусом, чи їх дублікати; свідоцтво 
про право власності на нерухоме май-
но, видане державним реєстратором 
відповідно до цього Порядку; свідоцтво 
про право власності, видане органом 
приватизації наймачам житлових при-
міщень у державному та комунальному 
житловому фонді; свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно, видане 
органом місцевого самоврядування або 
місцевою держадміністрацією до на-
брання чинності цим Порядком; рішен-
ня про закріплення нерухомого майна 
на праві оперативного управління чи 
господарського відання, прийняте влас-
ником нерухомого майна чи особою, 
уповноваженою управляти таким май-
ном; державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку або на право 
постійного користування земельною 
ділянкою; рішення суду, що набрало 
законної сили, щодо права власності й 
інших речових прав на нерухоме май-
но; ухвала суду про затвердження (ви-
знання) мирової угоди; заповіт, яким 
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установлено сервітут на нерухоме май-
но; закон, яким установлено сервітут 
на нерухоме майно; рішення уповнова-
женого законом органу державної вла-
ди про повернення об’єкта нерухомого 
майна релігійній організації; рішення 
власника майна, уповноваженого ним 
органу про передавання об’єкта нерухо-
мого майна з державної в комунальну 
власність чи з комунальної в державну 
власність або з приватної в державну 
чи комунальну власність; інші доку-
менти, що підтверджують виникнення, 
перехід і припинення права власності й 
інших речових прав на нерухоме майно 
відповідно до закону.

Заявник також подає до органу дер-
жреєстрації витяг із Державного земель-
ного кадастру. Витяг із Держземкада-
стру немає потреби подавати у випадках, 
коли документи, які є підставою виник-
нення, переходу чи припинення права 
власності або інших прав, містять у собі 
інформацію про кадастровий номер. На 
практиці часто заявники, звертаючись 
до органів державної реєстрації прав, не 
дотримуються вимог законодавства. Так, 
03 червня 2014 р. громадянка звернулась 
до реєстраційної служби із заявою про 
державну реєстрацію права власності на 
земельну ділянку. Разом із заявою нею 
подані документ, що підтверджує внесен-
ня плати за надання витягу з Держав-
ного реєстру прав, документ про сплату 
державного мита й державний акт на 
право приватної власності на земельну 
ділянку.

При розгляді зазначеної заяви та 
поданих документів було встановлено 
відсутність інформації про кадастровий 
номер. У зв’язку з вищезазначеним 
державним реєстратором було прийня-
то рішення про зупинення розгляду 
заяви про державну реєстрацію прав і 
їх обтяжень і надано можливість про-
тягом 5 днів надати витяг із Держав-
ного земельного кадастру. Через те що 
громадянкою не було подано необхід-
ний документ у встановлені строки ре-
єстратором було прийнято рішення про 
відмову в державній реєстрації права 
власності на земельну ділянку.

Розглянувши цей випадок, мож-
на зробити висновок, що державний 
реєстратор, приймаючи рішення про 
зупинення розгляду заяви, керувався 
приписами п. 43 Порядку, де визначе-
но, що для проведення державної ре-
єстрації речових прав на земельну ді-
лянку в разі, коли в документах, що 
підтверджують виникнення, перехід і 
припинення речових прав на земельну 
ділянку, відсутні відомості про її кадас-
тровий номер, заявник, крім документа, 
що підтверджує виникнення, перехід і 
припинення речових прав на нерухоме 
майно, подає витяг із Державного зе-
мельного кадастру про таку земельну 
ділянку.

Однак існують випадки, коли рі-
шення державного реєстратора можна 
піддати сумніву. Так, 08 липня 2014 р. 
до реєстраційної служби громадянином 
було подано заяву в інтересах іншого 
громадянина про державну реєстрацію 
права власності на земельну ділянку. 
Разом із заявою була подана копія до-
віреності, документ, що підтверджує 
внесення плати за надання витягу з 
Державного реєстру прав, документ 
про сплату державного мита, витяг із 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку та рішення суду, що 
набрало законної сили. Державний ре-
єстратор під час розгляду зазначеної 
заяви прийняв рішення про зупинен-
ня розгляду заяви про державну реє-
страцію прав і їх обтяжень у зв’язку 
з тим, що заявником не був наданий 
витяг із Єдиного реєстру довіреностей. 
Протягом 5 днів вимога державного ре-
єстратора була виконана, у зв’язку з 
чим прийнято рішення про державну 
реєстрацію прав на землю.

Адже в жодному нормативно-право-
вому акті не визначено, що в разі по-
дання заяви уповноваженою особою, 
яка діє від імені фізичної особи, заяв-
ник повинен подавати витяг із Єдиного 
реєстру довіреностей. У рішенні про 
зупинення державної реєстрації дер-
жавний реєстратор керувався п. 8 ч. 2 
ст. 8 Закону, де зазначено, що в разі 
потреби державний реєстратор вимагає 
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подання передбачених законодавством 
додаткових документів, необхідних 
для державної реєстрації прав і їх об-
тяжень. Ураховуючи вищезазначене, 
можна дійти висновку, що в чинному 
законодавстві відсутній вичерпний пе-
релік документів, які необхідно подава-
ти до органів державної реєстрації прав 
для проведення державної реєстрації 
права власності на земельну ділянку.

Отже, дослідивши нормативно-пра-
вові акти у сфері державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно, 
можна було б стверджувати, що для 
проведення державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку заявни-
кові достатньо подати до органу дер-
жавної реєстрації прав вищезазначені 
документи. Проте існує норма п. 8 ч. 
2 ст. 9 Закону, яка надає можливість 
державному реєстраторові вимагати 
подання передбачених законодавством 
додаткових документів, необхідних 
для державної реєстрації прав і їх об-
тяжень Що саме входить до переліку 
додаткових документів, на жаль, нор-
мативно-правовими актами не визна-
чено. Уважаємо, що таке законодавче 
упущення має бути усунуто шляхом 
унесення відповідних змін і доповнень 
до Закону.

Ключові слова: право власності, 
нерухоме майно, земельна ділянка, 
державна реєстрація, обмеження й об-
тяження прав.

Стаття присвячена розгляду 
питань державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку. Роз-
кривається зміст вимог щодо на-
лежного оформлення прав на землю, 
визначаються юридично важливі дії 
та їх документальне супроводжен-
ня, що необхідно для державної ре-
єстрації прав власності на землю, 
а також обмеження й обтяження 
прав на земельну ділянку.

Статья посвящена рассмотре-
нию вопросов государственной ре-
гистрации права собственности на 
земельный участок. Раскрывается 
содержание требований по надле-

жащему оформлению прав на землю, 
определяются юридически значимые 
действия и их документальное со-
провождение, необходимое для госу-
дарственной регистрации права 
собственности на землю, а также 
ограничения и обременения прав на 
земельный участок.

The article considers the issues of 
state registration of title to land. It 
describes the content requirements for 
the proper registration of land, defined 
legal actions and their documentary 
support needed for the state 
registration of ownership of the land, 
and restrictions and encumbrances of 
land rights.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПОКАРАНЬ ЗА ЗЛОЧИНИ  

ПРОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ

Розгортання антитерористичної опе-
рації на південному сході України, про-
блема збереження територіальної ціліс-
ності держави диктують необхідність 
формування науково обґрунтованої 
кримінально-правової політики у сфері 
покарань за посягання на державний 
суверенітет і територіальну цілісність 
нашої держави. Вироблення механізму 
кримінально-правового регулювання 
на ці посягання вимагає врахування 
як зарубіжного досвіду використання 
інституту покарання, так і стану від-
носин між державною владою і грома-
дянським суспільством, який склався 
після революційних подій у м. Києві у 
грудні – лютому 2014 р., що призве-
ли до повалення режиму президента  
В. Януковича. 

Кримінально-правовій проблемі по-
карання присвячені праці таких вітчиз-
няних учених, як М. Коржанський,  
Н. Панов, М. Руденко, А. Савченко,  
М. Хавронюк та ін. Однак у працях за-
значених авторів висвітлювалися про-
блеми кримінального законодавства 
України загалом, а кримінально-правова 
політика у сфері покарань щодо злочи-
нів терористичного характеру, спрямо-
ваних проти територіальної цілісності 
держави, залишається недослідженою. 

Виходячи з актуальності цієї про-
блеми, метою статті є встановлення 
особливостей кримінально-правової 
політики у сфері покарання щодо зло-
чинних діянь, які кваліфікують як те-
рористичні й пов’язані зі збереженням 
територіальної цілісності держави. 

Проблема збереження територіаль-
ної цілісності держави та криміналь-
но-правової політики у сфері покарань 

вимагає врахування комплексу питань 
організаційно-правового характеру. 
Серед них необхідно не забувати про 
досить важливий фактор – створе-
ну режимом В. Януковича класичну 
олігархічну систему. Ця система охо-
плює фінансові й політичні еліти, їхні 
об’єднання, аналітичні структури, ЗМІ, 
організовану злочинність, тіньову еко-
номіку, приватні силові структури, які 
мають свій політичний інтерес. Саме 
ця «фінансова еліта (олігархія), яка во-
лодіє ресурсами для здійснення еконо-
мічної влади, і стала основним суб’єк-
том громадянського суспільства». Тому 
спроби нової влади послабити цей 
центральний елемент громадянського 
суспільства в Донецькій і Луганській 
областях призвів до відкритих закликів 
частини цієї еліти до їх від’єднання від 
території України й утворення пара-
лельних державі центрів влади у вигляді 
урядів самопроголошених Донецької та 
Луганської народних республік (далі –  
ДНР і ЛНР). 

Такі дії стали причиною відкрито-
го протистояння держави й альтерна-
тивних йому центрів влади. І хоча це 
протистояння, на думку ізраїльського 
вченого М. Ван Кревельда, визначає 
реальний зміст політичних процесів 
у ліберально-демократичних суспіль-
ствах [1, с. 510], ми вважаємо, що, 
незважаючи на утворення різних груп 
впливу, суспільство загалом може від-
чувати довіру тільки до держави. Со-
ціолог І. Валлерстайн з приводу цього 
зазначає: «Поняття держави пов’язане 
з розширенням і розвитком; поняття 
групи асоціюється із захистом і стра-
хом» [2, с. 46–47].

© К. Данченко, 2015
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Саме тому кримінально-правова по-
літика у сфері покарання в пострево-
люційний період була спрямована на 
посилення довіри до держави й закон-
ності дій нової влади через прийняття 
законодавчих актів.

Проте із самого початку дії самопро-
голошених керівників ДНР і ЛНР 
спрямовані не на досягнення компро-
місу між центром і регіоном, а проти 
територіальної цілісності держави. Такі 
дії не можна кваліфікувати інакше як 
злочинні. Разом із тим, зважаючи на 
наявність етнополітичного аспекту в 
конфлікті, варто все-таки проаналізува-
ти кримінально-правові підстави засто-
сування кримінальної репресії як спо-
собу реалізації соціального контролю. 
Для перевірки підстав і ефективності 
захисту кримінальним законом суспіль-
них відносин потрібно врахувати, що 
злочинну дію в кримінальній науці при-
йнято ділити на просту й складну. Про-
ста дія характеризується тим, що вона 
складається з одного акту поведінки 
та завдає шкоду одному об’єктові, тоді 
як складна дія, на думку М. Панова, 
«складається з кількох актів поведінки 
людини, кожен із яких, узятий окре-
мо, ізольовано, може бут визнаний як 
проста дія». Однак, на відміну від ос-
таннього, акти поведінки, що входять у 
складну дію як її складові, через свою 
внутрішню єдність і нерозривний зв’я-
зок самостійного значення в межах цієї 
дії не мають. Кожен із цих актів пове-
дінки в складній дії може мати відпо-
відну мету й об’єкт злочину [3, с. 12].

Ураховуючи викладене, антидер-
жавні дії самопроголошених ДНР і 
ЛНР варто зарахувати до складних 
злочинних дій, які містять ознаки теро-
ризму й сепаратизму. Як відомо, терор 
(від лат. terror – страх, жах) – це ціле-
спрямована застрашлива дія, а також 
ідеологія насильства і практика впли-
ву на суспільну свідомість, пов’язана 
із залякуванням населення різними 
формами протиправних насильницьких 
дій. Проте, не сумніваючись у цьому 
визначенні, все ж таки варто для ха-
рактеристики злочинних дій керівників 

самопроголошених республік Донбасу 
і їхніх прихильників урахувати, що те-
роризм є одним зі способів політичної 
боротьби із застосуванням ідеологіч-
но-мотивованого насильства. Тероризм 
можливий за умови співчуття справі 
терористів хоча б частини суспільства, 
тобто терористи потребують підтримки 
населення, саме з якого можуть форму-
ватися так званні терористичні мережі 
[4, с. 74].

На нашу думку, з наведеними погля-
дами не можна не погодитися, оскіль-
ки вони пов’язують тероризм із репре-
сивною, жорсткою формою боротьби 
проти політичних супротивників на-
сильницькими методами залякування. 
Проте ці підходи не були враховані 
законодавцем. Так, у чинному Кримі-
нальному кодексі України (ст. 258) під 
терористичним актом розуміють засто-
сування зброї, учинення вибуху, під-
палу або інших дій, які створюють не-
безпеку для життя чи здоров’я людини 
або заподіяння значної майнової шкоди 
чи настання інших тяжких наслідків, 
якщо такі дії були вчинені з метою по-
рушення громадської безпеки, заляку-
вання населення, провокації воєнного 
конфлікту, міжнародного ускладнення, 
або з метою впливу на прийняття рі-
шень чи вчинення або невчинення дій 
органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, службови-
ми особами цих органів, об’єднаннями 
громадян, юридичними особами, або з 
метою привернення уваги громадськос-
ті до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста), 
а також погроза вчинення зазначених 
дій із тією самою метою [5, с. 8]. Як ба-
чимо, законодавець визначив родовим 
об’єктом цього злочину громадську без-
пеку, а тому формулювання криміналь-
но-правової норми є розпливчастим і не 
відображає сутності й характерних від-
мінних ознак цього злочину. У зв’язку 
з наявними новими підходами було б 
доречно родовим об’єктом терористич-
ного акту визначити основи національ-
ної безпеки й, відповідно, віднести цю 
статтю до Особливої частини Кримі-
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нального кодексу України. При цьому 
для того щоб чітко усвідомити об’єкт 
і склад злочину тероризму, необхідно 
безпеку держави розглядати як стан 
суспільних відносин у різних сферах, 
що забезпечують нормальні умови її 
функціонування. З іншого боку, варто 
відрізняти від об’єкта злочину предмет 
посягання, що є матеріальним вира-
женням об’єкта і на який спрямований 
умисел винного. Саме за такого підхо-
ду ми можемо говорити про тероризм 
як посягання на певні предмети, але з 
політичною метою. 

Не перелічуючи в диспозиції ст. 258 
Кримінального кодексу України ви-
падки, з якою саме метою може бути 
вчинено терористичний акт, варто 
звернути увагу на думку, висловлену  
М. Коржанським, що метою терориз-
му(а отже, і його сутністю – К. Д.) є 
досягнення політичних цілей – при-
мусити уряд, установи або організації 
вчинити дії, вигідні для політичних ці-
лей терористів [6, с. 112–115]. 

Будь-які інші насильницькі дії не 
з цих мотивів мають розглядатися як 
злочини, що вже передбачені чинними 
нормами кримінального законодавства 
України, зокрема ст. 112 «Посягання 
на життя державного чи громадського 
діяча»; ст. 147 «Захоплення заручни-
ків»; ст. 209 «Легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом»; ст. 255 «Створення злочинної 
організації»; ст. 256 «Сприяння учас-
никам злочинних організацій та укрит-
тя їх злочинної діяльності»; ст. 258  
«Терористичний акт»; ст. 259 «За-
відомо неправдиве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян, знищення 
чи пошкодження об’єктів власності»; 
ст. 260 «Створення не передбачених 
законом воєнізованих або збройних 
формувань»; ст. 261 «Напад на об’єк-
ти, на яких є предмет, що становить 
підвищену небезпеку для оточення»;  
ст. 266 «Погроза вчинити викрадення або 
використати радіоактивні матеріали»;  
ст. 278 «Угон або захоплення заліз-
ничного рухомого складу, повітряного, 
річкового та морського судна»; ст. 346 

«Погроза або насильство щодо держав-
ного чи громадського державного дія-
ча»; ст. 349 «Захоплення представника 
влади або працівника правоохоронного 
органу як заручника»; ст. 439 «Засто-
сування зброї масового знищення»; ст. 
443 «Посягання на життя представни-
ка іноземної держави»; ст. 444 «Зло-
чини проти осіб та установ, що мають 
міжнародний захист» [5, с. 8–13].

Ураховуючи те, що в п. 5 ст. 3 
Кримінального кодексу України вка-
зується, що Закони України про кри-
мінальну відповідальність повинні від-
повідати положенням, які містяться в 
чинних міжнародних договорах, згоду 
на обов’язковість яких дано Верхов-
ною Радою України, переконані, що 
ст. 258 Кримінального кодексу Украї-
ни повинна бути бланкетною (відсиль-
ною), зокрема, на Закони України: 
«Про боротьбу з тероризмом»; «Про 
основи національної безпеки України»;  
«Про оперативно-розшукову діяльність; 
«Про контррозвідувальну діяльність»; 
«Про розвідувальні органи України»; 
«Про Державну охорону органів дер-
жавної влади України та посадових 
осіб»; «Про міліцію»; «Про Збройні 
Сили України»; «Про внутрішні війсь-
ка МВС України»; «Про Державну 
прикордонну службу в Україні»; «Про 
Цивільну оборону України»; «Про про-
куратуру»; «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом)»; «Про 
фізичний захист ядерних установок, 
ядерних матеріалів, радіоактивних від-
ходів, інших джерел іонізуючого ви-
промінювання»; «Про правовий режим 
надзвичайного стану».

Наведена система правових актів 
і норм загалом не тільки охоплює ре-
гулювальною дією увесь спектр про-
блем, пов’язаних із боротьбою проти 
тероризму, а й визначає напрями кри-
мінально-правової політики у сфері 
покарання. При цьому ключовим нор-
мативно-правовим актом, який уста-
новлює правові та організаційні ос-
нови кримінально-правової політики 
боротьби з тероризмом, повноваження 
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й обов’язки органів виконавчої влади, 
об’єднань громадян і організацій, поса-
дових осіб та окремих громадян у цій 
сфері, порядок координації їхньої діяль-
ності, гарантії правового й соціального 
захисту громадян у зв’язку з їх участю 
в боротьбі з тероризмом, є, безумовно, 
Закон України «Про боротьбу з теро-
ризмом». 

У цьому Законі вперше дається ви-
значення таких понять, як «тероризм», 
«міжнародний тероризм», «технологіч-
ний тероризм» тощо. Принциповою но-
вацією є чітка правова регламентація 
в ньому порядку проведення антитеро-
ристичної операції, чому присвячено III 
розділ [7, с. 1]. Передусім варто під-
креслити, що антитерористична опе-
рація проводиться за наявності ознак 
терористичного акту, що чітко визначе-
но ст. 10 Закону, тобто злочину, склад 
якого передбачений ст. 258 Криміналь-
ного кодексу України, що визначає 
зміст кримінально-правої політики у 
сфері покарання. Утім варто підкрес-
лити, що вчинену дію терористичної 
спрямованості кваліфікувати як певний 
склад злочину (остаточно) неможливо, 
оскільки за ознаками об’єктивної сто-
рони значна частина злочинів терорис-
тичної спрямованості схожі, а нерідко 
й збігаються. Тому не дивно, що під час 
слідства такі склади злочинів зазнають 
перекваліфікації.

Водночас це не означає, що утво-
рюється вірогідність залишити якийсь 
небезпечний злочин поза реагуванням 
відповідного рівня з боку правоохорон-
них органів і правозастосовних сил. 
Адже кримінально-правова політика 
у сфері покарання зорієнтовує закон 
на «основний» терористичний злочин, 
яким є терористичний акт, що дає 
змогу будь-яку невизначеність ситу-
ації навколо вчиненої небезпечної дії 
або погрози її вчинення тлумачити в 
бік кваліфікації її як можливого теро-
ристичного акту, що тягне відповідне 
реагування антитерористичної системи 
(ст. 11 ч. 2 Закону України «Про бо-
ротьбу з тероризмом») і покарання вин-
них за вчинену дію [7, с. 1].

Кримінально-правова політика вно-
сить у кримінально-правове поняття 
тероризму соціальні й політичні ко-
рективи та розглядає тероризм як 
одну з небезпечних форм злочинного 
посягання, в основу якого покладено 
прагнення суб’єкта злочину посіяти в 
оточуючих страх, паніку, паралізувати 
суспільно-політичні процеси із демо-
кратизації всіх сфер життя в Україні. 
Тому вона, реагуючи безпосередньо 
на реальні процеси на Донбасі, сприяє 
формуванню законодавчого механізму 
врегулювання ситуації в цьому регіо-
ні. Так, 12–14 серпня 2014 р. Верхо-
вна Рада України ухвалила три закони: 
Закон України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодек-
су України щодо особливого режиму 
досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану та у 
районі проведення антитерористичної 
операції» [8, с. 1]; Закон України «Про 
внесення доповнень до Закону України 
«Про міліцію» щодо умов застосування 
сили, спеціальних засобів і вогнепаль-
ної зброї у районі проведення антите-
рористичної операції» [9, с. 1]; Закон 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про боротьбу з тероризмом», 
які були підписані Президентом Украї-
ни й набули чинності [10, с. 1].

Проте, згідно з чинним законодав-
ством України, під ознаки антитерорис-
тичної операції підпадає дуже широке 
коло випадків, а район проведення 
такої операції визначається виключно 
керівництвом Служби безпеки Укра-
їни на власний розсуд [12, с. 1–3]. 
Відповідно до правової логіки, норми 
вказаних Законів можуть бути застосо-
ваними на будь-якій частині території 
України, крім того, вони мають не тим-
часовий, а постійний характер дії. Не 
можна не відзначити того, що Закон 
України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про боротьбу з терориз-
мом» щодо превентивного затримання 
в районі проведення антитерористичної 
операції осіб, причетних до терористич-
ної діяльності, на строк понад 72 го-
дини» (яким передбачено збільшення, 
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як виняток, строків «превентивного» 
затримання осіб, які підозрюються у 
причетності до терористичної діяльно-
сті, без рішення суду з 72-х годин до 
30 діб), порушує право на свободу й 
особисту недоторканність, що гаранту-
ється ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод від 
1950 р. [10, с. 2].

У п. 3 ст. 5 Конвенції вказано, що 
кожен, кого заарештовано або затри-
мано, має негайно постати перед суд-
дею чи іншою посадовою особою, якій 
закон надає право здійснювати судову 
владу, і йому має бути забезпечено роз-
гляд справи судом упродовж розумного 
строку або звільнення під час прова-
дження. При цьому, згідно з практикою 
Європейського Суду з прав людини, ані 
слідчі, ані прокурори не можуть розгля-
датися як «посадові особи, яким надано 
право здійснювати судову владу», у ро-
зумінні п. 3 ст. 5 Конвенції [12, с. 1].

Наявні недоліки, на нашу думку, 
варто пов’язувати не з нехтуванням 
законодавцем принципів і норм між-
народного права, а з труднощами, 
пов’язаними із регулюванням ситуації 
в Донецькій і Луганській областях. 
Звідси випливають і невизначеність у 
кваліфікації злочинних діянь, які одні 
кваліфікують як терористичні, а інші 
– як сепаратистські. Щодо злочинів 
терористичного характеру, то їхні кри-
мінально-правові та кримінологічні оз-
наки (риси, властивості, характеристи-
ки), на нашу думку, варто розглядати в 
одній площині.

Ключові слова: кримінально-пра-
вова політика, покарання, кримінальна 
відповідальність, раціональність, теро-
ризм, злочинні діяння.

Стаття присвячена аналізу про-
блемних питань кримінально-пра-
вової політики у сфері покарань за 
злочини проти територіальної ціліс-
ності держави. Досліджуються соці-
ально-політичні підстави прийнят-
тя нових законодавчих актів і їхнє 
значення для кримінально-правової 
політики у сфері покарань з метою 

визначення кваліфікації злочинних 
діянь, які кваліфікують як терорис-
тичні. Робиться висновок про те, що 
злочини терористичного характеру 
та їхні кримінально-правові й кримі-
нологічні ознаки (риси, властивості, 
характеристики) варто розглядати 
в одній площині.

Статья посвящена рассмотре-
нию вопроса территориальной цело-
стности государства через призму 
уголовно-правовой политики в сфе-
ре наказаний за преступления про-
тив территориальной целостности 
государства. Исследуются социаль-
но-политические основания приня-
тия новых законодательных актов 
и их значение для уголовно-правовой 
политики в сфере наказаний с целью 
определения квалификации преступ-
ных деяний. Делается вывод о том, 
что преступления террористичес-
кого характера и их уголовно-пра-
вовые и криминологические признаки 
(черты, свойства, характеристи-
ки) следует рассматривать в одной 
плоскости.

The article considers the issue 
of territorial integrity of the state 
through the prism of criminal law 
policy of punishment. Correctness and 
rationality of the adoption of new laws 
and their implications for the criminal 
law policy of punishment. An attempt 
is made to trace the society’s attitude 
to the decisions of state authorities 
and the word «terrorism» for the 
Ukrainian legislator. The conclusion 
is that a terrorist crime, and criminal 
law and criminological characteristics 
(features, properties, characteristics), 
should be considered in the same plane.
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УДК 343.137.9
Р. Аракелян,

здобувач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії управління

ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВАХ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Упровадження інституту медіації в 
кримінальне процесуальне законодав-
ство України зумовлює необхідність 
дослідження наявності чи відсутності 
давніх традицій (генезису) відновного 
правосуддя на теренах сучасної України 
в хронологічних межах із Х ст. н. е. до 
першої третини ХХ ст. в тогочасній сис-
темі права, правосвідомості українського 
народу. Таке дослідження слугуватиме 
однією із підвалин відродження, розбу-
дови інституту медіації в кримінальному 
процесуальному законодавстві сучасної 
України з урахуванням ментальних і 
правових традицій українського народу. 

Значний внесок у дослідження гене-
зису інституту медіації в кримінальних 
справах на теренах сучасної України 
зробили такі вітчизняні науковці, як  
О. Бобров, А. Горов, І. Войтюк,  
Ю. Микитин, В. Маляренко, Л. Ілько-
вець, В. Землянська, В. Замніус, Д. Ко-
вриженко, О. Коваленко, С. Олійник, 
К. Льоффлер-Конрад, В. Трубников,  
І. Ємельянов, Н. Прокопенко, В. Сеге-
дін, О. Перепадь та інші. 

Незважаючи на здобутки в дослі-
джуваній проблемі, у науковій літера-
турі, зокрема у вітчизняних правників, 
бракує системних досліджень генезису 
інституту медіації в кримінальних спра-
вах на теренах сучасної України. 

Метою статті є системний аналіз ге-
незису інституту медіації в криміналь-
них справах на теренах сучасної Укра-
їни, що передбачатиме дослідження й 
аналіз кримінальних процесуальних ак-
тів часів Київської Русі, панування на 
теренах сучасної України Литовського 
князівства, Польського королівства, 
Гетьманської держави та австро-угор-
ського панування до середини 1918 р.

На теренах сучасної України перша 
згадка про інститут медіації закріпле-
на в найдавнішому руському літописі 
«Повість минулих літ», до складу якого 
входять положення договору 911 р. між 
Київською Руссю й Візантією [1, с. 21, 
29]. Елементи інституту медіації були 
закріплені в більшості варварських 
правових актах, зокрема в Правді ко-
роля Іне, Салічній правді, Рипуарській 
правді, які є аналоговою типізацією 
Руської правди. 

Тогочасне розуміння інституту ме-
діації та відновного правосуддя, від-
повідно до положень Руської правди, 
зводилося до надання компенсацій за 
завдану правопорушенням шкоду, при 
цьому потерпіла особа отримувала 
грошове відшкодування за завдані їй 
моральні й фізичні страждання, зокре-
ма побиття, спричинення незначних 
і середньої тяжкості тілесних ушко-
джень, словесну образу. Такі компен-
саційні санкції застосовувалися за рі-
шенням суду як загальна санкція за 
протиправне злочинне діяння. Суди 
приділяли основну увагу задоволенню 
інтересів потерпілого та ствердженню 
справедливості, також компенсаційні 
санкції мали некаральний характер 
і були спрямовані на налагодження, 
упорядкування конфліктних відносин 
сторін. 

На нашу думку, у Руській правді 
закріплений компенсаційний характер 
санкцій, при цьому відсутні матеріа-
ли, які визначали б процедурні форми 
примирення сторін. Цей аргумент є 
свідченням прогресивного розуміння і 
тлумачення відновного правосуддя, яке 
не зводилося виключно до процедур 
примирення, що є одним із можливих 

© Р. Аракелян, 2015
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позитивних кінцевих наслідків однієї із 
форм відновного правосуддя. 

Писане право Київської Русі пе-
редбачало співправління князів і кня-
зівські з’їзди, які передували встанов-
ленню, ініціюванню співправління, що 
мали превентивний характер договір-
них відносин сторін у розрізі віднов-
ного правосуддя, який доцільно було 
б розглядати як запобігання конфлік-
тним ситуаціям. 

Аналіз історії Київської Русі свідчить 
про існування інституту медіації та від-
новного правосуддя в тогочасній систе-
мі права, правосвідомості українського 
народу, цей інститут був оснований на 
компенсаційному характері санкцій, що 
застосовувалися до правопорушника в 
обхід каральних механізмів покаран-
ня. У Київській Русі мирова угода не 
ототожнювалася з компенсаційними 
санкціями (визначальною складовою 
відновного правосуддя), застосування 
компенсаційних санкцій як альтернати-
ва каральних санкцій не мала на меті 
примирення конфліктуючих сторін, а 
у випадку примирення сторін за таких 
умов розглядалася як один із позитив-
них наслідків процедури медіації. Ві-
тчизняний генезис інституту медіації 
оснований на публічно-правовій, полі-
тичній практиці відносин між різними 
носіями державної влади та не пов’яза-
ний із тогочасною судовою системою. 

Процедура медіації в Київській Русі 
зводилася до князівських з’їздів, кня-
жих судів, які провадилися за посе-
редництвом авторитетних державних 
діячів, котрі сприяли вирішенню кон-
фліктних міжусобницьких війн князів. 
Тогочасні правові акти інституту ме-
діації в публічних спірних правовідно-
синах передбачали синтез правових і 
релігійних норм, що виявилося в про-
цедурі хресного цілування, яким завер-
шувалося й скріплювалося укладення 
угод у системи відновного правосуддя 
та інституту медіації зокрема. 

Поняття «інститут медіації» та 
«примирення» в Київській Русі спів-
відносилися як загальне й ціле, перше 
розглядається як процес пошуку взає-

моприйнятного рішення, а друге – як 
позитивний, бажаний результат. Ін-
ститут медіації та примирення мали у 
своїй основі єдину нормативно-правову 
основу, спрямовану на припинення ес-
калації соціальних, публічних конфлік-
тів у Київській Русі. Інструментарієм 
відновного правосуддя було грошове й 
інше матеріальне відшкодування (ком-
пенсація) завданої правопорушенням 
шкоди, воно націлювало основну увагу 
на потреби жертви конфлікту. Інстру-
ментарієм примирення було вирішен-
ня й запобігання конфліктній ситуації 
мирним шляхом, примирення ворогую-
чих князів. Ми вважаємо, що князів-
ські з’їзди необхідно розглядати як про-
цедуру тогочасного інституту медіації, 
який у позитивному ефекті передбачав 
досягнення примирення конфліктую-
чих сторін. 

Після розпаду Київської Русі зна-
чна частина сучасної території Укра-
їни потрапила під владу Литовського 
князівства, а згодом – Польського ко-
ролівства. Основним джерелом права 
цих держав були «Литовські стату-
ти» 1529, 1566, 1588 рр., що діяли на 
значній території України протягом 
ХVI–XVII ст. і ґрунтувалися на Русь-
кій Правді. Відповідно до положень 
«Литовських статутів», мета покаран-
ня полягала у відшкодуванні потерпі-
лому заподіяної йому шкоди за раху-
нок злочинця. При цьому основний 
акцент зроблено на залякуванні, про 
що свідчить жорстокість і болючість 
покарання, а також публічність його 
виконання. Так, «Статут» 1529 р. [3, 
с. 79] передбачав необхідність сплати 
матеріальної компенсації за вчинення 
злочину як родичам загиблого, так і на 
користь князівської скарбниці. Напри-
клад, за вбивство шляхтича шляхтич 
платив 100 коп. грошей «головщини» 
родині вбитого й стільки ж «вини» –  
великому князеві [4, с. 114]. Аналі-
зований документ передбачав можли-
вість примирення в таких криміналь-
них справах, як зґвалтування (ст. 6 
розділу 7) [2, с. 178] і розбій (ст. 21 
розділу 7) [2, с. 182]. 
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«Литовський статут» 1566 р.  
[1, с. 50–69] приділяв значну увагу 
порядку провадження судочинства. 
Поряд із державними і статутовими 
судами серед українського й білорусь-
кого населення утворювався народний 
(громадський) суд, відомий під назвою 
«копи». Копний суд був тісно пов’я-
заний зі старим вічевим зібранням. У 
випадку вчинення злочину потерпілий 
міг скликати «копу», тобто віче всіх 
правоздатних осіб своєї громади. Учи-
нений злочин і його наслідки обговорю-
валися привселюдно [1, с. 69]. Кожна 
особа, яка вважала, що злочин пору-
шує її інтереси, могла висловити свою 
думку щодо нього, запропонувати по-
карання для злочинця. За своєю струк-
турою копні суди ділилися на «гарячу 
копу», у якій брали участь найближчі 
родичі, сусіди потерпілого й кривдни-
ка, та «велику копу», до якої входили 
вже всі члени громади, котрі приймали 
остаточне рішення про покарання зло-
чинця, відшкодування шкоди потерпі-
лому. Такий різновид судів аналогічний 
за процедурною формою і сутнісним 
змістом сучасному порядку проваджен-
ня в кримінальних справах на кшталт 
тубільців у Новій Зеландії та сімейних 
конференцій в Австралії.

Відповідно до положень «Статуту» 
1588 р. (розділи IV, ХІ) [1, с. 165], пе-
редбачено порядок кримінального су-
дочинство, який ініціюється за заявою 
зацікавленої сторони – потерпілого або 
його родичів, припинення криміналь-
ного провадження можливе на будь-
якій стадії процесу шляхом відмови від 
позову й укладення мирової угоди, а 
щодо найтяжчих злочинів слідство й 
суд були обов’язковими. 

За часів козачини (Гетьманської дер-
жави 1648–1782 рр.) починає зароджу-
ватися козацька правова система, яка 
мала форму нормативного вираження в 
окремих документах, вирізнялася зви-
чаєвим характером правового регулю-
вання та була, на думку Д. Яворниць-
кого, «стародавнім звичаєм, словесним 
правом і здоровим глуздом» [5, с. 154]. 
Д. Яворницький зазначав, що «акти 

судових козацьких справ вказують на 
визнання запорожцями права договору 
між товаришами» [5, с. 156]. Так, сто-
рони кримінального конфлікту могли 
завершити судову справу шляхом при-
мирення й укладення відповідного до-
говору про це. У випадку спричинення 
тілесних ушкоджень або майнових зло-
чинів передбачалася можливість вико-
ристання договірного порядку компен-
сації заподіяної шкоди. Така процедура 
була аналогічною сучасному розумінню 
сутності й порядку провадження за ін-
ститутом медіації та заохочувалася, 
віталася представниками козацької су-
дової системи. Паланкові судді, курін-
ний отаман і суд, кошовий отаман як 
остання інстанція намагалися примири-
ти конфліктуючі сторони, фактично ви-
конуючи роль медіаторів. Безпідставна 
відмова однієї зі сторін від примирення 
могла призвести до застосування пока-
рання щодо «непокірного» [1, с. 165]. 

У 1654 р. був підписаний Переяс-
лавський договір. Ця подія є видатною 
та визначальною з огляду на форму-
вання української державності й наці-
ональної правової системи. Унаслідок 
цієї події значна частина українських 
земель потрапила під владу росій-
ського царату на тривалий час. На 
цих землях були поширені положен-
ня «Соборного уложення» 1649 р. та 
інших законодавчих актів, які вплива-
ли на тогочасні правовідносини укра-
їнського народу. «Соборне уложення» 
1649 р. мало репресивний характер 
та обмежувало позитивні права сто-
рін кримінального провадження щодо 
примирення й медіації. У п. 31 «Со-
борного уложення» 1649 р. деклара-
тивно зазначається про примирення 
сторін у випадку скоєння злочину, яке 
блокується можливістю його практич-
ного втілення: «… а которые исцы с 
разбойники или с приводными людми 
с поличным в разбойных делах, не 
дожидаяся указу, учнут мирится, и 
мировые челобитные учнут в приказ 
приносити, и тот их мир ставит не в 
мир, и разбойником указ чинити, по 
государеву указу, кто чего доведется. 
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А исцом за то пеня чинится смотря 
по делу, не мирися с разбойники»  
[1, с. 166]. З огляду на це положення 
примирення в обхід державної влади 
не тільки не допускалося, а ще й кара-
лося. «Мирова чолобитна», назва того-
часного інституту примирення, засто-
совувалася щодо злочинів невеликої 
тяжкості й була можливою на таких 
стадіях кримінального проваджен-
ня: 1) до звернення сторін до суду;  
2) після звернення до суду, однак до 
початку виступів сторін у суді; 3) до 
винесення вироку [6, с. 3]. Потерпілий 
і правопорушник могли вирішити кри-
мінально-правовий конфлікт у досудо-
вому порядку, а також під час майже 
всього кримінального процесу – до 
прийняття судом остаточного рішення 
у справі [6, с. 9]. 

На українських землях на той час ді-
яли правові акти Петра І, зокрема «Ар-
тикул військовий» Петра І, затвердже-
ний у 1715 р., розглядав примирення 
як пом’якшувальну обставину під час 
призначення покарання. Правовідноси-
ни українців у ХVІІІ ст. регулювалися 
збірником «Права, за якими судиться 
малоросійський народ» (1743 р.), що 
був розроблений з метою правового ре-
гулювання суспільних відносин саме на 
українських землях [6, с. 10]. 

Ми погоджуємося з думкою В. Та-
ція, А. Рогожина, В. Гончаренка, які 
зазначали про те, що збірник не роз-
межовував цивільний і кримінальний 
процеси. Форма процесу була обвину-
вально-змагальною, у якій вирішаль-
ну роль відігравала ініціатива сторін  
[7, с. 353]. Так, п. 12 арт. 12 передба-
чалася можливість припинення прова-
дження у справі у випадку примирення 
сторін і звернення до суду з відповід-
ною «мировою чолобитною, а саме: «… 
а якщо під час суддівського розсліду-
вання та розгляду часом спірні сторо-
ни примиритися добровільно з собою 
захочуть, те їм вчинити вільно, тільки 
повинна бути з об’явою про таке своє 
примирення в той же суд мирова чо-
лобитна, так і вище, у розділі 7, в арт. 
25, про добровільне примирення сторін 

в п. 7 зображено» [8, с. 2]. За вказаним 
арт. 25 передбачалося два способи до-
сягнення примирення:

• за сприяння посередника, який 
обирався сторонами, його називали 
«мирителем»; 

• безпосереднє досягнення згоди 
конфліктуючими сторонами. 

Залежно від ступеня тяжкості зло-
чину, досягнення примирення, один із 
указаних способів міг слугувати підста-
вою для звільнення від покарання або 
розглядався як обставина, що пом’як-
шує покарання. 

Інститут примирення в «Правах, за 
якими судиться малоросійський народ» 
передбачав наявність визначального 
принципу відновних процедур, такого 
як добровільність. У випадку порушен-
ня цієї вимоги примирення сторін не 
визнавалося, а відповідна мирова угода 
не бралася до уваги [8, с. 13]. Важли-
вою умовою дійсності примирення сто-
рін за участю мирителя була наявність 
підписів сторін або уповноважених на 
це осіб у тексті мирової угоди. «Права, 
за якими судиться малоросійський на-
род» і, зокрема, інститут примирення, у 
тому числі за допомогою посередників, 
мали широке застосування на україн-
ських землях наприкінці ХVІІІ ст. – на 
початку ХІХ ст. [8, с. 46]. 

Демократичний характер приписів, 
які основані на сучасному розумінні 
принципів кримінального процесу, були 
закріплені в «Уложенні про покаран-
ня кримінальні та виправні» 1845 р.,  
у якому передбачалася можливість 
скасування вже призначеного пока-
рання у випадку примирення сторін, а 
саме: «.. наказание вовсе отменяется 
вследствие примирения с обиженным» 
[8, с. 26]. Однак правова природа цієї 
норми права мала обмежений харак-
тер і застосовувалася лише щодо справ 
приватного обвинувачення, зокрема 
за п. 162 цього «Уложення»: «… ког-
да преступления или проступок такого 
рода, что оные на основании законов 
не иначе могут подлежать ведению и 
рассмотрению суда, как вследствие 
жалобы обиженным или оскорбленным 
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чрез то противозаконное деяние част-
ным лицом приносимой, то приговор о 
наказании виновного отменяется, если 
принесший жалобу помириться с ви-
новным прежде исполнения приговора» 
[8, с. 26]. 

Відповідно до положень аналізова-
ного акта, примирення у випадку ско-
єння тяжких злочинів не було підста-
вою для звільнення від призначеного 
покарання. Варто погодитися із дум-
кою науковця Г. Ткача, який зазначив, 
що «примирення усувало можливість 
порушення кримінальної справи або 
зупиняло порушене провадження, а та-
кож слугувало основою для звільнення 
від покарання й навіть унеможливлю-
вало виконання винесеного вироку»  
[9, с. 168]. «Уложення» 1845 р. на пер-
ший план висувало приватноправовий 
інтерес сторін кримінально-правового 
конфлікту під час провадження кримі-
нального судочинства й передбачало 
можливість примирення в криміналь-
ному процесі на будь-якій стадії прова-
дження. 

Наступним етапом розвитку аналі-
зованого інституту медіації були істо-
ричні джерела права, викладені в таких 
документах 1864 р: «Уложення про су-
дові установи», «Устав кримінального 
судочинства», «Устав про покарання, 
які накладаються мировими судами». 
«Уложення про судові установи» пе-
редбачало існування мирових судів, а 
«Устав кримінального судочинства» 
визначав, що справи приватного обви-
нувачення та справи, де можливе при-
мирення (злочини, за вчинення яких 
максимальна санкція – ув’язнення до 
одного року), підсудні мировим су-
дам. Цей факт підтверджується п. 19 
«Уставу кримінального судочинства»: 
«… мировым судьям подсудны ... дела 
о преступлениях и проступках, о коих 
производство, начинаясь не иначе, как 
по жалобам лиц обиженных или потер-
певших вред, может быть прекращаемо 
примирением...» [10, с. 86]. 

Також п. 16 «Уставу кримінального 
судочинства» передбачав, що «судеб-
ное преследование в отношении к уго-

ловной ответственности обвиняемого 
не может быть возбуждено, а начатое 
подлежит прекращению … за примире-
нием обвиняемого с обиженным в ука-
занных законом случаях» [10, с. 87].  
Визначальним є те, що підставою для 
звільнення від кримінальної відпові-
дальності була виплата сатисфакції 
потерпілому, в іншому випадку потер-
пілий мав право подати цивільний по-
зов, зокрема п. 20 «Уставу криміналь-
ного судочинства» закріплював таке: 
«… примирение в таком деле, которое 
по закону может быть прекращено 
миром … признается с тем вместе за 
отречение от вознаграждения, если 
обиженный не оставил за собой пра-
во на гражданский иск» [8, с. 22]. Але 
примирення у справах приватного об-
винувачення могло бути обмежене на-
явністю публічного інтересу, у цьому 
випадку кримінальна справа не закри-
валася на підставі примирення сторін. 
Функції медіатора у справах приватно-
го обвинувачення виконував мировий 
суддя, який уживав заходів щодо при-
мирення сторін. Влучно характеризує 
цей процес науковець Н. Несторов: «… 
у тих справах, які могли бути закриті у 
зв’язку з примиренням, суддя повинен 
вживати заходів для його досягнення» 
[1, с. 168]. 

Так, «Устав про покарання, які 
накладаються мировими судами» пе-
редбачав, що право припинити про-
вадження в кримінальній справі на 
основі примирення мав не тільки по-
терпілий, а також його законний пред-
ставник або уповноважені на це особи, 
якщо сам потерпілий був недієздатним  
[1, с. 168].

Наслідки судової реформи 1864 р. 
вплинули на демократизацію кримі-
нального процесу та сприяли розши-
ренню здобутків «Уложення» 1845 
р. в аспекті примирення в криміналь-
ному процесі. Деякі правові норми в 
розрізі досліджуваної проблеми були 
закріплені в австро-угорських норма-
тивно-правових актах, що діяли на за-
хідноукраїнських землях до середини 
1918 р., об’єднання ЗУНР та УНР, від-
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повідно до Закону ЗУНР «Про тимча-
сову організацію судів і судової влади». 
Так, Закон «Про компетенцію суду»  
1852 р. визначав, що в разі вчинення 
злочинів, за які передбачалося пока-
рання до п’яти років позбавлення волі, 
«мужі довір’я», котрі виконували функ-
цію мирового судді, були зобов’язані 
вживати заходів щодо примирення сто-
рін [8, с.32]. 

Виходячи із викладеного вище, ма-
ємо достатньо підстав зробити такі ви-
сновки:

1. Аналіз історії Київської Русі свід-
чить про існування інституту медіації 
та відновного правосуддя в тогочасній 
системі права, правосвідомості україн-
ського народу, цей інститут був осно-
ваний на компенсаційному характері 
санкцій, що застосовувалися до право-
порушника в обхід каральних механіз-
мів покарання. 

2. Процедура медіації в Київській 
Русі зводилася до князівських з’їздів, 
княжих судів, які провадилися за по-
середництвом авторитетних державних 
діячів, котрі сприяли вирішенню кон-
фліктних міжусобницьких війн князів. 

3. У Київській Русі поняття «інсти-
тут медіації» та «примирення» співвід-
носилися як загальне й ціле, перше 
розглядається як процес пошуку взає-
моприйнятного рішення, а друге – як 
позитивний, бажаний результат. 

4. Інститут медіації та примирен-
ня мали у своїй основі єдину норма-
тивно-правову основу, спрямовану на 
припинення ескалації соціальних, пу-
блічних конфліктів у Київській Русі. 
Інструментарієм відновного правосуд-
дя було грошове й інше матеріальне 
відшкодування (компенсація) завданої 
правопорушенням шкоди, воно націлю-
вало основну увагу на потреби жертви 
конфлікту. Інструментарієм примирен-
ня було вирішення й запобігання кон-
фліктній ситуації мирним шляхом, при-
мирення ворогуючих князів. 

5. Інститут медіації продовжував 
функціонувати навіть після розпаду 
Київської Русі на теренах сучасної 
України, коли вона потрапила під вла-

ду Литовського князівства, а згодом –  
Польського королівства. У зв’язку з 
тим, що джерела права цих держав, зо-
крема «Литовські статути» 1529, 1566, 
1588 рр., які діяли на значній території 
України протягом ХVI–XVII ст., ґрун-
тувалися на Руській Правді. 

6. За часів козачини (Гетьманської 
держави 1648–1782 рр.) функціонува-
ла козацька правова система, яка мала 
форму нормативного вираження еле-
ментів інституту медіації в окремих до-
кументах і вирізнялася звичаєвим ха-
рактером правового регулювання. При 
цьому не розмежовувався цивільний і 
кримінальний процеси. Форма процесу 
була обвинувально-змагальною, у якій 
вирішальну роль відігравала ініціатива 
сторін. 

7. Демократичні кримінальні проце-
суальні приписи в розрізі досліджуваної 
проблеми були закріплені в криміналь-
ному процесуальному законодавстві 
1845–1852 рр. й в австро-угорських 
нормативно-правових актах, що діяли 
на західноукраїнських землях до се-
редини 1918 р. й об’єднання ЗУНР та 
УНР.

Ключові слова: відновне право-
суддя, інститут медіації, примирення, 
право Київської Русі, козацька право-
ва система, австро-угорські норматив-
но-правові акти. 

У статті досліджується генезис 
інституту медіації в кримінальних 
справах на теренах сучасної Украї-
ни. За допомогою системного аналізу 
досліджено кримінальні процесуаль-
ні акти з питань медіації в кримі-
нальних справах за часів Київської 
Русі, панування на теренах сучасної 
України Литовського князівства, 
Польського королівства, Гетьман-
ської держави та австро-угорського 
панування до середини 1918 р.

В статье исследуется генезис 
института медиации в криминаль-
ном производстве на территории 
современной Украины. С помощью 
системного анализа исследованы 
криминальные процессуальные акты 
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касательно медиации в криминаль-
ном производстве времен Киевской 
Руси, господства Литовского кня-
жества на территории современной 
Украины, Польского королевства, 
Гетманского правительства и ав-
стро-венгерского господства до се-
редины 1918 г. 

In this article, it is being researched 
genesis of the institute of mediation 
in criminal cases on the territory of 
modern Ukraine. By means of system 
analysis the author of the article 
had researched criminal procedure 
acts regarding mediation in criminal 
cases at the time of Kievan Rus’ 
during the rule of the territory of 
modern Ukraine Duchy of Lithuania, 
the Polish kingdom, Hetman State 
and Austro-Hungarian domination 
until mid-1918.
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КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИНІВ,  
УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ  
ЗБРОЇ ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Глибока соціально-економічна, по-
літична, ідеологічна криза українсько-
го суспільства негативно впливає й на 
криміногенну ситуацію в Україні. Най-
більша ж суспільна небезпечність ха-
рактерна для злочинних посягань, що 
характеризуються агресивністю й жор-
стокістю, активною протидією силам 
охорони правопорядку та здійснюються 
із застосуванням зброї й вибухових ре-
човин. Актуальність зазначеної пробле-
ми зумовила аналізу сучасних виявів 
цього явища.

Проблемі визначення та вивчен-
ня показників злочинності в різних її 
виявах присвячували свої роботи такі 
вчені, як Ю. Антонян, А. Геррі, А. Кет-
ле, А. Долгова, І. Даньшин, В. Дрьомін, 
А. Закалюк, А. Зелінський, О. Каль-
ман, І. Христич, В. Шакун, В. Лунєєв, 
О. Кулик, О. Черданцев та інші. 

Як відомо, злочинність, як і будь-яке 
інше масове соціальне явище, можна 
оцінювати за допомогою кількісних і 
якісних критеріїв [1]. При цьому варто 
мати на увазі, що вивчення кількісної 
сторони явища обов’язково доповнює і 
якісні властивості сукупності, оскільки 
кількість завжди переходить у якість за 
достатньо значної кількості одиниць су-
купності. Кількісна сторона суспільних 
явищ – насамперед їхні розміри. Коли 
змінюється кількість, то обов’язково 
змінюється і якість, і цей процес є не-
відворотним. 

Кількість – це така характеристика 
явища, яка характеризує й відображає 
сукупність у цифрах – показниках, і 
відрізняє конкретну міру явищ, уста-
новлює загальні властивості, виявляє 
схожість і відмінність окремих рис. 

Завдяки цьому сукупність можна по-
ділити на однорідні частини, а також 
виявити певні типи явищ і об’єднати їх 
в інші групи.

Якість – це внутрішня сутність і осо-
бливість усієї сукупності явищ і їхня 
природна розмірність, завдяки чому всі 
явища відрізняються одне від одного, а 
також те, що робить їх тим, чим вони 
є в реальній дійсності. Так, адміністра-
тивні правопорушення і злочини відріз-
няються за ступенем суспільної небез-
пеки, тобто за якісною ознакою. Але 
завжди треба пам’ятати, що якість не 
існує окремо від кількості [2, с. 23–24].

Вивчення та оцінювання масштабів 
злочинності проводиться з метою по-
дальшої розробки адекватних заходів 
впливу на неї. Основною інформаційною 
базою кримінології є кримінально-пра-
вова статистика. Вона характеризує 
весь комплекс заходів щодо боротьби зі 
злочинністю, дає кількісно-якісну харак-
теристику всіх учинених злочинів, осіб, 
які їх учинили, а також покарань. Сво-
їми показниками вона характеризує й 
відтворює всі стадії кримінального про-
цесу, дає характеристику рівня, струк-
тури й динаміки злочинності. 

Розглядаючи основні показники зло-
чинності, потрібно мати на увазі їхню 
відносність, неповноту та умовність 
поділу, оскільки кожен із них характе-
ризує лише ту або іншу сторону зло-
чинності. Так, зауважимо, що статис-
тика оперує даними стосовно не всіх, 
а лише зареєстрованих злочинів і ви-
явлених злочинців. Крім того, оскільки 
дослідження злочинності за допомогою 
статистичного виміру завжди містить 
певні неточності, то отримані резуль-
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тати варто оцінювати з урахуванням 
наявності певної похибки.

У якості інформаційної основи про-
веденого нами кримінологічного дослі-
дження злочинів, учинених з викорис-
танням зброї та вибухових речовин, 
складають відомості, що містяться в дер-
жавній статистичній звітності. І якщо до 
2012 р. таку звітність вело Міністерство 
внутрішніх справ, то наразі, у зв’язку 
зі вступом у дію нового Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – 
КПК України), ця діяльність має автома-
тизований характер завдяки створенню 
Єдиного реєстру досудових розслідувань  
(ст. 214 КПК України) [3]. Єдиний реє-
стр досудових розслідувань – це створе-
на за допомогою автоматизованої систе-
ми електронна база даних, відповідно до 
якої здійснюється збирання, зберігання, 
захист, облік, пошук, узагальнення да-
них про кримінальні правопорушення й 
хід досудового розслідування у кримі-
нальних провадженнях [4].

Своє дослідження кількісно-якісних 
показників, які характеризують злочин-
ність, пов’язану з використанням зброї 
та вибухових речовин, ми почнемо з 
аналізу кількості зареєстрованих зло-
чинів (кримінальних правопорушень) 
цього виду.

Аналіз кількості злочинів, пов’яза-
них із використанням холодної зброї, 
через специфіку ведення статистичних 
обліків був здійснений лише за період з 
2010 по 2014 рр. та засвідчив поступо-
ве їх зниження з 2010 р. до 2012 р. (з 1 
030 до 780 випадків, відповідно), однак 
у 2013 р. зафіксований суттєвий спле-
ск до 1 242 випадків, або на 59,2%, із 
подальшим зниженням у 2014 р. до 1 
034 випадків (-16,7%).

Натомість зовсім інші тенденції 
характерні для злочинів, пов’язаних 
із використанням вогнепальної зброї 
та вибухових речовин. Так, показни-
ки кількості зареєстрованих злочинів, 
пов’язаних із використанням вогне-
пальної зброї, в Україні у період 2003–
2012 рр. хоча й дещо коливались, але 
загалом мали спільну тенденцію до зни-
ження з 560 випадків у 2003 р. до 357 

випадків у 2012 р. При цьому найменші 
показники (по 311 випадків) були за-
фіксовані у 2007 та 2008 рр. 

Події, пов’язані з акціями протесту 
Євро майдану, та початок військових 
дій у Луганській і Донецькій областях 
призвели до суттєвого зростання кіль-
кості злочинів цього виду у 2013 та 
2014 рр. Як зазначає у своєму дослі-
дженні І. Качановський, холоднокровне 
вбивство кількох десятків маніфестан-
тів на київському Майдані 20 лютого 
2014 р. стало поворотним моментом на 
українській політичній арені й викли-
кало ескалацію конфлікту в боротьбі 
країн Заходу й Росії за Україну. Ма-
сові вбивства мітингувальників і полі-
цейських призвели до повалення вкрай 
корумпованого проросійського, хоча 
й усенародно обраного уряду Віктора 
Януковича та поклали початок широ-
комасштабного кровопролитного кон-
флікту, який до сьогодні продовжуєть-
ся на сході України, у Донбасі [5].

Так, за інформацією МОЗ України, 
під час силового протистояння між си-
ловиками та протестувальниками 18–
20 лютого 2014 р. загинули 82 особи 
(71 демонстрант і 11 правоохоронців), 
постраждалими стали 622 людини [6]. 
Зокрема, у ніч на 19 лютого невідоми-
ми особами було скоєно низку вбивств. 
За свідченням очевидців, у центрі м. 
Києва на вулиці Велика Житомирська 
«тітушки» розстріляли двох протесту-
вальників. На Борщагівці невідомими 
був розстріляний патруль ДАІ, унаслі-
док чого загинули два міліціонери і ще 
один патрульний поранений. Близько 
3-ї ночі на перехресті вулиць Велика 
Житомирська та Володимирська був 
смертельно поранений журналіст га-
зети «Вести» В’ячеслав Веремій, його 
«тітушки» витягнули з таксі, побили і 
прострелили йому груди [7].

За даними МВС України, на сьо-
годні розкрита зовсім невелика частка 
злочинів, пов’язаних з акціями протес-
ту Євромайдану [8].

При цьому здійснений нами розраху-
нок динаміки злочинності зазначеного 
виду продемонстрував зростання у 2013 р.,  
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порівняно з попереднім роком, кілько-
сті зареєстрованих злочинів, учинених 
в Україні з використанням вогнепальної 
зброї, на 113,2% (з 357 випадків до 761), 
а у 2014 р., порівняно з 2013 р., – з 761 
випадку до 2 523 випадків, що становить 
231,5%. Усього ж за період 2003–2014 
рр. було зафіксовано його зростання у 
4,5 раза (приріст становив 350,5%). 

Важливою групою статистичних да-
них, які характеризують озброєну зло-
чинність, є кількість зареєстрованих 
злочинів, учинених із використанням 
вибухових речовин. Тенденції злочинів 
цього виду хоча певною мірою й схожі 
з попередньою групою, але відрізняють-
ся значно меншими обсягами (у 10–20 
разів) і зсувом мінімальних показни-
ків (усього 11 випадків) на 2011 р. 
Розрахунок динамічного ряду засвідчив 
майже трикратне зростання кількості 
злочинів цього виду за період з 2003 по 
2014 рр. – з 41 випадку до 112 (приріст 
становив 173,2%). 

Оскільки на 2014 р. припадає швид-
ке зростання злочинності, пов’язаної з 
використанням зброї та вибухових ре-
човин, нами був здійснений окремий 
помісячний аналіз динаміки злочинно-
сті досліджуваного виду (рис. 1). 

Як можна побачити з наведеного 

рисунка, найбільша кількість злочинів 
із використанням холодної зброї була 
зареєстрована в січні (141 випадок), 
надалі спостерігається їх незначне ко-
ливання із поступовим зменшенням, а 
мінімум припав на листопад (29 випад-
ків). Оскільки загальна кількість зло-
чинів цього виду у 2014 р. залишилась 
приблизно на рівні попередніх років, 
можемо зробити висновок про те, що 
вони переважно мають загальнокри-
мінальний характер і на їхній рух не 
вплинули політичні фактори.

Натомість на коливання кількості 
зареєстрованих злочинів, учинених 
із використанням вогнепальної зброї 
та вибухових речовин, безпосередньо 
вплинули як події, пов’язані з Євро-
майданом, так і подальший збройний 
конфлікт на території Донецької та 
Луганської областей України. Як відо-
мо, конфронтація насильства в регіоні 
розпочалася в середині квітня 2014 р.,  
коли озброєні групи проросійських 
активістів почали захоплювати адміні-
стративні будівлі й відділки міліції у мі-
стах Донбасу (зокрема, у Слов’янську, 
Артемівську та Краматорську) [9; 10]. 
Українська влада у відповідь заяви-
ла про проведення антитерористичної 
операції із залученням Збройних Сил 

Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих злочинів,  
учинених в Україні з використанням зброї  
та вибухових речовин, протягом 2014 року
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України [11]. Поступово протистояння 
переросло в масштабний воєнний кон-
флікт. 

Велике значення для кримінологіч-
ної характеристики має дослідження 
структури того чи іншого виду злочин-
ності. Саме тому нижче ми приділимо 
увагу окремим видам злочинів, пов’я-
заним як із незаконним обігом зброї та 
вибухових речовин, так і з їх викорис-
танням.

Як свідчать дані щодо злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом зброї 
та вибухових речовин, найменший їх 
обсяг припадає на недбале зберігання 
вогнепальної зброї або бойових при-
пасів (ст. 264 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України)): протягом 
2003–2014 рр. їх кількість коливалась 
у межах від 2 (2012 р.) до 15 злочинів 
(2003 р.).

Другим за обсягом видом злочинів 
є викрадення, привласнення, вимаган-
ня вогнепальної зброї, бойових припа-
сів, вибухових речовин чи радіоактив-
них матеріалів або заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживан-
ням службовим становищем (ст. 262 
КК України). Динаміка цього злочину 
з мінімумом у 2012 р. (36 випадків) і 
максимумом у 2014 р. (445 випадків) 
дуже схожа на динаміку недбалого збе-
рігання вогнепальної зброї або бойових 
припасів.

На першому місці за кількістю за-
реєстрованих випадків перебуває неза-
конне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами 
(ст. 263 КК України). При цьому їх ди-
наміка має тенденцію до систематич-
ного, майже двократного, зниження 
з 1 172 випадків у 2003 р. до 6 929 
випадків у 2014 р., хоча у 2007, 2008 
та 2001 рр. спостерігалось й невелике 
зростання. Таке суттєве зменшення 
кількості злочинів цього виду не може 
бути пояснене змінами у криміналь-
ному законодавстві, згідно з якими із 
зазначеної норми було виокремлено в 
самостійну статтю 263-1 КК України 
незаконне виготовлення, переробка чи 
ремонт вогнепальної зброї або незакон-

не виготовлення бойових припасів, ви-
бухових речовин, вибухових пристроїв, 
оскільки за 2013 та 2014 рр. їх було 
зареєстровано, відповідно, 170 та 196. 

Тепер перейдімо до аналізу даних 
стосовно злочинів, учинених із вико-
ристанням зброї або вибухових речо-
вин. Кількість як умисних вбивств, так 
і умисних тяжких тілесних ушкоджень 
і розбоїв, учинених із використанням 
вогнепальної зброї, у період з 2003 до 
2013 р. була досить стабільною, хоча 
й із певними коливаннями, однак у 
2014 р. різко зросла у 3–5 разів. Що ж 
стосується злочинів, учинених із вико-
ристанням вибухових речовин, то про-
тягом 2003–2014 рр. їх реєструвалась 
зовсім невелика кількість. Зокрема, їх 
загальні обсяги коливались від одного 
до десяти випадків. А в більшості років 
зазначеного часового періоду взагалі 
не було зареєстровано жодного випад-
ку вчинення за допомогою вибухових 
речовин таких злочинів, як тяжкі тілес-
ні ушкодження та розбої. Статистичні 
ж дані щодо зазначених видів злочинів 
із застосуванням холодної зброї наяв-
ні лише за 2013 та 2014 рр. і свідчать 
про зменшення кількості вчинених за 
допомогою цього виду зброї умисних 
тяжких тілесних ушкоджень (зі 144 до 
119) і розбоїв (зі 155 до 121). Нато-
мість кількість умисних вбивств зросла 
зі 143 до 146. 

Порівняльний аналіз обсягів вилуче-
них предметів злочинної діяльності за 
2013 та 2014 рр. демонструє суттєве 
переважання категорії патронів (67 854 
та 128 580, відповідно). За іншими ка-
тегоріями мають місце певні відмінно-
сті. Так, якщо у 2013 р. на другому та 
третьому місцях знаходились вибухові 
речовини (3 544 кг) і холодна зброя  
(2 036 одиниць), то у 2014 р., відповід-
но, гранати (11 615 одиниць) і вибухові 
речовини (1 677,1 кг).

Окрім того, спостерігаються коли-
вання та відмінності й за іншими кате-
горіями. Зокрема, у 2014 р., порівняно 
з попереднім роком, майже у 4,5 раза 
зросла кількість вилучених саморобних 
вибухових пристроїв (з 216 до 958), у 
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2 рази – мін (з 17 до 44) та вогнепаль-
ної нарізної зброї (з 620 до 1 159) і 
з’явилась нова категорія – гранатоме-
ти й реактивні системи (38 одиниць). 
Водночас суттєво знизилась кількість 
вилучених одиниць газової та пневма-
тичної зброї (з 573 до 64).

Переходячи до питання стосовно те-
риторіального розподілу досліджувано-
го виду злочинності, зазначимо, що у 
зв’язку зі змінами у веденні статистич-
ного обліку ми, на жаль, не мали мож-
ливості проаналізувати дані за 2013 
та 2014 рр., тому застосували метод 
арифметичної середньої та обчислили 
цей показник за період з 2004 по 2012 рр.  
шляхом ділення загального обсягу зна-
чень ознаки на обсяг сукупності. При 
цьому були дотримані умови наукового 
застосування середніх величин: 1) якіс-
но однорідна сукупність; 2) наявність 
достатньо великої кількості елементів 
сукупності; 3) поєднання методу серед-
ніх із методом групувань, що дозволяє 
виділити якісно однорідні групи. У ре-
зультаті розрахунку середньої арифме-
тичної географічний розподіл злочинів, 
учинених із використанням зброї та ви-
бухових речовин за 2004–2012 рр., за-
свідчив, що їх найбільша кількість при-
падає на Донецьку (43,5) та Одеську 
(34,0) області, а також м. Київ (30,9). 
Найменші ж показники були зафіксо-
вані в Тернопільській області (0,63) та 
місті Севастополі (2,4).

Підсумовуючи викладене, можемо 
зробити висновок, що дослідження 
кількісно-якісних показників злочинів, 
учинених із використанням зброї та ви-
бухових речовин, є першим кроком на 
шляху запобігання їм і припинення їх 
та потребує подальшого дослідження.

Ключові слова: рівень злочинно-
сті, структура злочинності, динаміка 
злочинності, зброя, вибухові речовини

Стаття присвячена аналізу кіль-
кісно-якісних показників злочинів, 
учинених із використанням зброї та 
вибухових речовин. На основі даних 
державної статистики досліджені 
такі показники, як кількість зареє-

строваних злочинів, учинених із вико-
ристанням холодної зброї, вогнепаль-
ної зброї та вибухових речовин. Через 
швидке зростання цього виду злочин-
ності у 2014 р. здійснений окремий 
помісячний аналіз його динаміки. 
Проаналізована структура злочин-
ності цього виду. Досліджені обсяги 
вилучених предметів злочинної діяль-
ності. Вивчено географічний розподіл 
злочинів, учинених із використанням 
зброї та вибухових речовин. 

Статья посвящена анализу ко-
личественно-качественных показа-
телей преступлений, совершенных с 
использованием оружия и взрывчатых 
веществ. На основе данных государ-
ственной статистики исследованы 
такие показатели, как количество 
зарегистрированных преступлений, 
совершенных с использованием холод-
ного оружия, огнестрельного оружия 
и взрывчатых веществ. Из-за стреми-
тельного роста этого вида преступ-
ности в 2014 г. осуществлен отдель-
ный помесячный анализ его динамики. 
Проанализирована структура пре-
ступности данного вида. Исследованы 
объемы изъятых предметов преступ-
ной деятельности. Изучено географи-
ческое распределение преступлений, 
совершенных с использованием ору-
жия и взрывчатых веществ.

This article analyzes the quantitative 
and qualitative indicators of crimes 
committed with the use of weapons and 
explosives. Based on national statistics, 
such indicators were investigated as the 
number of reported crimes, committed 
with the use of knives, firearms and 
explosives. Due to the rapid growth of 
this type of crimes in 2014, a separate 
monthly analysis of its dynamics has 
carried out. The structure of this type 
of crime had been analyzed. The scope 
of the seized items of criminal activity 
is researched. The geographical 
distribution of crimes committed with 
the use of weapons and explosives is 
examined.
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In the European Union (EU) there 
are a number of jurisdictions in each of 
which approaches to takeover activities 
and consequently laws covering this is-
sue can vary in a significant way. How-
ever, unlike the United States, the EU 
adopted a comprehensive takeover direc-
tive harmonizing takeover activities in 
28 EU Member States (MS) to a certain 
extent and keeping an optimal balance 
of diversity and flexibility. At the same 
time, MS’s takeover models are greatly 
influenced by the German approach to 
takeover activities due to its compre-
hensive development, constant updates 
and Germany’s economic and political 
influence within the EU. Hence, the Ger-
man approach has a great impact on the 
development of takeover regulations in 
other EU MS. Thus, detailed analyses of 
the EU takeover directive together with 
model takeover regulations developed by 
German legal system are main goals of 
this paper. Such comparative analyses 
of the takeover regulations are espe-
cially important for the development of 
the Ukrainian takeover regulations. It is 
relevant in the light of a recently partly 
signed Association Agreement between 
the EU and Ukraine obliging to adapt its 
legal system to the EU standards. 

Such topic in one way or anoth-
er was already covered by the follow-
ing researches J. Armour, M. Hoepner, 
M. Hцpner, G. Jackson, J. McCahery, 
M. Schulz, B. Sjеfjell, N. Travlos,  
O. Wasmeier and others. In Ukrainian 

legal literature some problems of hos-
tile corporate takeover in the European 
Union and our country have been an 
object of research of such scholars as  
P. Kharchenko, O. Kohut, V. Lukyanets, 
K. Smyrnova, G. Stakheiva, S. Valitov, 
U. Zhurik. However there are a lot of 
issues, which have not been examined 
yet due to genesis of the EU law and 
practice of its implementation in the MS.

The EU framework that regulates 
issues of hostile takeover activities rep-
resented by the wide-ranging Directive 
2004/25/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 21.04.2004 on 
takeover bids [1]. It was adopted after al-
most 30 years of political and judicial de-
bates starting with the first report of Pro-
fessor Pennington in 1974 [2, p. 14]. The 
Directive initially was adopted to provide 
the takeover rules, which regarded sus-
tainable development of the EU internal 
market as a crucial element being one of 
the main benefits of the EU accorded to 
its MS [3, p. 18]. As it was stated by the 
head of the High Level Group of Experts 
appointed by the European Commission 
(EC) in 2011, Professor Jaap Winters the 
main objective of the takeover directive 
was to «[c]reate rules for takeover bids 
on listed companies, offering a mecha-
nism for consolidating and integrating 
Europe’s industry in order for European 
business to make optimal use of the EU’s 
single market» [4, p. 1]. 

It is interesting to observe the Di-
rective’s approach to the definition of a 
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«takeover». There are various techniques 
of the hostile takeover, one of which is 
a purchase of company’s shares from its 
stockholder without prior consultation 
with the management board of a tar-
get company. The Directive specifically 
choose this approach to the hostile take-
overs using term «takeover bid» or in US 
terminology «tender offer» to describe 
takeover activities. Thus, Article 2(1)(a) 
defines «takeover bid» or «bid» as «…a 
public offer (other than by the offeree 
company itself) made to the holders of 
the securities of a company to acquire 
all or some of those securities, whether 
mandatory or voluntary, which follows 
or has as its objective the acquisition 
of control of the offeree company in ac-
cordance with national law…» [1, p. 14].  
By defining takeover bid as a main form 
of takeover activities, the Directive 
thus limits its applicability only to hos-
tile takeovers conducted through direct 
purchase of stock from target company 
shareholders and not covering proxy 
fight as another tactic of a contested 
takeover. One of the reasons for such 
limitation of the directive scope might 
be the directive’s objective to facilitate 
cross-border takeover transactions, thus 
leaving further complications of takeover 
activities, such as the proxy fight, to the 
authorities of each MS independently  
[5, p. 299].

Rules of the directive apply to take-
over bids for shares of companies gov-
erned by the law of the EU MS where 
all or some of the shares of the company 
are listed in one or several MS, however 
the directive does not apply to a takeover 
bids on securities issued by companies, 
collective investment of capital provided 
by the public, as the main objective of 
their activities, as well to takeover bids 
on securities issued by the MS’s central 
banks [1, p. 14].

Apart from definition of the takeover 
activities the Directive also provides 
other legal instruments, which are al-
most opposite to the American system 
of hostile takeovers and at some point 
controversial to each other. Such legal 

instruments are: board neutrality rule, a 
mandatory bid rule and a breakthrough 
rule. Description of such innovative legal 
devices of the EU takeover directive and 
their influence on takeover regulations 
will be discussed below.

According to some scholars, debates in 
corporate governance theories over take-
over phenomenon can be divided in two 
groups of thought: a) the management 
board defence approach and b) the share-
holders choice perspective [2, p. 562]. The 
board defence approach, stockholders of 
a target company are unable to make an 
informed decision during the takeover at-
tempt, thus the management board shall 
be the one in a better position to protect 
the company and be able to enact anti 
takeover techniques. On the contrary, the 
shareholders choice perspective stats that 
management boards are self-interested in 
their response to a takeover, since the 
new owner of the company might dismiss 
them from their position. Therefore, the 
management board shall not be allowed 
to independently create any defences. 
The EU takeover directive follows second 
approach and thus requires in the Arti-
cle 9 (2) the management board of the 
target company to stay neutral during a 
takeover attempt, unless they were autho-
rised to do so by the general shareholders 
meeting. However, a management board 
is allowed to seek alternative bids in order 
to ensure the highest possible price for 
the target company’s shareholders. Also 
the Directive specifically allows usage of 
the so-called «white knight» anti-takeover 
defence and forbids usage of the «poison 
pill» plans, unlike the U.S. where «poison 
pill» plans are the most popular anti-take-
over tactic. 

Article 5 of the EU takeover directive 
provides the «mandatory bid rule», as a 
protection of the minority shareholders 
of a target company. The mandatory bid 
rule is the main obligatory rule of the 
directive that requires a bidder who ex-
ceeds a certain ownership threshold of 
a target company’s shares that confirms 
his or her control over the company to 
purchase the rest of target company’s 
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shares. According to the Directive, MS 
are require to determine the percentage 
of voting rights that confirm control over 
the target company, as well as a method 
of its calculation. The acquirer who ex-
ceeded the threshold shall purchase the 
remaining shares at an equitable price 
defined in Article 5 (4) of the Directive. 

The rationale behind the mandatory 
bid rule, according to some scholars, is 
to provide an exit mechanism for target 
company stockholders who did not ten-
der their shares in regard to the tender 
bid, since they hold shares without real 
control over the company and therefore 
cannot effectively influence the compa-
ny’s development [2, p. 564].

In addition to the obligatory bid and 
board neutrality rules, Article 11 of the 
takeover directive provides another inno-
vative tool to facilitate corporate take-
over – the breakthrough rule. The rule 
is designed in such a way that it elim-
inates a variety of hostile takeover de-
fences, which is considered as significant 
barrier to the development of an efficient 
cross-boarder market for corporate take-
overs in the EU. According to paragraph 
4 of the Article 11 of the Directive, upon 
the acquisition of 75 per cent or any rel-
evant threshold not more then 75 per 
cent enforced by the MS, the bidder has 
a right to convene a general meeting of 
the target company stockholders at two 
weeks notice according to the ‘one-share-
one-vote system’.

Thus, any anti-takeover measures 
based on a difference in voting powers 
of dual class shares could be «broken 
through», allowing the bidder override 
any anti-takeover vehicles preventing 
him to take control of the target compa-
ny. Also, the Directive provide that any 
restrictions regarding the transfer of tar-
get company securities will not apply vis-
а-vis the bidder during the period when 
the bid being open after public announce-
ment of the bid.

Modern German takeover Law was 
adopted in the early 2000’s after the con-
duction of the hostile takeover of Man-
nesmann AG by British Vodafone plc. 

in 1999-2000, which became the biggest 
German hostile takeover amounting to 
more than 150 billion Euros [6, p. 64]. 
This hostile takeover sent a shockwaves 
around corporate Germany and made 
the German government start working 
on the takeover law. Thus, on January 
1, 2002 the Act on the Acquisition of 
Securities and Takeovers (Wertpapier-
erwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) 
[7, p. 3822] was enacted. 

The Act on the Acquisition of Secu-
rities and Takeovers applies to all pub-
licly listed stock corporations (AG) and 
partnerships limited by shares (KGaA) in 
Germany at organised securities market 
that have company’s registration office in 
Germany. The WpÜG applies to foreign 
businesses, which voting shares are ex-
clusively listed in Germany, the act also 
applies to foreign businesses that are 
listed not only in this state, but also in 
foreign stock market and are registered 
with the Federal Agency for Financial 
Services Supervision (BaFin).

The WpÜG provides regulations that 
cover the procedure of company take-
over, as well as regulations on possible 
anti takeover defence measures. Accord-
ing to WpÜG there are three possibilities 
of a target company share repurchase 
through public offer: a) an acquisition 
offer (Erwerbsangebot); b) a takeover 
offer (Übernahmeangebot; and c) a man-
datory offer (Pflichtangebot) [8]. For 
this paper purpose only mandatory and 
takeover offers are discussed, because 
only these two offers lead to a shift of 
the control over the target company. The 
Mandatory Offer was implemented into 
the German takeover law together with 
European Breakthrough Rule and several 
other provisions as a result of the en-
actment of the mentioned EU takeover 
Directive 2004.

The main difference between a man-
datory offer and a takeover offer is that 
in case of the former the acquirer has 
already exceeded 30 per cent threshold 
of voting stock of the target company, de 
facto obtaining control over the company 
and therefore is required to make a pub-
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lic bid to purchase rest of the outstanding 
stock, when in the latter case the acquirer 
only intends to obtain a control over the 
target company and thus at first makes a 
public offer to purchase all shares of the 
target company. The WpÜG’s mandatory 
offer provision serves to protect rights of 
the target company minority sharehold-
ers by providing them with an opportu-
nity to leave the company in return for 
compensation of their loss of the control 
over the target company.

The rules on the consideration to be 
presented in both kinds of offers are iden-
tical in section 31 (2) of the WpÜG.Such 
consideration shall be a «adequate con-
sideration». According to section 35 (1) 
of the WpÜG any person who gains con-
trol over a target company has to publish 
that fact within seven calendar daysThe 
same section of the WpÜG obliges the 
offeror of the mandatory offer to submit a 
need document to the BaFin within four 
weeks of publication of the attainment of 
control of a target company. However, 
upon written application the BaFin can 
exempt the offeror from the obligation 
of making a mandatory offer in case of 
narrowly defined exceptions provided by 
Section 37 of the WpÜG.

Section 10 of the WpÜG provides 
rules regulating publication of the deci-
sion to make a takeover offer. Section 11 
of the WpÜG requires the offeror after 
notification of the takeover offer to send 
necessary documents to the BaFin within 
a period of four weeks. Also, Section 11 
obligates the offeror and the management 
board of a target company to foreword of-
fer’s document to their respective bodies 
representing interest of the employees. 
According to Section 11 (1) of the WpÜG 
the documentation must, inter alia, con-
tain: a business name, the domicile and 
the legal form of the offeror; the name, 
domicile and legal form of the target com-
pany; the securities which are subject of 
the bid; the type and amount of the con-
sideration offered for the securities of the 
target company; the conditions precedent 
(if any) of the bid; the start and end date 
of the acceptance period. In addition Sec-

tion 11 (2) of the WpÜG states that the 
offeror shall also provide in the documents 
some supplementary details regarding the 
future functioning of the target company, 
for ex. business plan of the target compa-
ny etc. 

After the document is published the 
general acceptance period, of four weeks, 
commences, however, the acceptance pe-
riod cannot under any circumstances be 
longer then ten weeks according to Sec-
tion 16 (1) of the WpÜG. After a public 
announcement of a takeover offer a man-
agement board of a target company can-
not take any actions that could influence 
on the success of such an offer. However, 
there are certain exemptions to this rule 
provided by the Section 33 of the WpÜG 
excluding several actions of a target 
company management board to influence 
on the offer, such as: 1) actions which 
would have been taken by an orderly and 
diligent manager of a company which 
is not confronted with a takeover offer;  
2) search for a competitive offer; 3) ac-
tions approved by the supervisory board;  
4) actions that have been authorised by 
a target company general meeting of the 
shareholders that took place prior to the 
takeover offer. 

It is also important to say that after 
the EU Takeover Directive was trans-
form into the German takeover law, 
German stock corporations permitted 
to opt out from above mentioned ex-
emptions by providing corresponding 
provisions into company’s articles of 
association. Thus, if a company is opt-
ed out from general exceptions of the 
Section 33 of the WpÜG, the manage-
ment board together with a supervisory 
board of such a company permitted to 
conduct some anti takeover measures. 
Usual anti takeover measures avail-
able for German companies are: a) the 
acquisition of it’s own shares, b) the 
«Crown Jewel» defence, c) «Pac-man» 
defence, d) the «White Knight» defence 
and finally g) the «Golden Parachutes». 
However, the most used American de-
fence tactic – «poison pill» is not avail-
able in Germany, due to the principal of 
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pre-emptive rights and non-discrimina-
tion against shareholders, prevailing in 
German company law that differs Ger-
man takeover law from the American 
or British regulations [9, p. 541]. Thus, 
making German takeover laws an alter-
native model to follow while reforming 
country’s takeover legislation.

The WpÜG also provides a specific 
squeeze-out procedure that follows a suc-
cessful takeover offer. This procedure, 
together with general squeeze-out pro-
visions of the German Stock Corporate 
Act, as well as shareholder right to sell-
out their shares after the conclusion of 
the takeover offer, strongly protects the 
rights of the target company’s minority 
shareholders. The threshold provided in 
the Section 39a for squeeze-out proce-
dure upon successful takeover offer and 
Section 39c following a takeover bid or 
mandatory offers is at least 95 per cent of 
the outstanding company stock, that is in 
comparison with 90 per cent recruitment 
in the U.S. (Delaware Code Annotated 
1995, title 8 § 253 [10]) is pretty high.

Generally speaking, implementation 
of the EU takeover directive into the 
German takeover laws together with the 
German codetermination corporate sys-
tem involving employees in the supervi-
sory board, as well as management board 
obligations to inform target company 
employees about any notification of the 
takeover offer, makes German takeover 
procedure unique. However, for some 
countries the adaptation of the similar 
system in their own jurisdiction would 
be a very hard and complex procedure. 
Nevertheless, some separate provisions 
of the German takeover regulations 
can definitely be implemented in to the 
takeover legislations of many post-so-
viet countries, such as Ukraine, due to 
the convincing position of the employ-
ees during the M&A’s activities inherit-
ed from soviet times. Thus, subsequent 
research shall be conducted in order to 
analyse the regulations governing hostile 
takeover activities in Germany and the 
EU that can be possible adopted by the 
Ukrainian legislator in order to modify 

Ukrainian takeover laws according to 
modern standards.

Key words: hostile takeover, a man-
datory takeover offer, the board neutrali-
ty rule, the breakthrough rule, the man-
datory bid rule.

У статті досліджуються особли-
вості регулювання протиправного 
корпоративного поглинання у праві 
ЄС та Німеччини. Вивчаються ін-
новаційні положення Директиви ЄС 
щодо злиття та поглинання компа-
ній 2004 р., зокрема правило нейтра-
літету правління компанії, «прориву» 
та обов’язкових торгів, а також нор-
ми чинного законодавства Німеччини 
щодо поглинання компаній. Особлива 
увага приділяється специфіці імпле-
ментації положень цієї Директиви у 
Законі ФРН «Про придбання цінних 
паперів і поглинання» 2001 р.

В статье исследуются особенности 
регулирования противоправного кор-
поративного поглощения в праве ЕС 
и Германии. Изучаются инновацион-
ные положения Директивы ЕС по сли-
янию и поглощению компаний 2004 г., 
в частности, правило нейтралитета 
руководства компании, «прорыва» и 
обязательных торгов, а также нормы 
действующего законодательства Гер-
мании о поглощении компаний. Особое 
внимание уделено специфике имплемен-
тации положений этой Директивы в 
Законе ФРГ «О приобретении ценных 
бумаг и поглощении» 2001 г.

The article is dedicated to the anal-
ysis of legal approaches to the hostile 
corporate takeovers in the EU and Ger-
many laws. The paper study such inno-
vative provisions of the EU Takeover 
Directive of 2004, as the board neu-
trality rule, the breakthrough rule and 
the mandatory bid rule and its mod-
ern German law on takeover activities. 
Particular attention is drawn to the 
reflection of the Directive provisions 
on hostile takeovers in the Act on the 
Acquisition of Securities and Takeovers 
in Germany 2001.
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The relevance of the article is that the 
introduction of “agreements in criminal 
proceedings” became one of the most 
promising and controversial novels of 
the criminal procedure law and practice 
in Ukraine. A block of new rules under 
Chapter 35 “The criminal proceedings on 
the basis of agreements”, introduced by 
the Criminal Procedure Code of Ukraine 
on May 14, 2012, laid the basis for the 
formation of a new legal institution and 
development of the competitive criminal 
proceedings in Ukraine [2]. This legal in-
stitution provides for two types of agree-
ments concluded in criminal proceedings: 
plea agreement and agreement on rec-
onciliation. Plea agreement is made be-
tween the prosecutor, representing the 
prosecution, and the suspect or the ac-
cused, which represent the defense. Such 
an agreement can be also called “agree-
ment with justice”.

Securing new special order of crimi-
nal proceedings based on the plea agree-
ment in the Criminal Procedure Code of 
Ukraine means creating a new ideology 
of criminal policy of the state: crime 
counteraction through a compromise, 
agreement, including incentives for per-
sons who have committed criminal of-
fenses, to cooperate with the authorities.

Research of legal and psychological 
characteristics of the problem was made 
in the works of many scientists, includ-
ing D.O. Aleksandrov, V.H. Androsiuk, 
V.F. Boiko, V.V. Zemlianska, H. Zer, 
L.I. Kazmirenko, V.O. Konovalova, M.V. 
Kostytskyi, O.I. Kudermina, V.T. Malia-
renko, V.Ya. Marchak, D.M. Maksymen-
ko, V.S. Medviediev, N.V. Nestor, I.M. 

Okhrimenko, M. Wright, O.K. Cher-
novskyi, Yu.V. Shepitko, O.M. Tsilmak 
et al., however, the institution of agree-
ments in criminal proceedings is unex-
plored from the standpoint of legal psy-
chology, causing many disputes about its 
theoretical provisions among scientists 
and application among practitioners.

The purpose of the article is stipulat-
ed by the need to improve and develop 
the institute of agreements in criminal 
proceedings, which significantly contrib-
ute to the efficiency of its operation in 
the field of criminal justice.

The theory of procedural law deter-
mines that a plea agreement has the fol-
lowing advantages:

– for the accused – the avoidance of 
uncertainty as for the type and amount 
of punishment by the results of the court 
proceedings; in some cases – the use of 
alternative punishment or its decrease, 
the possibility of release from punish-
ment;

– for the prosecutor – possibility to 
reduce budget expenditures and save 
procedural time; reducing the burden on 
the prosecutor as for the state accusation 
in court, providing more effective crimi-
nal justice system; eliminating to some 
extent the prospects of judgment appeal 
(reviewing by the appeal and cassation 
institutions).

The criterion that determines the 
possibility and feasibility of initiating 
and concluding plea agreements is the 
availability of public interest in providing 
quick pre-trial investigation and court 
proceedings, detecting more criminal of-
fenses and also in preventing, detecting 

© O. Stratiy, 2015
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more serious criminal offenses. Howev-
er, materials of the proceedings show 
that the pre-trial investigation, despite 
the formal structure of committed crim-
inal offenses and the suspect’s (the ac-
cused’s) plea of guilt, is fully made, thus 
the full range of search and investigation 
is involved, as a result, procedural terms 
are not reduced, but the agreement actu-
ally concerns just punitive measure [5].

For full legal and psychological char-
acteristics of features of a plea agree-
ment it is necessary to analyze the legal 
basis and the terms of this agreement, 
as well as to determine its sides, rights, 
duties and psychological characteristics.

Legal grounds for the conclusion of 
plea agreements are stipulated by Chap-
ter 35 of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine “Criminal proceedings on the 
basis of agreements”. The legislator has 
provided the possibility of concluding 
such an agreement at the initiative of 
the prosecutor or the suspect or accused.

The plea agreement between the pros-
ecutor and the accused or suspect may 
be concluded in the proceedings concern-
ing criminal offenses, little or medium 
crimes, grave crimes, which resulted in 
the damage to a state or public interest 
[2, p. 469]. Making plea agreement can 
be initiated at any time upon notifying 
the person about suspicion before the 
court leaving for the jury room for mak-
ing a judgment.

Entering plea agreement in criminal 
proceedings in respect of an authorized 
person of the legal person who commit-
ted a criminal offense in respect of which 
proceedings are carried out against a le-
gal person, as well as in criminal pro-
ceedings, which involves the victim, is 
not allowed. That is, the law bars the 
plea of guilt over the offenses or crimi-
nal offenses, resulting in inflicting dam-
age on the rights and interests of both 
individuals and legal entities, as well 
as in criminal proceedings concerning 
grave crimes regardless of the number 
of agents who were harmed as a result 
of such criminal offenses. Taking into 
consideration the requirement of the pro-

cedural law that a plea agreement shall 
be entered in the criminal proceedings 
in respect of the above criminal offens-
es, provided that they inflicted damage 
only to national or public interests, tak-
ing into account that in the Special Part 
of the Criminal Code of Ukraine (p. 356 
art. 232-1 Chapter 2, art. 359 Chapter 3, 
art. 364 Chapter 1, art. 364-1 Chapter 1, 
art. 365 Chapter 1, art. 365-1 Chapter 1, 
art. 365-2 Chapter 1, art. 367 Chapter 
1, art. 382 Chapter 3) there was coined 
the term “public interest” rather than 
“society interests”, despite the fact that 
these phrases differ semantically, in the 
context of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine they should be understood as 
identical [1].

It is necessary to point out that if in 
one criminal proceedings the person is 
suspected, accused of committing sev-
eral unrelated (independent) criminal of-
fenses, and as a result of committing one 
of them there was a damage to the rights 
and interests of citizens or legal entity 
(i.e., there is a victim involved in crimi-
nal proceedings), the plea agreement in 
relation to other criminal offenses can-
not be made in this case. However, it is 
possible to conclude a plea agreement in 
criminal proceedings, in which there was 
previously made an agreement on recon-
ciliation, and therefore the materials of 
the criminal proceedings were sorted out 
in a separate proceeding.

Considering the subject of a plea 
agreement from the standpoint of legal 
and psychological characteristics of its 
conclusion the following elements can be 
singled out:

– the concept of a plea agreement;
– the order of drafting and conclusion 

of plea agreements;
– the order of sentencing in the case 

of a plea agreement.
In the study of the subject of the plea 

agreement the conditions stipulated in 
the agreement are of particular impor-
tance. The immediate condition of this 
agreement is the possibility of applying 
criminal law regarding the suspect or the 
accused, in case of following terms and 
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obligations set forth in the agreement by 
the latter.

The legislator sets certain require-
ments for the content of the plea 
agreement, namely, it must include its 
peculiarities, wording of suspicion or 
accusation and its legal qualification in-
dicating the article (part of the article) 
of the Law of Ukraine on criminal re-
sponsibility, the circumstances, essential 
for proper criminal proceedings, uncon-
ditional plea of guilt in a criminal of-
fense made by the suspect or accused, 
the duties of the suspect or defendant 
to cooperate in detecting the criminal 
offense committed by another person (if 
appropriate arrangements took place), 
consistent punishment and consent of 
the suspect, accused to the punishment 
or release from it on probation, the con-
sequences of making and approval of the 
agreement, non-execution of the agree-
ment. Also, the agreement shall contain 
the date of its conclusion and it must be 
signed by the parties [2, p. 472].

It should also be noted that some diffi-
culties arise when wording of the content 
of the plea agreement. Thus, in accor-
dance with art. 472 of the Criminal Pro-
cedure Code of Ukraine in the plea agree-
ment there shall be noted unconditional 
plea of guilt by the suspect, accused in 
committing criminal offense (mandatory 
component of the agreement content) 
and obligations of the suspect or defen-
dant to cooperate in detecting the crimi-
nal offense committed by another person 
(if agreed) (i.e., optional, or a secondary 
part of the agreement content).

Analyzing such mandatory condition 
as unconditional plea of guilt in the plea 
agreements, there were found the cas-
es where it was stated in the agreement 
that the suspect or the accused pleaded 
guilty unconditionally, and materials of 
proceedings denied such a plea – a per-
son in the whole or in the part of the 
prosecution didn’t plead guilty or this is-
sue was not emphasized.

Besides, it should be noted that the 
suspect or the accused is required un-
conditional plea of his guilt in a criminal 

offense and its obligation to cooperate in 
solving the criminal offense committed 
by another person and consent to the 
sentencing or the sentencing and release 
from its serving on probation.

But the condition itself is a require-
ment that relates to one of the parties of 
the agreement. However, the legislator 
does lay down any specific requirements 
on the suspect’s or the accused’s actions, 
behavior and testimony at the pre-trial 
investigation or trial, which would give 
the court a legal basis to mitigate pun-
ishment in accordance with the law.

However, these actions of the sus-
pect or defendant shall comply with the 
criminal law, which establishes that the 
mitigating circumstances are as follows: 
appearing with confession, sincere con-
trition or active assistance in detecting 
a crime, voluntary reimbursement of 
inflicted damage or removal of inflict-
ed damage etc. Among the terms of 
the agreement, which would give the 
court right to acknowledge them as 
those which mitigate punishment of an 
accused, there should be provided such 
terms as assistance in the detection and 
prosecution of other participants in the 
offense, property tracing, extracted as a 
result of a criminal offense that would 
mean active promotion not only on the 
actual identifying of other offenders, but 
also the creation of formal evidence for 
their prosecution.

There are no clear criteria of the ac-
tivity of the person who has entered into 
the plea agreement and the nature of his 
cooperation in detecting the criminal of-
fense committed by another person.

At the same time the active promo-
tion is also a conscious desire to provide 
effective assistance in solving crimes 
rather than passive execution of the in-
vestigator’ or prosecutor’ recommenda-
tions.

Undoubtedly, a person who seeks to 
reduce the amount of punishment or be 
exempted from it must consciously and 
proactively provide effective assistance 
in the investigation of criminal offenses. 
However, a characteristic feature of the 
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active social action aimed at helping law 
enforcement agencies engaged in crimi-
nal proceedings, is its social utility and 
legal justification or necessity. Although 
passive performing of investigator’s or 
prosecutor’s tasks, beneficial in proving 
guilty of the criminal group can also be 
evaluated as a basis for the plea agree-
ment.

Also, it should be emphasized that 
since the plea agreement may be also 
made in the proceedings concerning 
grave crimes, of great significance is 
the justification of providing the ratio 
of public interest and private interest of 
the suspect or accused. In this case, the 
public interest as for the awarding of ap-
propriate punishment can be subject to 
interest in increasing the efficiency of 
the pre-trial investigation. That is, in ex-
change for an agreed sentence the sus-
pect (accused) would facilitate detection 
of accomplices, report the scheme of the 
criminal activity and so on.

During the study it is found that more 
than half of the plea agreements are con-
cluded by prosecutors with the only con-
dition for the suspect – unconditional 
plea of guilty in the court, and the ma-
jority of them are proceedings under the 
art. 309 of the Criminal Code of Ukraine 
(illegal actions with drugs without in-
tent to sell). Thus, the task of detecting 
the people who sell drugs is not solved, 
because such terms are not available in 
the agreements. This primarily relates to 
proceedings in which the fact of drugs 
purchase from an unidentified person is 
set.

Agreements in such cases, despite the 
fact that such agreement is an optional 
(subsidiary) part of their contents, do not 
meet liable public interests by the pur-
pose of their making, as aimed solely at 
meeting the private interest of the sus-
pect or accused to mitigate punishment.

In our opinion, it is necessary to ex-
pand or specify conditions of activity and 
behavior of the suspect or the accused 
in the plea agreement because mitigat-
ing conditions of the punishment of the 
accused specified by the agreement may 

occur not as a result of an increase of 
the amount of his positive post-criminal 
behavior, but as a result of the fact that 
there is an agreement on the uncondi-
tional plea of the guilt in the criminal 
proceedings. This approach is wrong, 
even from the standpoint of inevitability 
of punishment, adequacy of offense with 
punishment. For example, in the context 
of cooperation in detecting the criminal 
offense committed by another person, we 
can mention providing incriminating tes-
timony in the court, giving documents, 
items, participation in the investigation 
(search) operations, during which the 
person specifies sources of evidence, lo-
cation of persons, things, documents etc.

Of course, the text of the criminal 
procedure law cannot predict and specify 
all the actions of the suspect or the ac-
cused, which may be useful to fully solve 
the crime, establish and institute crimi-
nal proceedings against all people guilty 
in committing the crime. Therefore, to 
improve the provisions of art. 472 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine, 
which provide the content of the plea 
agreement, the words “committed by an-
other person (if there have been appro-
priate agreements)” should be followed 
by the words “and other activities that 
promote full disclosure of the crime and 
defining guilty of its committing”.

Another obligatory prerequisite of 
such agreement conclusion is the abil-
ity and voluntary desire of the suspect 
or the accused to make active steps to 
facilitate the investigation, because no 
one can make any of the parties con-
clude such an agreement. This condition 
is necessarily revealed by the court when 
making a judgment.

If the consent to conclude an agree-
ment has not been reached the fact of its 
initiation and allegations that have been 
made to achieve it, cannot be considered 
as a waiver of prosecution or as a plea 
of his guilt. If criminal proceedings are 
carried out for several persons suspect-
ed or accused of having committed one 
or more criminal offenses and consent 
on agreement conclusion has not been 
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reached with all suspects or defendants, 
the agreement may be concluded with 
one (several) of the suspects or defen-
dants. The criminal proceedings against 
the person(s), which agreed, are subject 
to be singled out in separate proceedings 
[2, p. 469].

The criminal procedure law regulat-
ing peculiarities of plea agreements, in 
our opinion, contains another significant 
contradiction. Regardless of the name of 
the document (contract, agreement etc.) 
it deals with unilateral commitments of 
the suspect or defendant to take certain 
actions that first of all must be described 
by him in its request for an agreement 
conclusion and be included in the text of 
the agreement in the future. Within the 
statutory procedures the implementation 
of these commitments by the accused 
may result in considering his criminal 
proceedings by the court in a specific 
order with the use of the criminal law 
that significantly mitigates punishment. 
In the event of default or breach of the 
obligations by the accused (partial plea, 
giving false testimony, statements or 
hiding any other significant circumstanc-
es of the crime from the investigation), 
criminal proceedings against him is con-
sidered in general terms.

However, the law does not provide the 
guidance which positive commitments 
for the suspect or accused are undertak-
en by the party of the agreement repre-
sented by the prosecutor. After all, one 
cannot assume the prosecutor’s duty, 
stipulated by the legislator, to consider 
the following factors when making a plea 
agreement as the commitment:

1) the extent and nature of the assis-
tance of the suspect or the accused in 
making criminal proceedings against him 
or others;

2) the nature and gravity of the 
charges (suspicion);

3) if there is some public interest in 
ensuring rapid pre-trial investigation and 
court proceedings, detecting more crim-
inal offenses;

4) the existence of a public interest 
in preventing, detecting or stopping a 

greater number of criminal offenses or 
other more serious criminal offenses [2, 
p. 469].

In addition, it is clear that the Crimi-
nal Procedure Code of Ukraine does not 
define the limits of agreements on pen-
alties between the prosecutor and the 
suspect (accused) because it is a scope 
of the material, rather than criminal pro-
cedure law. Thus, the prosecutor, giving 
the suspect some promises must be guid-
ed not by the sense of justice, but unam-
biguous provisions of the Criminal Code 
of Ukraine, including the following:

1) if there has been a preparation 
for the crime – the term or amount of 
punishment cannot exceed half the maxi-
mum term or amount of the most severe 
punishment prescribed by the article 
sanction (sanction of the part of the ar-
ticle) of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine (art. 68 Chapter 2);

2) if there has been an attempt to 
commit a crime – the term or amount of 
punishment may not exceed two-thirds 
of the maximum term or amount of the 
most severe punishment prescribed by 
the article sanction (sanction of the part 
of the article) of the Special Part of the 
Criminal Code of Ukraine (art. 68 Chap-
ter 3);

3) if the person acted as accomplice, 
instigator, organizer or minor artist – his 
punishment may be awarded below the 
limits set by the relevant article sanction 
(the part of the article) of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine, in 
the case of multiple circumstances which 
mitigate punishment a softer kind of ba-
sic punishment not specified in the arti-
cle sanction (sanction of the part of the 
article) of Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine (art. 68 Chapter 4, art. 
65, 69 Chapter 3) may be awarded;

4) if a person performed a special 
task, participating in an organized group 
or criminal organization to prevent or 
disclose their criminal activity, and being 
a part of an organized group or criminal 
organization intentionally committed a 
serious crime associated with the onset 
of serious consequences – punishment 
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in the form of imprisonment may not be 
imposed on him for a period longer than 
half the maximum term of imprisonment 
prescribed by the law for this crime (art. 
43 Chapter 3);

5) if there are several circumstances 
that mitigate the punishment and signifi-
cantly reduce the gravity of the crime 
– punishment may be prescribed below 
the limits set by the article sanction (the 
part of the article), or a softer type of pri-
mary punishment not mentioned in the 
article sanction (the sanction of the part 
of the article) of the Special Part of the 
Criminal Code of Ukraine (art. 69) may 
be imposed;

6) if there are circumstances that 
mitigate the punishment provided for in 
paragraphs 1 and 2 Chapter 1, art. 66 
of the Criminal Code of Ukraine, there 
are no circumstances aggravating pun-
ishment, as well as in case of the de-
fendant’s pleading his guilty, the term 
or amount of punishment may not ex-
ceed two-thirds of the maximum term or 
amount of the most severe punishment 
prescribed by the appropriate sanction of 
the article (the sanction of the part of the 
article) of the Special Part of the Crimi-
nal Code of Ukraine (art. 69-1);

7) in case of multiple offenses final 
punishment can be defined (since it is 
awarded for each crime separately) by 
means of absorption of less severe pun-
ishment by more grave, and not by add-
ing the assigned punishments in full or 
partially (art. 70 Chapter 1);

8) supplementary punishments im-
posed for the crimes in the committal 
of which the person has been convicted 
(art. 70 Chapter 3) may not be added to 
the basic punishment imposed for multi-
ple offenses;

9) in case of the aggregate sentence 
the unserved part of the previously as-
signed punishment can be partially, but 
not completely added to the newly as-
signed punishment (art. 71 Chapter 1 
and 5);

10) when sentencing a juvenile, in ad-
dition to the circumstances provided for 
in the art. 65–67 of the Criminal Code 

of Ukraine the living conditions and up-
bringing, the influence of adults, the lev-
el of development and other minor’s per-
sonal characteristics shall be taken into 
account (art. 103) [1].

As for release on probation, under the 
Criminal Code of Ukraine, it is of three 
kinds:

1) a general exemption from the sen-
tence by means of a correctional labor, 
service limitations, restriction of liberty 
and imprisonment for a term not exceed-
ing five years (art. 75 of the Criminal 
Code of Ukraine);

2) release on probation for pregnant 
women and women with children under 
seven in the form of restriction of liberty 
or imprisonment for a term not exceed-
ing five years for offenses that are not 
grave and particularly grave (art. 79 of 
the Criminal Code of Ukraine);

3) release of a juvenile on probation, 
sentenced to detention or imprisonment 
for a term not exceeding five years (art. 
104 of the Criminal Code of Ukraine) [1].

In this case there appears a strange 
situation: the plea agreement is made 
between the prosecutor and the suspect 
or accused which perform all their obliga-
tions independently and the court takes 
the prosecutor’s obligations imposing 
sentence not exceeding the limits spec-
ified in the agreement. This casts doubt 
that the document is an agreement, 
since it lacks the obligation of one par-
ty (the prosecutor’s one). Undoubtedly, 
the above fact is noteworthy because, 
despite the bilateral nature of the agree-
ment, the prosecutor’s obligations are 
not mentioned. The prosecutor is not au-
thorized to promise any real benefits to 
the accused because he cannot provide 
them. Herewith the court may refuse to 
approve the agreement if:

1) the terms of the agreement contra-
dict the criminal procedure law or crim-
inal law, including the admitted wrong 
legal qualification of the criminal offense 
that is more grave than that for which the 
possibility of an agreement is provided;

2) the terms of the agreement do not 
meet the public interest;
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3) the terms of the agreement violate 
the rights, freedoms and legitimate inter-
ests of the parties or other persons;

4) there are reasonable grounds to 
believe that an agreement was not vol-
untary;

5) there is an apparent inability of the 
accused to perform the assumed obliga-
tions under the agreement;

6) there is no factual basis for the 
plea of guilt.

In this case, pre-trial investigation or 
court proceedings continue in the gen-
eral procedure. Herewith, the second 
appeal to the agreement in one criminal 
proceeding is not allowed [2, p. 474].

Furthermore, the court has the right 
to check the conditions of cooperation of 
the accused in detecting criminal offense 
committed by another person. If it finds 
that the prosecutor was unable to con-
firm the active assistance of the accused 
in the investigation and prosecution of 
other participants in the offense it may 
also refuse to approve the agreement and 
send the results of the criminal proceed-
ings to complete the pre-trial investiga-
tion in general order.

However, A.M. Bandurka pointed out 
that analyzing the psychological compo-
nent of the prosecutor as a party to a 
plea agreement it should be noted that “a 
prosecutor cannot stand over the court, 
and should contribute to a successful 
search and lawful execution of all court 
proceedings” [7, p. 92].

The obligation of the suspect or ac-
cused to inform investigation certain in-
formation would be fully consistent with 
the prosecutor’s reciprocal obligation 
to prove the committal of the acts re-
ferred to in the agreement in the form 
of lodgment that is sent to the court 
together with the criminal proceedings. 
This reciprocal obligation would harmo-
niously fit into the concept of bilateral 
plea agreement. As the issues how the 
information obtained from the suspect or 
accused person will be used, whether it 
will be used at all, and what will be the 
results of its use and similar questions 
are, obviously, beyond the commitments 

made by the prosecutor, who signed the 
plea agreement. Moreover, it can be en-
visaged before that because of a number 
of objective and subjective factors the 
investigation may not always be able to 
effectively use the information obtained 
in cooperation with the accused. The re-
sults of the cooperation with the accused, 
which faithfully fulfilled the assumed ob-
ligations under the agreement, shall not 
affect the decision on whether or not he 
deserves a special procedure for consider-
ation of criminal proceedings, since these 
outcomes are independent of his will.

In general terms, the concept of a plea 
agreement, unfortunately, gives parties 
grounds to subjectively interpret the spe-
cific features of the conclusion and imple-
mentation of a plea agreement, and can 
be considered as state-sanctioned incen-
tives for denunciation which is, in social 
terms, unlawful message to power about 
certain violations of rules, regulations, 
orders failure, etc. It is unlawful either 
because such rules, regulations, orders, 
etc. are not considered to be correct or 
consequently their violation is not con-
demned, or because in such situations it 
is conventional to resolve the conflict at 
a personal level without appealing to for-
mal institutions [9].

From the psychological point of view 
the plea agreement is preceded by con-
flicting communication between the bod-
ies of pre-trial investigation, the prose-
cutor and the suspect or accused. In 
general, conflict is a clash of significantly 
incompatible or opposing views, needs, 
interests and actions of individuals and 
groups. At the psychological level con-
flict is manifested in participants’ strong 
negative feelings about the situation. 
Conflict can lead to changes in the sys-
tem of relations and values. Under the 
conflict, people seem to perceive reali-
ty differently, take actions that are not 
peculiar to them. Not any contradiction 
grows in the conflict, but usually this 
one, which presents the most essential 
needs, aspirations, interests, and goals 
of people, individual’s social status, his 
prestige. Primarily legal psychology fo-
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cuses on the following aspects of the 
conflict: awareness of a conflict by its 
members; singling out the psychosocial 
components, primarily causing internal 
conflict position, i.e. the set of motives, 
real interests, values that motivate a per-
son or group of persons to participate 
in the resolution of controversies; deter-
mine the causes and stages of forming a 
subjective image of the conflict situation 
etc. [6, p. 170].

Thus, we jump to the conclusions that 
the term “plea agreement in the criminal 
procedure law of Ukraine” means:

1) an agreement that sets any condi-
tions, relationships, rights and obligations 
of the parties to criminal proceedings and 
means mutual consent, agreement;

2) a method of settlement between 
conflicting subjects of criminal proceed-
ings: the prosecutor and the suspect (ac-
cused);

3) a legal instrument that creates 
rights and obligations for the agreement 
parties;

4) free will of participants, which 
manifests itself in a voluntary arrange-
ment;

5) the content is in making mutually 
acceptable conditions and mutual con-
cessions permissible by law;

6) is of written character;
7) is not itself a fact that mitigates 

punishment in the sense of art. 66 of the 
Criminal Code of Ukraine, but is taken 
into account by the court in sentencing;

8) a significant reduction of the upper 
limit of punishment in case of signing 
such an agreement must be stipulated 
by the importance of actions committed 
within such an agreement;

9) making an agreement has a strong 
psychological impact on the parties and 
encourages post-criminal behavior of 
the suspect (accused), it is a measure 
of pre-penitentiary influence and fully 
meets the interests of all participants in 
the criminal process.

Key words: agreement about confes-
sion of guilt, prosecutor, suspect, accuse, 
court.

In this article author researches the 
juridical-psychological peculiarities as 
to the assembling of the agreements 
about confession of guilt at Ukraine 
legislation between the party of charge 
and the party of protection.

У цій статті автор досліджує 
юридико-психологічні особливості 
складання угод про визнання про-
вини між стороною обвинувачення 
і стороною захисту в криміналь-
но-процесуальному законодавстві 
України.

В этой статье автор исследу-
ет юридико-психологические осо-
бенности составления соглашений 
о признании вины между стороной 
обвинения и стороной защиты в уго-
ловно-процессуальном законодатель-
стве Украины.
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ІННОВАЦІЙНИЙ, КРЕАТИВНИЙ  
ТА СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК*

Новий підручник «Конституційне 
право зарубіжних країн» призначений 
для студентів вищих навчальних закла-
дів, які вивчають відповідний навчаль-
ний курс. Він містить усі необхідні ма-
теріали для підготовки випускників з 
юридичних спеціальностей, відповідає 
сучасним дидактичним вимогам та вра-
ховує найновіші зміни в конституцій-
ному законодавстві зарубіжних країн. 

Основою підручника є викладення 
проблем конституційного права зару-
біжних країн, що вдало реалізовано у 
структурі підручника та його розділів. 
Автори логічно, з використанням най-
новіших теорій та концепцій науки кон-
ституційного права, але доступно та зі 
значною кількістю прикладів доносять 
до студентів сучасний правовий матері-
ал. Викладення матеріалу майже кож-
ної теми супроводжується малюнками 
та таблицями, що робить матеріал під-
ручника ще більш легким для розумін-
ня студентами. 

Новий підручник «Конституційне пра-
во зарубіжних країн» привертає увагу не 
тільки насиченим змістом, але й нетради-
ційною для вітчизняних підручників фор-
мою викладення матеріалу. Авторським 
колективом проведена значна робота зі 
структурування матеріалу: визначено та 
сформульовано цілі кожної із включених 
до підручника тем, їх ключові терміни і 
поняття (вони наведені на початку кож-
ної теми та виділені в тексті), рекомендо-

вано сучасну наукову і навчально-мето-
дичну літературу, поставлено контрольні 
запитання. Але головне – текст кожного 
розділу доповнено цікавою інформацією –  
прикладами, які влучно доповнюють на-
вчальний матеріал та будуть особливо 
корисними для студентів, що зацікавлені 
у більш глибокому опануванні навчаль-
ної дисципліни. Такий підхід до написан-
ня підручників є типовим у зарубіжних 
країнах, але поки що не дуже пошире-
ним в Україні. Тому цю інновацію авто-
рів слід вітати. 

Рецензований підручник структурно 
складається з двох частин – загальної 
та особливої. Загальна частина при-
свячена розгляду основних інститутів 
конституційного права в зарубіжних 
країнах та містить низку тем, серед 
яких є як типові для підручників із 
цієї навчальної дисципліни (наприклад, 
предмет і система конституційного 
права зарубіжних країн, джерела кон-
ституційного права зарубіжних країн, 
конституційний контроль у зарубіжних 
країнах, конституційні інститути безпо-
середньої демократії в зарубіжних кра-
їнах), так і досить інноваційні (у т. ч. 
вступ до конституціоналізму в зарубіж-
них країнах, громадянське суспільство 
в зарубіжних країнах, конституцій-
но-правова відповідальність у зарубіж-
них країнах). В Особливій частині роз-
глядаються основи конституційного 
права в окремих державах світу. 

* Рецензия на учебник «Конституционное право зарубежных стран» // Под общей редакцией  
Н. В. Мишиной, А. Р. Крусян, Д. Я. Гараджаева и др. – Харьков : Издательство «Право». – 2015. – 848 с.

© Ю. Барабаш, 2015
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Слід зазначити і недоліки підручника:
– Загальна та Особлива частина 

підручника збалансовані за обсягом: 
кожній присвячена приблизно поло-
вина підручника. Але за кількістю тем 
Загальна частина є більш ґрунтовною 
(14 тем) за Особливу частину (10 тем); 

– в Особливій частині є розділи про 
країни, які, як правило, вивчаються за 
програмою навчального курсу «Кон-
ституційне право зарубіжних країн» 
майже в кожному навчальному закла-
ді України, – США, Велика Британія, 
Франція, Японія, Німеччина, Російська 
Федерація, Китай. Але є й нетипові для 
навчальних програм та підручників дер-
жави – Азербайджан, Бруней, Саудів-
ська Аравія. Подібні напрацювання є 
унікальними для української юридичної 
науки, але з точки зору логіки викла-
дення матеріалу доцільно було б звер-
нути увагу на відсутність у підручнику 
розділів про дуалістичні монархії (якщо 
аналізувати підручник з точки зору кла-
сифікації держав світу за формою прав-
ління), про держави Південної Америки, 
Африки (якщо аналізувати підручник з 
точки зору географічного розміщення 
розглянутих країн). У наступних видан-
нях рекомендується розширити перелік 
країн, основи конституційного права 
яких розглянуто в підручнику; 

– не всі розділи Особливої частини, 
присвячені основам конституційного 
права в окремих країнах, характеризу-
ються однаковою логікою викладення 
матеріалу. Як правило, кожен розділ 
містить загальну інформацію про кра-
їну, історію конституційного розвит-
ку, характеристику Основного закону, 
аналіз конституційної системи органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Але стосовно деяких 
країн розділи є більш розгорнутими 
та включають також огляд стану прав 
людини в державі (наприклад, США), 
аналіз особливостей конституційного 
контролю в країні (наприклад, Азер-
байджан). У наступних виданнях ба-

жано було б звернути увагу на мож-
ливість подальшого розширення змісту 
«стислих» розділів. 

Актуальність підручника не викли-
кає сумнівів. З огляду на активізацію 
в Україні глобалізаційних та євроін-
теграційних процесів, конституційне 
право зазнає істотних змін та буде змі-
нюватися ще протягом тривалого часу. 
Глобалізація та європейська інтеграція 
вимагає залучення до сучасних демо-
кратичних цінностей, а трансформація 
національних систем права починаєть-
ся з галузі конституційного права. Ма-
теріал у підручнику викладено таким 
чином, що студенти можуть зрозуміти 
як особливості цієї галузі в зарубіжних 
країнах, так і основні риси національ-
ного конституційного права. 

Зрозуміло, що рецензія на будь-яку 
наукову чи науково-методичну працю 
має містити рекомендації щодо можли-
вого вдосконалення її архітектоніки та 
змісту. У цьому контексті варто було б 
вести розмову не стільки про зміст кон-
кретного підручника, скільки про зміст 
порівняльного конституційного права, 
роль та значення цієї дисципліни в 
системі юридичної освіти. Поки що ми 
йдемо в традиційному для конституцій-
ної компаративістики руслі і працює-
мо за схемою загальної (теоретичної) 
та особливої (країнознавчої) частин. 
Звичайно, в цьому є свої привабливі 
моменти. Натомість підхід класичних 
європейських курсів та підручників, 
орієнтованих на них, демонструє дещо 
інші варіанти.

Приміром, досить популярний 
«Оксфордський підручник з порівняль-
ного конституційного права» за редак-
цією професорів М. Розенфельда та  
А. Шайо1 має таку оригінальну струк-
туру: історія; методологія та типо-
логія (різні підходи до конституційної 
компаративістики, типи конституцій, 
конституціоналізм в неліберальних 
суспільствах, місце конституційно-
го права в системі права та ін.); ідеї  

1 The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / by Michel Rosenfeld, Andras Sajo. –  Oxford: 
Oxford University Press, 2013. – 1396p.
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(конституціоналізм, верховенство пра-
ва, демократія, основні права і свободи, 
суверенітет, людська гідність та автоно-
мія особистості в сучасному конститу-
ційному просторі, гендер і конституція 
та ін.); процес (створення конституції 
як процес, надзвичайні стани, сецесія 
та самовизначення, референдум, вибо-
ри та ін.); архітектура (горизонталь-
на побудова, федералізм, внутрішня 
побудова унітарних держав, парламен-
таризм, президенталізм); розуміння 
(конституційна інтерпретація, пропо-
рційність, конституційна ідентичність, 
конституційні цінності та принципи); 
інституції (конституційні суди, су-
дова незалежність та дух конституції, 
політичні партії та конституція та ін.); 
права (свобода слова, свобода релігії, 
право на приватність, громадянство та 
ін.); новітні («перекриваючі») права 
(колективні права, позитивна дискримі-
нація, біоетика і права людини та ін.); 
тенденції (інтернаціоналізація консти-

туційного права, конституційне між-
народне право, войовнича демократія, 
іслам і конституційний порядок, вико-
ристання іноземного права при тлума-
ченні конституції та ін.).

Можливо така ретельна характерис-
тика іншого видання і не зовсім дореч-
на в контексті цього аналізу, але якраз 
вивчення роботи одеських учених дає 
підстави стверджувати, що ми рухає-
мося у вірному напрямку, розуміючи 
при цьому, що доведеться багато чого 
змінити в парадигмальному сенсі в 
юридичній освіті, перш ніж ми зможе-
мо стверджувати, що остаточно позбу-
лись пострадянських стереотипів щодо 
розуміння конституційної мапи світу.

На завершення хотілось би ще раз 
підтвердити ключову тезу аналізу: ре-
цензований підручник є інноваційним, 
креативним та сучасним. Усе це, а та-
кож високий науковий рівень підруч-
ника дозволяє рекомендувати його до 
використання в навчальному процесі.
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СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН  

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА*

Сучасні процеси, що відбуваються в 
сільській місцевості (скорочення чисель-
ності сільського населення, зростання 
безробіття, трудова міграція, знищення 
сільської поселенської мережі, стійка 
тенденція до збільшення розриву між 
рівнями життя сільського і міського на-
селення тощо), мають визначати важли-
ві напрями державної аграрної політики. 
Адже створення належних умов для про-
живання на сільських територіях не тіль-
ки сприятиме відродженню селянства, а 
й стане запорукою продовольчої безпеки 
країни та її економічної незалежності. 
На жаль, розпорошеність законодавства 
у сфері соціального розвитку сучасного 
українського села, наявність у ньому 
численних колізій і прогалин та його де-
кларативний зміст призводять до усклад-
нення правового регулювання зазначе-
них відносин. У таких умовах особливий 
науковий інтерес викликають досліджен-
ня, спрямовані на вирішення соціальних 
проблем розвитку сільських територій, 
поліпшення якості життя сільського на-
селення та посилення його соціальної за-
хищеності. Саме такою є спрямованість 
та призначення монографії кандидата 
юридичних наук, доцента кафедри аграр-
ного, земельного та екологічного права 
імені академіка В. З. Янчука Національ-
ного університету біоресурсів і природо-
користування України Гафурової Олени 
Вікторівни «Соціальний розвиток села в 

Україні: теорія та практика правового ре-
гулювання». Актуальність і своєчасність 
рецензованої наукової праці суттєво під-
вищується з урахуванням «забутості» 
проблем правового регулювання розвит-
ку сучасного села та недостатнього рівня 
доктринальної розробки вказаної пробле-
матики.

Структуру монографії О. В. Гафуро-
вої зумовили складність та багатогран-
ність обраної тематики. Тим не менш, 
переходячи від загального до конкрет-
ного, коли наступні розділи все більшою 
мірою конкретизують положення попе-
редніх, авторка змогла з усією повнотою 
розкрити проблематику дослідження. 
Науковцем проведено теоретико-право-
вий аналіз правовідносин соціального 
розвитку села, розроблено цілісну кон-
цепцію їх регулювання на засадах соці-
альної справедливості, визначено місце 
інституту соціального розвитку села в 
системі аграрного права як правової га-
лузі та встановлено рівень закріплення 
правових гарантій щодо пріоритетності 
соціального розвитку села.

На етапі визначення теоретико-ме-
тодологічних засад дослідження (розділ 
1) О. В. Гафуровою доведено, що роль 
аграрного права має полягати в забез-
печенні належного правового регулю-
вання не тільки відносин, пов’язаних з 
організацією сільськогосподарського ви-
робництва, а й відносин соціального роз-

* Рецензія на монографію О. В. Гафурової «Соціальний розвиток села в Україні: теорія і практика 
правового регулювання» // За заг. ред. В.М. Єрмоленко. – К.: 2014. – 480 с.

© І. Каракаш, К. Григор’єва, 2015
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витку села. При цьому такі правовідно-
сини мають розглядатися як невід’ємна 
й обов’язкова складова предмета аграр-
ного права.

Авторка обґрунтовано дійшла вис-
новку, що соціальний розвиток села 
безпосередньо пов’язаний із питаннями 
збереження сільської поселенської ме-
режі. До змісту останнього поняття, за 
пропозицією дослідниці, слід включати і 
заходи щодо сприяння зайнятості сіль-
ського населення, зокрема, шляхом дер-
жавної підтримки розвитку підприємни-
цтва, особистих селянських господарств, 
а також сільського (зеленого) туризму. 
Важливим є збереження існуючих об’єк-
тів соціальної сфери на селі та облашту-
вання сільських територій (забезпечення 
транспортного сполучення та зв’язку, 
вдосконалення інженерної інфраструкту-
ри, розвиток житлового будівництва та 
комунального господарства). Соціальний 
розвиток села, переконливо доводить 
авторка, має бути спрямований на по-
ліпшення умов праці та відпочинку, під-
вищення рівня медичного обслуговуван-
ня, фізичної культури і спорту, а також 
культурно-дозвільної діяльності, забезпе-
чення належного рівня освітніх послуг 
та підготовки кадрів для села, поліпшен-
ня побутового та торговельного обслуго-
вування сільського населення.

Обґрунтованою вбачається думка до-
слідниці про необхідність системного вдо-
сконалення правового регулювання від-
носин соціального розвитку села шляхом 
прийняття низки законів, а саме: Аграр-
ного кодексу України, Закону України 
«Про соціальний розвиток села» із сучас-
ним змістом та законів, спрямованих на 
врегулювання окремих видів вищезазна-
чених відносин, зокрема «Про сільський 
туризм», «Про сільську поселенську ме-
режу» тощо. Зважаючи на завершення 
терміну дії Державної цільової програми 
розвитку українського села на період до 
2015 року, затвердженої постановою Ка-
бінету Міністрів України від 19 вересня 
2007 року № 1158, та необхідність забез-
печення пріоритетності даного напряму в 
соціально-економічній політиці держави, 
слушною є пропозиція щодо прийняття 

«Загальнодержавної програми соціально-
го розвитку сільських територій», яка б 
мала довгостроковий період виконання, 
здійснювалася центральними та місцеви-
ми органами виконавчої влади і затвер-
джувалася на рівні Закону України.

Другий розділ дослідження присвя-
чений проблемі правового регулювання 
реалізації соціально-економічних та куль-
турних прав селян. Тут заслуговує на 
підтримку твердження О. В. Гафурової, 
що концептуальним підґрунтям соціаль-
ного розвитку села має стати принцип 
соціальної справедливості, дотримання 
якого сприятиме забезпеченню реаліза-
ції вказаних прав сільського населення. 
На жаль, в умовах перманентної не-
стачі коштів у державному та місцевих 
бюджетах основний тягар вирішення 
соціальних проблем села покладається 
на сільськогосподарські підприємства. У 
зв’язку з цим авторка звертає особливу 
увагу на необхідність заохочення суб’єк-
тів господарювання до проведення такої 
діяльності.

Важливим здобутком науковця є 
здійснення ґрунтовного аналізу генезису 
законодавства Європейського Союзу у 
сфері розвитку сільських територій. На 
його підставі дослідниця стверджує, що 
політика сільського розвитку здійснюєть-
ся завдяки використанню всіх ресурсів, 
наявних на сільських територіях (люд-
ських, природних, історичних тощо). Со-
ціальні аспекти такої політики з часом 
значно розширились і включають комп-
лекс заходів, спрямованих на поліпшен-
ня якості життя сільського населення, 
створення соціально рівних умов праці 
і проживання у міській та сільській міс-
цевості. При цьому особливий акцент у 
процесі соціальної перебудови сільських 
територій Європейського Союзу робить-
ся на застосуванні інноваційних техно-
логій у повсякденному житті сільського 
населення (використання поновлюваних 
джерел енергії та енергозбереження, за-
безпечення доступу до новітніх інформа-
ційних технологій, розвиток сільських 
екологічних поселень тощо).

Звертає на себе увагу і третій розділ 
монографії, в якому досліджені концеп-
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туальні підходи до вирішення проблем 
розселення на сільських територіях. У 
ньому авторка розкриває сутність по-
няття «сільські території» та зазначає, 
що формування основних напрямів їх 
державної підтримки має здійснюва-
тися виходячи зі специфіки місцевих 
умов, їх природного, демографічного, 
культурного, оздоровчого і рекреа-
ційного потенціалу. Використовуючи 
комплексний підхід до розв’язання 
зазначених проблем, О. В. Гафурова 
пропонує критерії розмежування сіль-
ських та міських населених пунктів. 
Обґрунтовується думка про те, що на 
державному рівні мають створюватись 
сприятливі умови для проживання в 
усіх типах сільських поселень, неза-
лежно від їх розміру та географічного 
положення. Заслуговує на підтримку 
і позиція науковця щодо необхідності 
створення умов для заохочення місце-
вого населення, у т. ч. осіб, для яких 
ведення сільського господарства не є 
основним заняттям, до здійснення не-
сільськогосподарських видів діяльності. 
У зв’язку з цим пропонується внесення 
змін до Податкового кодексу України. 
Окремо зазначається необхідність роз-
робки механізму стимулювання влас-
ників земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення до здійснення 
залісення деградованих і малопродук-
тивних земель.

В останньому розділі монографії до-
сліджуються відносини, що виникають, 
змінюються та припиняються в процесі 
облаштування сільських територій. О. 
В. Гафурова докладно зупиняється на 
проблемах правового регулювання бу-
дівництва житла у сільській місцевості. 
Важливе місце приділено правовому 
регулюванню розвитку мережі автомо-
більних доріг на селі як найважливішої 
складової інфраструктури, що забез-
печує не тільки ефективне функціону-
вання сільськогосподарського виробни-
цтва, а й доступ сільського населення 
до соціальних благ. Стверджується, що 
основою політики соціального розвитку 
сільських територій має стати переоцін-
ка значущості праці лікарів, освітян та 

працівників культури. З метою заохо-
чення їх до проживання в сільській міс-
цевості авторка пропонує усунути об-
меження, встановлені в законодавстві, 
щодо можливості безоплатного користу-
вання житлом з опаленням та освітлен-
ням для вказаних категорій працівни-
ків. Крім цього, слушною є пропозиція 
щодо встановлення для них додаткових 
соціальних гарантій, зокрема надання 
пільгових довгострокових кредитів для 
будівництва житла та одноразової мате-
ріальної допомоги молодим спеціалістам 
тощо.

Водночас необхідно зазначити, що, 
виділяючи такі групи правовідносин 
соціального розвитку села, як правовід-
носини з облаштування сільських тери-
торій та правовідносини, що спрямовані 
на задоволення соціально-культурних 
потреб селян, дослідниця практично 
не приділяє уваги розкриттю змісту ос-
танніх. Проте висловлене зауваження 
принципово не впливає на загальну по-
зитивну оцінку рецензованої монографії 
та її високий науковий рівень.

Узагальнюючи все вищезазначене, 
необхідно підкреслити, що монографія 
Гафурової Олени Вікторівни на тему 
«Соціальний розвиток села в Україні: 
теорія та практика правового регулю-
вання» є самостійною завершеною на-
уковою працею, в якій розроблено тео-
ретичні засади подальшого формування 
механізму правового регулювання від-
носин соціального розвитку села та ви-
значено рівень закріплення правових га-
рантій щодо пріоритетності соціального 
розвитку села. На підставі ретельного 
аналізу аграрного законодавства Укра-
їни, країн Європейського Союзу та ін-
ших країн сформульовано теоретичні 
узагальнення та практичні рекомендації 
щодо вдосконалення правового регулю-
вання зазначених відносин. Зважаю-
чи на широке коло питань, які піддані 
всебічному дослідженню у вказаній на-
уковій праці, вона буде корисною для 
всіх читачів, хто цікавиться сучасними 
проблемами розвитку аграрно-правової, 
земельно-правової та еколого-правової 
науки.
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