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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 340.1
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.1995

О. Биркович,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії держави і права
Ужгородського національного університету

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

З огляду на наявну суспільно-по-
літичну ситуацію, проблема діяльно-
сті національної системи судочинства 
викликає посилений інтерес як з боку 
науковців, так і з боку пересічних 
громадян. Боротьба за формування 
та незалежне функціонування судо-
вої гілки влади залишається «наріж-
ним каменем» українського держа-
вотворення з моменту проголошення 
незалежності. Причин такої ситуації 
декілька. Вони як об’єктивні (пошук 
дієвої та ефективної моделі, відсут-
ність національної традиції), так 
і суб’єктивні (корупція, заполітизова-
ність проблеми й інші). Водночас не 
варто відкидати й того факту, що «іде-
альна» модель судочинства є такою 
не для всіх і має як прихильників, так 
і противників. З огляду на це, дореч-
ний історико-правовий пошук тради-
цій і практики національного судочин-
ства. У цьому плані цікавим є досвід 
впровадження на українських землях 
системи судочинства імперії Габсбур-
гів із кінця XVIII – початку ХХ ст., яка 
належала до класичних європейських 
систем, була відносно консерватив-
ною та ліберальною щодо учасників 
процесу. Вивчення австрійського дос-
віду організації судової влади цінне 
з огляду на впровадження та функціо-
нування судів різної інстанції, дотри-
мання принципів змагальності сторін, 

відкритості й гуманності. Окрім того, 
впровадження системи судочинства 
імперії Габсбургів у Галичині дослі-
джуваного періоду також супрово-
джувалося політичними й міжнаці-
ональними суперечностями, в тому 
числі й «мовним питанням», що 
близьке нашому сьогоденню.

Багатогранність і різноаспектність 
австрійського законодавства, його 
еволюція впродовж ХІХ ст., а також 
специфіка реалізації в Галичині зумо-
вили посилений інтерес до проблеми 
з боку українських вчених. Почина-
ючи з відомих галицьких правників 
К. Ливицького, В. Старосольського, 
В. Охримовича й інших, судова 
система й система судочинства Гали-
чини ХІХ ст. стає об’єктом наукових 
пошуків, які в радянський період під-
тримувалися завдяки дослідженням 
В. Кульчицького, а після 1991 р. 
в середовищі львівських вчених сфор-
мувалася ціла школа істориків права, 
які безпосередньо займалися вивчен-
ням правового статусу західноу-
країнських земель у складі імперії 
Габсбургів, в тому числі й системи 
судочинства.

Одночасно чимало питань зали-
шаються поза увагою дослідників, 
насамперед відсутній цілісний підхід 
до періодизації та характеристики ета-
пів становлення системи судочинства  
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з часів Київської Русі до сьогодення, 
де період функціонування австрій-
ського права на західноукраїнських 
землях ключовий, оскільки він не 
тільки визначав специфіку реаліза-
ції системи судочинства наприкінці 
XVIII – початку ХХ ст., а й був визна-
чальним у процесі організації судової 
влади в Західноукраїнській Народній 
Республіці, а також Польщі, в складі 
якої Галичина перебувала до 1939 р.

Методологічною основою нашого 
дослідження стали праці І. Бойка, 
Л. Ілина, І. Ковальчука, О. Кондра-
тюка, В. Кульчицького, М. Мацьке-
вича, В. Нора, Б. Тищика, О. Урсуляк 
та інших.

Метою нашого дослідження 
є виявлення особливостей і законо-
мірностей впровадження та функ-
ціонування австрійської системи 
судочинства в Галичині кінця 
XVIII – початку ХХ ст.

Період перебування Гали-
чини в складі імперії Габсбургів 
(1772–1918 рр.) був часом актив-
ної трансформації правової системи. 
Австрійське право, яке почало впро-
ваджуватися в Галичині після при-
єднання краю до Австрійської імпе-
рії, являло собою складне поєднання 
модерних європейських підходів до 
організації державної влади (впрова-
дження ідей освіченого абсолютизму) 
й середньовічних правових рудимен-
тів (станові ознаки влади, куріальні 
відносини, поділ людей за майновою 
та соціальною ознакою та інше). 
Однак воно позитивно відрізнялося 
від польського права й зокрема сис-
теми судочинства, що існували 
в Галичині до 1772 р.

Загалом, судова система, як 
і система судочинства Галичини 
досліджуваного періоду, пройшли 
кілька основних етапів, для кожного 
з яких характерні специфічні риси 
імплементації та практичної реалізації 
норм права, що регулювали діяльність 
судової гілки влади й забезпечували 
систему судочинства. На нашу думку, 
в системі організації судової влади 

Галичини досліджуваного періоду 
прослідковуються три чіткі етапи:

1) 1772–1784 рр. – перехідний;
2) 1784–1848 рр. – імплементацій-

ний;
3) 1849–1918 рр. – конституцій-

ний.
Характеризуючи перший етап 

(1772–1784 рр.), слід наголосити, що 
70–80-ті рр. XVIII ст. стали часом 
політичних реформ в імперії Габсбур-
гів, що були покликані легітимізувати 
імператорську владу й запровадити 
владні інститути, які б задовольняли 
широкі прошарки суспільства. Під 
впливом Великої французької рево-
люції, а також ідей Просвітництва 
дотримання прав людини стало осно-
воположним принципом тогочасної 
європейської політики, а тому імпер-
ська влада вживала заходів стосовно 
розширення таких прав.

Власне, в 1784 р. була проведена 
судова реформа, яка скасувала стару 
(польську) систему судочинства. Існу-
вання останньої обумовлювалося тим, 
що імперський уряд намагався уніфі-
кувати адміністративний устрій ново-
приєднаних Галичини й Буковини. 
Єдиним нововведенням була заборона 
подавати апеляції на судові рішення 
[8, с. 23], адже чинні апеляційні інстан-
ції знаходились на польських теренах 
у складі імперії Романових і Пруссії. 
На місцях найвищими судовими пов-
новаженнями володів губернатор, 
рішення якого було визначальним 
у винесенні судових вироків, зокрема 
найвищої міри покарання, яка згідно 
з патентом від 20 жовтня 1772 р. 
здійснювалася виключно з безпосе-
редньої санкції імператора [10, с. 336]. 
Губернатор вважався представником 
імператора в регіоні, а тому володів 
широкими повноваженнями. Специфі-
кою «польської» системи судочинства, 
що існувала до 1784 р., був поділ 
судових інстанцій за становою озна-
кою – існували шляхетські, духовні 
й міщанські суди.

Початком реформування наявної 
системи можна вважати 1775 р., коли 
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було запроваджено так звану «Апеля-
ційну раду», що була вищою судовою 
інстанцією у фінансових і господар-
ських справах. У 1780 р. в Галичині 
почав діяти «Галіційський сенат» – 
вища судова інстанція, що здійсню-
вала нагляд за дотриманням судочин-
ства в краї.

Тільки в 1784 р. в Галичині почи-
нають активно впроваджувати поло-
ження судової реформи 1782 р. Пози-
тив реформи полягав в уніфікації 
та систематизації судових інстанцій 
на основі станової приналежності 
громадян: домініальні, магістратські, 
шляхетські (земські) суди [8, с. 24]. 
Закономірно, що судом першої інстан-
ції були шляхетські суди, які розгля-
дали цивільні спори представників 
привілейованих прошарків суспіль-
ства. Такі суди функціонували 
у Львові, Станіславові й Тарнуві. 
Тільки в 1787 р., коли було створено 
окремі позастанові кримінальні суди, 
шляхетські суди займалися виключно 
цивільними справами [3, с. 203]. Від-
повідно, магістратські й домініальні 
суди займалися розв’язанням справ 
міського й сільського населення, 
в тому числі й духовенства.

Судами другої та третьої інстан-
ції були відповідно Апеляційний суд 
у Львові та Верховна палата Юстиції 
у Відні [3, с. 203]. Рудиментами мину-
лого було збереження так званих 
«національних судів»: єврейського (до 
1785 р.) і вірменського (до 1790 р.). 
Окрім того, функціонували галузеві 
судові інстанції: гірничі, фінансові, 
вексельні й військові суди [3, с. 204].

Стосовно системи судочинства 
кінця XVIII – початку ХІХ ст., то 
вона розвивалася на засадах рим-
ського права й передбачала дотри-
мання принципів змагальності сторін, 
письмової форми процесу й гласності 
[6, с. 4]. Учасники судового процесу – 
сторона позивача й відповідача – зби-
рали й представляли в письмовому 
вигляді покази свідків, складали при-
сягу, а також могли попередньо озна-
йомитися з позицією кожної зі сторін 

і підготувати або відповідь відповідача 
на заяву, або заперечення. Цікавою 
нормою тогочасного судочинства 
було збереження інституту прокура-
торів – вони представляли сторони-у-
часники судового засідання. Власне, 
саме прокуратор, а не адвокат, мав 
право виступу й захисту відповідача 
під час судового засідання.

Для XVIII ст. цікавою нормою 
було дотримання процедури, так зва-
ної «експертизи» судового рішення, 
яка здійснювалася на правничих 
факультетах державних університе-
тів. Як правило, знаним професорам 
і фахівцям передавалися справи, які 
потрапили до суду вищої інстанції. 
Висновок експерта був ключовим під 
час винесення остаточного рішення. 
Ця норма, на нашу думку, може бути 
ефективною і в наш час. Показово, що 
процедура «зовнішньої експертизи» 
була властивою як для цивільного, 
так і для кримінального судочинства 
з тією відмінністю, що у випадку 
вчинення кримінального правопору-
шення представником вищих про-
шарків суспільства останні за власні 
кошти могли замовити «експертизу» 
в університетського професора. Така 
експертиза у випадку відмінного від 
рішення суду висновку могла слугу-
вати підставою для перегляду справи 
[11, с. 62].

Загальною особливістю криміналь-
ного судочинства була його реалізація 
в декілька етапів, а також існування 
норми про відшкодування «за встид 
і шкоду» в тому випадку, якщо зви-
нувачення виявилися безпідставними 
[6, с. 4]. Така ситуація зумовлюва-
лася існуванням процедури приватної 
ініціативи.

Позитивною рисою австрійського 
законодавства дослідники назива-
ють єдність законодавчої бази, яка 
регулювала процесуальні дії [6, с. 4]. 
Однак включення нових територій 
у 70-х рр. XVIII ст. спричинило пев-
ний дисбаланс, адже правовий розви-
ток окремих регіонів багатонаціональ-
ної імперії був різним, а збереження 
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станових привілеїв, у тому числі 
й в Галичині, було запорукою полі-
тичної стабільності. Польські привіле-
йовані прошарки не могли допустити 
дотримання однакової процедури 
судочинства з селянами-українцями. 
Розв’язати ситуацію частково вдалося 
ініціативою імператора Йосифа ІІ 
в 1781 р., яка привела до кодифікації 
норм права й встановлення загаль-
ного судового порядку. Однак, не 
зважаючи на прийняття нових коди-
фікованих актів, система судочинства 
залишалася станово-привілейованою 
до середини ХІХ ст. Процес харак-
теризувався тяглістю, дорожнечею 
судових витрат, що перетворювало 
процес розв’язання спорів у судо-
вому порядку на привілей для замож-
них прошарків суспільства. Власне, 
система судочинства Австрійської 
імперії кінця XVIII – середини ХІХ 
ст. асоціювалася з ненадійністю 
[7, с. 148].

Ключовими у процесі організації 
судової влади й системи судочинства 
були кілька конституційних реформ 
у 1848–1849 рр., 1860–1861 рр. 
і 1867 р. Прийняті в той час консти-
туції та конституційні акти сформу-
вали засади організації системи судо-
чинства з огляду на трансформацію 
правових відносин, міжнаціональну 
й політичну ситуацію в імперії зага-
лом і кожній провінції зокрема. Так, 
у Конституції 1849 р. було запрова-
джено норму про рівнозначну підсуд-
ність усіх громадян імперії, що мало 
на меті ліквідувати становий підхід 
до організації судової влади. Таке 
рішення хоч і видається новатор-
ським, але мало зовсім інший зміст, 
ніж забезпечення рівного судочин-
ства для громадян імперії. Законода-
вець насамперед мав на меті підпо-
рядкування судової влади державі, 
адже всі суди зобов’язувалися діяти 
від імені імператора й тільки імпера-
тор мав право вето на судові рішення, 
в тому числі й на смертні вироки.

Одночасно започатковані реформи 
в 1849 р. були загалом позитивними, 

адже впорядкували систему судової 
влади, на вершині якої стояв Львів-
ський краєвий суд [8, с. 24–25]. Край 
був поділений на кілька судових пові-
тів, які були ключовими адміністра-
тивними одиницями й лягли надалі 
в основу організації виборчого про-
цесу до Крайового сейму [2, с. 106]. 
Кількість судових повітів змінювалася 
як в сторону збільшення, так і в сто-
рону зменшення. Станом на 1849 р. 
було створено 218 судових повітів 
[3, с. 204]. Власне, створення судових 
повітів у конкретних адміністративних 
одиницях не забезпечувало розмеж-
ування виконавчої та судової гілок 
влади, адже саме на повітові адміні-
страції покладалася відповідальність 
за дотримання судочинства. Повітові 
суди підпорядковувалися колегіаль-
ним повітовим судам, а ті – краєвим 
судам. Останніх на території Гали-
чини й Буковини було 9 [4, с. 312].

Сформована в 1849 р. тристу-
пенева система судових органів 
влади отримала практичну реалі-
зацію в 1850-х рр., коли навіть офі-
ційно було ліквідовано конституцію 
1849 р. й окремі громадянські права 
й свободи були проголошені під час 
«Весни народів» 1848–1849 рр. Вида-
ний у грудні 1851 р. патент офіційно 
затверджував триступеневу систему 
організації судочинства: повітові 
й колегіальні крайові й окружні суди 
(перша інстанція); Вищі колегіальні 
суди (друга інстанція); Верховний 
судовий і касаційний трибунал у Відні 
[5, с. 5]. Згодом щороку впродовж 
1852–1855 рр. було прийнято кілька 
імперських і міністерських патентів, 
що регулювали діяльність судової 
гілки влади. Основним нововведен-
ням реформ, окрім зміни назви судо-
вих інстанцій із крайових на повітові, 
стало формування в Галичині двох 
Вищих крайових судів. Створення 
останніх здійснювалося на підставі 
дотримання національно-політичного 
принципу – окремий суд для Схід-
ної Галичини із центром у Львові, 
інший – для Західної Галичини із 
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центром у Кракові. Такий підхід мав 
як практичну, так і політичну скла-
дову частини. З однієї сторони, такий 
поділ був закономірним, адже дозво-
ляв ефективно організувати систему 
судової влади: територіально Гали-
чина була однією з найбільших про-
вінцій імперії Габсбургів. З іншої 
сторони, забезпечення національного 
підходу (в Східній Галичині перева-
жали українці, в Західній – поляки) 
було декларативним.

Проведені в 1850-х рр. судові 
реформи отримали конституційне 
закріплення в 1867 р. Окрім того, 
було чітко систематизовано органи 
судової влади в Галичині. Вищому 
крайовому суду у Львові підпорядку-
валося 10 окружних судів [3, с. 206]. 
Основним нововведенням було запро-
вадження суду присяжних. Перша 
подібна спроба була здійснена 
в 1848 р., але вона зазнала невдачі. 
Натомість 9 березня 1869 р. прийнято 
закон про виконання норм Конституції 
1867 р. і запровадження суду присяж-
них [12, с. 62]. Суди присяжних діяли 
при крайових та окружних судах, де 
розглядалися кримінальні справи, які 
й вимагали участі присяжних. Повно-
важення останніх, їхні права й проце-
дуру здійснення судочинства детально 
розглянула українська дослідниця 
О. Урсуляк [12]. Перше нормативне 
регулювання діяльності присяжних 
відбулося в Кримінально-процесу-
альному кодексі 1873 р., в якому до 
їх компетенції віднесли 31 злочин 
різного ступеню важкості, а також 
2 політичні проступки [3, с. 206].

Характерною рисою системи 
судочинства в умовах існування 
суду присяжних було формулю-
вання питань до присяжних, які 
передбачали відповіді «так» або «ні» 
[12, с. 63]. Цей крок був закономір-
ним з огляду на рівень освіченості, 
походження та практичний досвід 
осіб, яких обрали присяжними.

Загалом у другій половині ХІХ ст. 
в імперії Габсбургів утвердилась 
досить складна система судової влади, 

адже існували окремі суди для розв’я-
зання військових, торгових, морських, 
третейських, промислових і консуль-
ських судових справ. Останні займа-
лися розв’язанням судових спорів 
між підданими австрійської та угор-
ської частин імперії.

Сформована в 1869 р. система 
судової влади зберігалася без змін 
до 1914 р., єдині зміни відбувалися 
тільки в системі судочинства й зумов-
лювалися прийняттям ряду нових 
кодифікованих актів. Окремі з них 
мали революційний характер, зокрема 
в 1852 р. значну частину справ про 
проступки було передано на розгляд 
поліції [1, с. 78].

На початку 1914 р. на розгляд 
Галицького сейму подали регламент 
роботи Крайового адміністративного 
трибуналу, що мав стати найви-
щою судовою інстанцією в провінції. 
Однак з огляду на військові дії та при-
пинення роботи сейму, а згодом і роз-
пад імперії Габсбургів ці плани зали-
шилися нереалізованими.

Хоча в Галичині в період її пере-
бування в складі Австрійської, а зго-
дом Австро-Угорської імперії відбува-
лися позитивні зрушення як в процесі 
організації судової влади, так і сис-
теми судочинства, В. Нор слушно 
звертає увагу, що в очах суспільства 
й громадських лідерів суд залишався 
забюрократизованим інструментом 
державної влади. Вивчаючи погляди 
І. Франка на систему судочинства, 
вчений цитує класика, що суди пов-
ністю нехтували нормами законів 
[9, с. 11]. Це нехтування відбувалося 
в тому числі й із порушенням кон-
ституційних норм, адже деклароване 
право про рівноцінне використання 
в адміністративному апараті націо-
нальних мов абсолютно нехтувалося 
польською та німецькою адміністра-
цією Галичини.

Таким чином, після включення 
Галичини до складу імперії Габсбургів 
розпочався планомірний процес впро-
вадження нової системи судочинства. 
Чітко прослідковується три етапи:
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1) 1772–1784 рр. – перехідний;
2) 1784–1848 рр. – імплементацій-

ний;
3) 1849–1918 рр. – конституцій-

ний.
Кожен із них відзначається спе-

цифікою організації судової влади 
й системи судочинства. Властиві для 
австрійської системи права ідеї лібе-
ралізму відбилися в існуванні прин-
ципів змагальності сторін, інституту 
адвокатів, прокуратури й суду при-
сяжних. Стосовно системи судочин-
ства, то впродовж останньої третини 
XVIII – кінця ХІХ ст. було прийнято 
низку нових і реформовано чинні 
Цивільний і Кримінальний кодекси. 
Недоліком системи судочинства було 
існування низки галузевих судів. 
Свідченням загального високого рівня 
ефективності австрійської системи 
судочинства була її імплементація 
в багатьох незалежних республіках, 
що виникли після розпаду Австро-У-
горщини, в тому числі й у Західноу-
країнській Народній Республіці.

У статті здійснюється аналіз 
і систематизація основних етапів 
становлення судової влади й сис-
теми судочинства в Галичині кінця 
XVIII – початку XX ст. Встанов-
лено, що після приєднання краю до 
складу імперії Габсбургів розпочав-
ся планомірний процес імплемента-
ції австрійського законодавства, 
яке передбачало змагальність сто-
рін у судовому процесі й кількасту-
пеневу структуру судової влади. 
Усі зміни відбувалися впродовж 
трьох чітких етапів:

1) 1772–1784 рр. – перехідний;
2) 1784–1848 рр. – імплемен-

таційний;
3) 1849–1918 рр. – конститу-

ційний.
Водночас для перших двох ета-

пів було властивим збереження 
численних правових рудиментів і 
дотримання станового підходу в 
системі судочинства. Цікавою нор-
мою тогочасного судочинства було 

збереження інституту прокура-
торів – вони представляли сторо-
ни-учасники судового засідання, – 
а також процедури «експертизи» 
судового рішення з боку універси-
тетських професорів. «Експерти-
за» була обов’язковою для справ, що 
розглядалися судами вищої інстан-
ції, а заможні прошарки суспіль-
ства могли «замовити» таку послу-
гу у випадку обвинувачення їх у 
кримінальних злочинах. Початком 
якісних і позитивних змін в орга-
нізації судової влади стали консти-
туційні реформи середини ХІХ ст., 
Конституція 1849 р., законодавчі 
зміни 1852–1855 рр., що не тільки 
запровадили рівнозначну підсуд-
ність усіх громадян імперії, а й 
закріпили чітку структуру судової 
влади в краї, на вершині якої було 
два Вищі крайові суди в Кракові й 
Львові. У 1869 р. було запровадже-
но інститут присяжних, а згодом 
розширено кількість кримінальних 
злочинів і проступків, розгляд яких 
відбувався за участю присяжних. 
Не зважаючи на існування низки 
галузевих судів, австрійська систе-
ма судочинства, реалізована в 
Галичині, була досить ефективною 
та зберігала чинність навіть після 
проголошення Західноукраїнської 
Народної Республіки.

Ключові слова: судова влада, 
система судочинства, Галичина, Кон-
ституція, присяжні, підсудність.

Byrkovych О. Functioning 
of the judiciary of Galicia in 
the second half of the XIX century

The article analyzes and 
systematizes the main stages of the 
formation of the judiciary and the 
judicial system in Galicia in the late 
XVIII – early XX centuries. It is 
established that after the annexation 
of the region to the Habsburg Empire, a 
systematic process of implementation 
of Austrian legislation began, which 
provided for the adversarial nature of 
the parties in the trial and a multi-
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level structure of the judiciary. All 
changes took place during three clear 
stages:

1) 1772–1784 – transitional;
2) 1784–1848 – implementation;
3) 1849–1918 – constitutional.
At the same time, the first two 

stages were characterized by the 
preservation of numerous legal 
rudiments and adherence to the class 
approach in the judicial system. An 
interesting norm of the judicial process 
at that time was the preservation 
of the institution of prosecutors – 
represented by the parties to the court 
session, as well as the procedures of 
“examination” of the court decision by 
university professors. “Examination” 
was mandatory for cases heard by 
higher courts, and wealthy sections 
of society could “order” such a 
service if they were charged with 
criminal offenses. The beginning 
of qualitative and positive changes 
in the organization of the judiciary 
were the constitutional reforms of 
the mid-nineteenth century., The 
Constitution of 1849, legislative 
changes of 1852–1855, not only 
introduced equal jurisdiction of all 
citizens of the empire, topped by two 
Supreme Regional Courts in Krakow 
and Lviv. In 1869, the institute of 
jurors was introduced, and later 
the number of criminal offenses and 
misdemeanors, which were considered 
by a jury, was expanded. Despite the 
existence of a number of sectoral 
courts, the Austrian judicial system 
implemented in Galicia was quite 
effective and remained in force even 
after the proclamation of the Western 
Ukrainian People’s Republic.

Key words: judiciary, judicial 
system, Galicia, Constitution, jurors, 
jurisdiction.
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ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ МІЖНАРОДНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. Обґрун-
товане притягнення держави до 
міжнародної відповідальності та уне-
можливлення неправомірного притяг-
нення до відповідальності – один із 
проявів принципу юридичної рівності 
держав у міжнародному праві. Коли 
за однакових підстав одні держави 
притягаються до міжнародної від-
повідальності, а інші від неї можуть 
бути звільнені, або ж якщо для різних 
держав встановлюються неоднакові 
підстави відповідальності, то прин-
цип юридичної рівноправності пору-
шується, а міжнародна правосуб’єк-
тність держав не поважається.

Питання про підстави міжнарод-
но-правової відповідальності суб’єктів 
міжнародного права, що має велике 
теоретичне значення, найбільшої акту-
альності набуває на етапі притягнення 
держави до відповідальності в рамках 
міжнародного права. Зокрема, про-
блема виявлення підстав міжнарод-
но-правової відповідальності виникає 
під час здійснення правозастосовчої 
діяльності міжнародними судовими 
органами, що розглядають спірні і нео-
днозначні ситуації та, по суті, повинні 
вирішити питання про наявність або 
відсутність у діях держави складу між-
народного правопорушення, визначити 
прийнятні форми міжнародно-правової 
відповідальності. Наявність достатніх 
підстав для міжнародно-правової від-
повідальності є необхідною передумо-
вою для виникнення правовідносин 
відповідальності і для заклику дер-
жави до виконання своїх зобов’язань, 
що випливають із вторинного право-
відношення [1, с. 122]. 

Представники міжнародно-право-
вої доктрини, які розглядають про-
блему підстав відповідальності дер-
жави, присвячують багато сотень 
сторінок переважно міжнародному 
правопорушенню. Однак уявляється, 
що через специфіку міжнародного 
права теоретично та практично важ-
ливим є дослідження не тільки фак-
тичних, а й юридичних підстав відпо-
відальності держави [2, c. 60].

Стан дослідження. Питання 
міжнародної відповідальності держав 
розглядали у своїх працях такі нау-
ковці: С.С. Андрейченко, В.Ф. Анти-
пенко, В.Г. Буткевич, Ю.Ю. Блажевич, 
К.А. Важна, В.Ю. Замятін, Ю.М. Коло-
сов, Д. Кроуфорд, П.М. Куріс, Д.Б. Левін, 
І.І. Лукашук, В.А. Мазов, Г.І. Тункін, 
І.А. Ушаков, А. Фердросс та інші. 
Проте нині проблеми відповідальності 
держави в міжнародному праві далекі 
від свого вирішення. На відміну від вну-
трішньодержавного права, де питання 
підстав юридичної відповідальності 
висвітлюються досить широко, у між-
народно-правовій літературі проблемам 
підстав міжнародно-правової відпові-
дальності держав не приділено належ-
ної уваги. Тому ці питання заслугову-
ють на більш ґрунтовне вивчення.

Мета статті полягає у визначенні 
поняття та сутності юридичних під-
став міжнародно-правової відпові-
дальності держави, їх класифікації 
на основі аналізу сучасної доктрини 
та практики у сфері права міжнарод-
ної відповідальності.

Виклад основного матеріалу. 
Категорія «підстава юридичної відпові-
дальності» містить дві взаємопов’язані 

© Т. Грабович, 2020
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та водночас різні сторони, які відпо-
відно виражаються в нормативних 
(правових) і юридико-фактичних під-
ставах відповідальності, як зазначає 
П.М. Куріс [3, c. 101]. На те, що тер-
мін «підстави юридичної відповідаль-
ності» уживається принаймні у двох 
значеннях, вказують І.С. Самощенко 
та М.Х. Фарукшин: «По-перше, на під-
ставі чого особа може нести юридичну 
відповідальність. У такому разі кажуть 
про закон, договір, норму права як 
підставу юридичної відповідальності; 
тобто йдеться про правову підставу 
юридичної відповідальності. Без забо-
рони того чи іншого діяння законом, 
договором тощо юридична відповідаль-
ність є неприпустимою. По-друге, за 
що особа може нести юридичну відпо-
відальність. У цьому разі йдеться вже 
не про правову, а про фактичну під-
ставу юридичної відповідальності, під 
якою розуміють дії людей і організацій, 
що заборонені правом» [4, c. 71–72]. 

Під нормативно-правовою підста-
вою міжнародно-правової відпові-
дальності низка авторів розуміють 
сукупність юридично обов’язкових 
міжнародно-правових актів, на основі 
яких певна поведінка або утримання 
від дій кваліфікуються як міжнародне 
правопорушення і через які суб’єкт 
міжнародного права повинен нести 
міжнародно-правову відповідаль-
ність [5, c. 464]. За висловлюванням 
В.А. Василенко, під юридичними під-
ставами відповідальності держави за 
міжнародні правопорушення варто 
розуміти всю сукупність юридично 
обов’язкових приписів міжнарод-
но-правових актів, на основі яких 
певний варіант поведінки держави 
кваліфікується як міжнародне право-
порушення. У таких актах містяться 
явно виражені або побічні заборони, 
на підставі яких можна характеризу-
вати той чи інший варіант дії держави 
як протиправний. Сукупність передба-
чуваних міжнародно-правовим актом 
ознак міжнародного правопорушення 
є моделлю можливої протиправної 
поведінки держави, від конструкції 

якої буде багато в чому залежати 
характер регулятивно-охоронних пра-
вових відносин, що виникають у разі 
вчиненя суб’єктом діянь, заборонених 
приписом даного акта [2, c. 60].

Отже, під юридичними підставами 
міжнародно-правової відповідальності 
держави варто розуміти юридично 
дійсні міжнародні зобов’язання дер-
жави, незалежно від форми їх закрі-
плення. 

Міжнародний суд Організації 
Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
у рішенні у справі “Rainbow War-
rior” відзначив, що будь-яке пору-
шення державою певного зобов’я-
зання, незалежно від походження, 
призводить до відповідальності дер-
жави, отже, компенсування шкоди 
[6, c. 251]. У справі про диплома-
тичний та консульський персонал 
Міжнародний суд ООН зазначив, що 
для встановлення відповідальності 
Ірану треба розглянути, серед іншого, 
питання про те, наскільки відповіді 
діяння є сумісними або несумісними 
із зобов’язаннями Ірану за чинними 
договорами або за іншими нормами 
міжнародного права, що можуть бути 
застосовними [7, п. 56].

Формулювання «незалежно від 
форми походження» вказує на те, 
що міжнародні зобов’язання можуть 
встановлюватися звичаєвою нормою 
міжнародного права, договором або 
загальним принципом, що застосо-
вується в рамках міжнародного пра-
вопорядку. Держави можуть брати 
на себе міжнародні зобов’язання за 
одностороннім актом. Міжнародне 
зобов’язання може випливати із 
процедур, передбачених у договорі 
(рішення органу міжнародної орга-
нізації, яка має компетенцією у від-
повідній області, постанова Міжна-
родного суду або іншого трибуналу 
у справі, що стосується двох держав, 
та ін.). Зазначати такі варіанти немає 
необхідності, оскільки відповідаль-
ність держави виникає через пору-
шення міжнародно-правового зобов’я-
зання, незалежно від походження 
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відповідного зобов’язання. Формула 
«незалежно від походження зобов’я-
зання» позначає всі можливі дже-
рела міжнародних зобов’язань, тобто 
всі процеси створення юридичних 
зобов’язань, визнані міжнародним 
правом. У цьому контексті іноді вжи-
вається слово «джерело», як, напри-
клад, у преамбулі Статуту ООН, де 
підкреслюється необхідність поваги 
до «зобов’язань, що випливають із 
договорів та інших джерел міжнарод-
ного права». Слово «походження» має 
таке ж значення, але водночас не дає 
приводу для сумнівів і наукових супе-
речок, що виникли у зв’язку з ужи-
ванням терміна «джерело» [8, c. 63]. 

Статті про відповідальність держав 
за міжнародно-протиправні діяння 
2001 р. не містять як такого терміна 
«підстави відповідальності». Водночас 
зі змісту Статей та коментарів до них 
випливає, що йдеться про юридичні 
та фактичні підстави відповідальності. 
У пп. (b) ст. 2 Статей, що визначає 
умови, необхідні для встановлення 
наявності міжнародно-протиправного 
діяння держави, робиться посилання 
на порушення міжнародно-правового 
зобов’язання, а не будь-якого правила 
або норми міжнародного права. Зна-
чення для цих цілей має не просто 
наявність норми, а її застосування 
до конкретного випадку відповідаль-
ної держави. Термін «зобов’язання» 
широко використовується в міжна-
родних судових рішеннях і практиці, 
а також в науковій літературі для 
охоплення всіх можливостей. Поси-
лання на «зобов’язання» обмежу-
ється зобов’язанням за міжнародним 
правом [8, c. 39]. 

Конкретне діяння держави не може 
бути кваліфіковано як міжнарод-
но-протиправне, якщо воно не пору-
шує жодного міжнародно-правового 
зобов’язання такої держави. На таку 
кваліфікацію, згідно зі ст. 3 Статей 
про відповідальність держав 2001 р., 
не впливає кваліфікація цього діяння 
як правомірного за внутрішньодер-
жавним правом.

Діяння держави не може бути 
кваліфіковано як міжнародно-проти-
правне, якщо воно не порушує міжна-
родно-правового зобов’язання, навіть 
якщо цією державою порушено при-
пис власного законодавства. Навіть 
більше, держава не може посилатися 
на відповідність своєї поведінки при-
писам свого внутрішнього права, щоб 
ухилитися від кваліфікації своєї пове-
дінки як протиправної згідно з нор-
мами міжнародного права. Діяння 
держави має бути кваліфіковано як 
міжнародно-протиправне, якщо воно 
порушує міжнародно-правове зобов’я-
зання, навіть тоді, коли дане діяння 
не суперечить внутрішньому праву 
держави, і навіть тоді, коли згідно 
із цим внутрішнім правом держава 
повинна була діяти саме таким чином 
[8, c. 39].

Так, зокрема, комітет ad hoc, ство-
рений для розгляду заяви про скасу-
вання арбітражного рішення, вине-
сеного у справі «Хелнан інтернешнл 
Хотелз А/С» проти Арабської Рес-
публіки Єгипет (“Helnan International 
Hotels A/S v. Arab Republic of Egypt”) 
(2010 р.), послався на ст. 3 Статей 
про відповідальність держав і ствер-
джував, що «рішення місцевого суду 
<…> не може перешкоджати міжна-
родному арбітражу зробити інший 
висновок із застосуванням міжнарод-
ного права» [9, п. 51]. У справі “Pac 
Rim Casado Llc v. Republic of El Sal-
vador” (2016 р.) арбітражний суд, із 
посиланням на ст. 3 Статей про від-
повідальність держав, зазначив, що 
«давно визнано, що в міжнародному 
арбітражі держава не може посила-
тися на норми свого внутрішнього 
законодавства у виправдання недо-
тримання нею своїх міжнародних 
зобов’язань» [10, п. 5.62].

Погляди на класифікацію юри-
дичних підстав міжнародної відпо-
відальності держави не є однознач-
ними. Спеціальний доповідач із теми 
міжнародної відповідальності дер-
жави Р. Аго наголосив, що зобов’я-
зання, порушення якого є складовим  
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елементом міжнародного правопору-
шення, не повинне неодмінно випли-
вати з норми, принаймні у вузькому 
значенні цього терміна. Зобов’язання 
може бути покладене на суб’єкта осо-
бливим правовим актом або рішенням 
суду чи арбітражної установи, рішен-
ням міжнародного органу. Порушення 
зобов’язання, що має такий характер 
і походження, з позиції міжнародного 
права є настільки ж протиправним, 
як і невиконання зобов’язання, вста-
новленого власне нормою [11, c. 192].

В.А. Василенко поділяє міжна-
родно-правові акти, що можуть бути 
джерелами юридичних підстав від-
повідальності держави за міжна-
родні правопорушення, на три групи: 
1) міжнародний договір та міжна-
родний звичай; 2) рішення міжна-
родних судів і рішення міжнародних 
(міжурядових) організацій, що мають 
обов’язкову силу; 3) окремі односто-
ронні міжнародно-правові акти дер-
жав. Науковець слушно зауважує, 
що будь-який правомірний міжна-
родно-правовий акт, що містить юри-
дично обов’язкові правила поведінки, 
є джерелом юридичних підстав відпо-
відальності держави [2, c. 61].

Загалом джерела міжнародно-пра-
вової від повідальності збігаються із 
джерелами міжнародного пра ва. Але 
це не є правилом. Нормативно-пра-
вовою підставою відповідальності 
завжди є рішення міжнародних судів 
і арбітражів. Водночас у науці міжна-
родного права їх не визнають джере-
лами міжнародного права або визна-
ють (обмежене коло фахівців) лише як 
допоміжні джерела. Правовою підста-
вою міжнародно-правової відповідаль-
ності можуть бути спеціальні правові 
акти, які поклада ють відповідальність 
на суб’єктів міжнародного права, але 
не є джерелом міжнародного права. 
Підставою для такої від повідальності 
можуть бути рішення міжнародних 
органів, односторонні акти, які також 
не є джерелами міжнарод ного права 
(В.Г. Буткевич, О.В. Задорожній, 
В.В. Мицик) [5, c. 464].

Як зазначає А.Є. Русецький, за 
наявності міжнародного правопору-
шення порушується не міжнарод-
но-правова норма як така, а зобов’я-
зання суб’єктів дотримуватися 
міжнародного правила поведінки. 
Тому перелік джерел юридичних 
підстав відповідальності ширше, 
ніж коло джерел міжнародного  
права [12].

Отже, систему юридичних підстав 
міжнародно-правової відповідально-
сті держав становлять: міжнарод-
ний договір; міжнародний звичай; 
юридично обов’язкові рішення між-
народних міжурядових організацій; 
рішення міжнародних судів та арбіт-
ражів; односторонні акти держав.

Варто наголосити, що юри-
дичні підстави можуть розглядатися 
виключно в їхньому взаємозв’язку 
з фактичними підставами міжнарод-
ної відповідальності держави. Наяв-
ності лише однієї з них, безперечно, 
недостатньо для притягнення дер-
жави до міжнародно-правової відпо-
відальності. Щоб правовідношення 
відповідальності виникло, необхідне 
не тільки нормативно-правове закрі-
плення зобов’язання держави з гіпо-
тетичною можливістю притягнення до 
відповідальності за порушення цього 
зобов’язання, а й фактичне невико-
нання цього зобов’язання. І навпаки, 
фактична дія або бездіяльність дер-
жави як така не має значення для 
цілей притягнення її до відповідально-
сті. Одного лише присвоєння державі 
будь-якого діяння недостатньо для 
виникнення правовідносин відпові-
дальності [1, c. 123].

Висновки. Отже, під юридичними 
підставами міжнародно-правової від-
повідальності держави варто розуміти 
юридично дійсні міжнародні зобов’я-
зання держави, незалежно від форми 
їх закріплення (міжнародний дого-
вір, міжнародний звичай, юридично 
обов’язкові рішення міжнародних 
міжурядових організацій, рішення 
міжнародних судів і арбітражів, одно-
сторонні акти держав).



18

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/5

Питання юридичних підстав 
настання відповідальності держав 
є одним із найважливіших у сфері 
права міжнародно-правової відпові-
дальності. Існує тісний зв’язок між 
належним визначенням підстав між-
народної відповідальності, їх засто-
суванням на практиці та принципом 
рівноправності держав у міжнарод-
них відносинах. Щоб пов’язати від-
повідальність із діяннями держави, 
поведінка повинна являти собою 
порушення певного міжнародно-пра-
вового зобов’язання, що є чинним 
для держави на певний момент часу 
[8, c. 36]. Точне встановлення підстав 
міжнародно-правової відповідальності 
держави, як юридичних, так і фактич-
них, сприяє забезпеченню законності 
в міжнародному праві, надає необ-
хідні гарантії прав для учасників між-
народних правовідносин. 

Стаття спрямована на визна-
чення поняття та сутності юри-
дичних підстав міжнародно-право-
вої відповідальності держави та 
їх класифікацію на основі аналізу 
сучасної доктрини та практи-
ки у сфері права міжнародної від-
повідальності. Встановлено, що 
обґрунтоване притягнення держа-
ви до міжнародної відповідальності 
та унеможливлення неправомір-
ного притягнення до відповідаль-
ності є одним із проявів принципу 
юридичної рівності держав у між-
народному праві. Обґрунтовано, що 
під юридичними підставами між-
народно-правової відповідальності 
держави варто розуміти юридич-
но дійсні міжнародні зобов’язання 
держави, незалежно від форми їх 
закріплення. Формулювання «неза-
лежно від форми походження» вка-
зує на те, що міжнародні зобов’я-
зання можуть встановлюватися 
звичаєвою нормою міжнародного 
права, договором або загальним 
принципом, що застосовується 
в рамках міжнародного правопо-
рядку. Держави можуть брати на 

себе міжнародні зобов’язання за 
одностороннім актом. Міжнарод-
не зобов’язання може випливати 
із процедур, передбачених у дого-
ворі (рішення органу міжнародної 
організації, яка має компетенцією 
у відповідній області, постано-
ва Міжнародного суду або іншого 
трибуналу у справі, що стосується 
двох держав, та інше).

Встановлено, що конкретне діян-
ня держави не може бути кваліфі-
ковано як міжнародно-протиправ-
не, якщо воно не порушує жодного 
міжнародно-правового зобов’язання 
такої держави. На таку кваліфі-
кацію, згідно зі статтею 3 Ста-
тей про відповідальність держав 
2001 року, не впливає кваліфікація 
цього діяння як правомірного за вну-
трішньодержавним правом. Зробле-
но висновок, що систему юридичних 
підстав міжнародно-правової від-
повідальності держав становлять: 
міжнародний договір; міжнарод-
ний звичай; юридично обов’язкові 
рішення міжнародних міжурядових 
організацій; рішення міжнародних 
судів та арбітражів; односторонні 
акти держав. Юридичні підстави 
можуть розглядатися виключно в 
їхньому взаємозв’язку з фактични-
ми підставами міжнародної відпові-
дальності держави. Наявності лише 
однієї з них, безперечно, недостат-
ньо для притягнення держави до 
міжнародно-правової відповідально-
сті. Доведено, що точне встанов-
лення підстав міжнародно-правової 
відповідальності держави, як юри-
дичних, так і фактичних, сприяє 
забезпеченню законності в між-
народному праві, надає необхідні 
гарантії прав для учасників міжна-
родних правовідносин. 

Ключові слова: міжнародна від-
повідальність держави, юридичні під-
стави міжнародної відповідальності, 
джерела міжнародного права, Статті 
про відповідальність держав за міжна-
родно-протиправні діяння.
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Grabovich T. Legal grounds 
of state responsibility

The article is aimed at defining 
the concept of the legal grounds of 
international responsibility of the state 
and their classification based on the 
analysis of modern doctrine and practice 
of the law of international responsibility. 
It is established that reasonable 
invocation of responsibility is one of the 
manifestations of the principle of legal 
equality of states in international law. It 
is substantiated that the legal grounds 
of the international responsibility of the 
state should be understood as legally 
valid international obligations of the 
state, regardless of the form of origin. 
The wording “regardless of the form 
of origin” indicates that international 
obligations may be established by 
a customary rule of international 
law, a treaty or a general principle 
applicable within the framework of 
international law, or by unilateral 
act. An international obligation may 
follow from the procedures provided 
for in the treaty (a decision of a body 
of an international organization with 
jurisdiction in the relevant field, a 
ruling of the International Court of 
Justice or another tribunal).

It is established that a conduct 
of a state cannot be qualified as 
internationally wrongful if it does not 
violate any international obligation of 
such a state. The characterization of 
a conduct as internationally wrongful 
is independent of its characterization 
as lawful under the internal law of the 
State. It is concluded that the system 
of legal grounds of international 
responsibility of states consists of: 
international agreement; international 
custom; legally binding decisions 
of international intergovernmental 
organizations; decisions of 
international courts and arbitrations; 
unilateral acts of states. Legal grounds 
can be considered only in their 
relationship with the factual grounds of 
international responsibility. It is proved 
that the precise establishment of the 

grounds of international responsibility, 
both legal and factual, contributes to 
the rule of law in international law, 
providing the necessary guarantees of 
rights for participants in international 
legal relations.

Key words: international responsi-
bility of state, legal grounds of interna-
tional responsibility, sources of interna-
tional law, Articles on responsibility of 
states for internationally wrongful acts.
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ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Адміністративна відповідальність 
являє собою метод публічного управ-
ління примусового спрямування, 
а її можливості пов’язані з питанням 
забезпечення в адміністративно-про-
цедурному аспекті гарантій верховен-
ства права та законності, соціальної 
справедливості, громадської безпеки 
та суспільного добробуту з урахуван-
ням встановлених законом правових 
заходів, які застосовуються з боку 
держави з метою виведення в правове 
поле відносин із реалізації концепції 
соціальної держави. У цьому виявля-
ється регуляторний, правоохоронний, 
захисний, превентивний, виховний, 
організаційний, функціональний, 
компенсаційний, відновлювальний, 
обмежувальний та каральний прояви 
названого виду юридичної відпові-
дальності.

Сутність адміністративної від-
повідальності в умовах сучасного 
суспільства можна розкрити через 
три основні концепції: управлінську, 
публічно-сервісну та правозахисну 
[1, с. 88]. Тобто призначення інсти-
туту адміністративної відповідаль-
ності в соціальній сфері зумовлене 
тим, що вона дає змогу через заходи 
адміністративного примусу приво-
дити відносини із соціального захисту 
у стан рівноваги з урахуванням фун-
даментальних соціальних прав, сво-
бод і законних інтересів споживачів 

соціальних послуг (антропоцентричне 
призначення адміністративної відпові-
дальності). Як наслідок, на етапі досу-
дового розгляду реалізується соці-
альний захист у межах встановленої 
законом адміністративної процедури.

При цьому можливості адміністра-
тивної відповідальності в соціальному 
праві необхідно розглядати через 
призму єдності телеологічних, інстру-
ментальних, функціональних і резуль-
тативних характеристик у межах 
адміністративного примусу із вико-
ристанням законодавчо регламенто-
ваних засобів. Відтак В.О. Продаєвич 
формулює слушну думку, пов’язану 
з тим, що коли мета юридичної від-
повідальності із суб’єктивної категорії 
перетворюється на об’єктивну реаль-
ність, то вже йдеться не про цілі юри-
дичної відповідальності, а про функції 
юридичної відповідальності, де просте-
жується зв’язок між її цілями, засо-
бами та результатом [2]. Тобто пер-
спективи використання та розвитку 
інституту адміністративної відпові-
дальності в галузі соціального захи-
сту полягають у тому, щоб досягти 
суспільно корисного результату, орі-
єнтованого на реалізацію соціальної 
справедливості та суспільного добро-
буту (позитивного результату) на 
основі законодавчо визначених шля-
хів його досягнення в санкціях норм 
адміністративно-деліктного права 

© Н. Галіцина, 2020
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[3, с. 247], що стосуються суспільних 
інтересів і зумовлені соціально-еко-
номічними умовами конкретної дер-
жави.

Зазначимо, що в чинному Кодексі 
України про адміністративні право-
порушення навіть немає дефініції 
поняття суб’єкта адміністративного 
правопорушення. Системний аналіз 
законодавчих положень цього нор-
мативно-правого акта, а також прак-
тики їх застосування дає змогу кон-
статувати, що таким суб’єктом є саме 
фізична особа. На рівні теорії адміні-
стративного права під цією категорію 
зазвичай розуміють особу, яка вчи-
нила діяння, за яке законом передба-
чено адміністративну відповідальність 
[4, с. 416]. Разом із тим слушним 
є підхід О. Чернецького, відповідно 
до якого необхідно виділяти суб’єкта 
адміністративного правопорушення 
(той, хто його вчинив) і суб’єкта адмі-
ністративної відповідальності (той, до 
якого застосоване одне з адміністра-
тивних стягнень або один із заходів 
впливу) [5, с. 16].

Така позиція має важливе зна-
чення для практики застосування 
положень Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення під час 
розгляду та вирішення конкретного 
соціального спору, оскільки, зважа-
ючи на психологічні фактори (вину 
особи) і процедурні питання (факт 
вчинення проступку, підстави для 
притягнення або звільнення від адмі-
ністративної відповідальності), можна 
стверджувати, чи дійсно особа, яка 
скоїла адміністративний делікт, під-
лягає застосуванню щодо неї заходів 
адміністративно-правового впливу. 
При цьому можна погодитися з тим, 
як Т. Мацелик і В. Біла поділяють 
суб’єктів адміністративної відпо-
відальності (на загальних і спеці-
альних) [4, с. 416]. Запропонована 
класифікація дає змогу більш чітко 
розуміти процедурні питання притяг-
нення таких осіб до адміністратив-
ної та інших видів юридичної відпо-
відальності, а також детермінувати 

розмір адміністративних стягнень, які 
можуть бути застосовані до правопо-
рушника.

Стосовно осіб, які підлягають адмі-
ністративній відповідальності за про-
ступки в соціальній сфері, зазначимо, 
що нерідко ними виступають загальні 
суб’єкти [6] (ст. 188-6). Це поняття 
в Кодексі України про адміністра-
тивні правопорушення може також 
формулюватися як «громадянин» [6] 
(ст. 212-2). Зауважимо, що навряд 
чи виправданим є підхід законо-
давця щодо виділення як загального 
суб’єкта лише посадових осіб. Склад 
тих проступків, за вчинення яких 
вони можуть притягатися до адміні-
стративної відповідальності, дає під-
стави вести мову про розширювальне 
тлумачення в аспекті віднесення до 
таких суб’єктів ще й службових осіб. 
Не менш важливо мати на увазі, 
що активну участь у реалізації кон-
цепції соціальної держави беруть ще 
й суб’єкти делегованих повноважень, 
тому невизначеність їх становища 
в системі осіб, яких можна притягти 
до адміністративної відповідальності, 
є негативним чинником, що пере-
шкоджає ефективно впливати на їх 
поведінку в частині забезпечення її 
правомірного характеру. Тому вважа-
ємо за доцільне закріпити в цих скла-
дах адміністративних правопорушень 
як осіб, що підлягають адміністра-
тивній відповідальності, ще й суб’єк-
тів делегованих повноважень. Таким 
чином, у якості проміжного висновку 
зазначимо, що до адміністративної 
відповідальності можна притягати 
посадових і службових осіб, а також 
суб’єктів делегованих повноважень.

Разом із тим не можна проігнору-
вати той факт, що в соціальній сфері, 
як було заявлено вище, також функ-
ціонують спеціальні суб’єкти, до яких 
необхідно відносити такі категорії 
осіб, як:

– фізичні особи, які мають спеці-
альний правовий статус чи вступають 
у трудові відносини з іншими фізич-
ними особами – фізична особа –  
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підприємець або особа, яка забезпечує 
себе роботою самостійно [6] (ст. 165-1);  
фізичні особи, які використовують 
найману працю [6] (ст. ст. 165-3, 165-5,  
188-1); фізичні особи – підприємці, 
які використовують найману працю, 
фізичні особи, які не мають ста-
тусу підприємців та використовують 
найману працю [6] (ст. 165-4);

– посадові особи в цілому – «поса-
дові особи» [6] (ст.ст. 165-1, 188-23,  
212-2), «посадові особи підпри-
ємств, установ, організацій» [6]  
(ст.ст. 165-3, 165-4, 165-5), «посадові 
особи підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від форми власності» 
[6] (ст. 165-1);

– посадові особи, які мають чітко 
зумовлені компетенційні характери-
стики, чи виконують свої повнова-
ження в межах конкретного суб’єкта 
публічного права, що реалізує кон-
цепцію соціальної держави, чи здій-
снюють вплив на суб’єктів приват-
ного права, які є учасниками відносин 
із соціального захисту, – посадова 
особа, яка користується правом при-
ймати на роботу і звільняти з роботи 
[6] (ст. 188-1); посадові особи органу 
доходів і зборів, Пенсійного фонду 
України, фондів соціального страху-
вання [6] (ст. 166-6); голова комісії 
з припинення юридичної особи, лік-
відаційної комісії, ліквідатор, інші 
особи, залучені до припинення юри-
дичної особи [6] (ст. 166-6).

До того ж, на нашу думку, потрібно 
вести мову про доцільність виокрем-
лення юридичних осіб як самостій-
ного суб’єкта, якого можна притягти 
до відповідальності за вчинення 
адміністративних деліктів у галузі 
соціального захисту. Такий підхід 
узгоджується з практикою країн-чле-
нів ЄС, де закріплено адміністративну 
відповідальність юридичних осіб, при-
чому кодифікованими актами, напри-
клад, у Німеччині, Італії та Порту-
галії [7]. На доктринальному рівні 
таку практику широко підтримують 
[4, с. 416; 8, с. 149; 9, с. 40]. Ми вва-
жаємо, що в такому ракурсі доцільно, 

по-перше, передбачити визначення 
суб’єкта адміністративної відповідаль-
ності та адміністративного правопо-
рушення в главі 2 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, 
а, по-друге, встановити, що суб’єк-
тами відповідного виду юридичної 
відповідальності можуть бути фізичні 
та юридичні особи. Відтак можна 
погодитися з А. А. Русецьким у тому, 
що глави 3 і 4 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
потрібно доповнити статтями, які б 
визначали перелік адміністративних 
стягнень, що можуть застосовуватися 
стосовно юридичних осіб, і процедуру 
їх накладення [10]. Також на рівні ст. 
ст. 165-1, 165-3, 165-4, 165-5 Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення потрібно передбачити спе-
ціальним суб’єктом адміністративної 
відповідальності ще й юридичних осіб 
і врегулювати в розділах 4 і 5 цього 
кодексу адміністративні процедури, 
які повинні діяти щодо них, і порядок 
виконання юрисдикційних актів про 
накладення на них адміністративних 
стягнень.

Варто звернути увагу ще й на те, 
що в більшості складів адміністратив-
них правопорушень, у яких йдеться 
про перерахованих вище осіб, має 
місце також кваліфікуюча обставина, 
пов’язана з критерієм темпораль-
ності та систематичності, а саме: 
особа, яку протягом року було під-
дано адміністративному стягненню за 
такі ж порушення [6] (ст. ст. 165-1,  
165-3, 165-4, 165-5, 188-23, 212-2).  
У цілому для галузі соціального захи-
сту такий підхід законодавця віді-
грає істотне значення, враховуючи 
той факт, що публічний інтерес із 
забезпечення громадської безпеки 
в частині надання соціального захи-
сту та соціальних послуг є факто-
ром гарантування фундаментальних 
соціальних прав, свобод і законних 
інтересів людини. Повторне ж вчи-
нення однією й тією ж особою того 
ж проступку за досить нетривалий 
проміжок часу (не перевищує одного 
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року) свідчить про високий рівень 
суспільної шкідливості вказаних діянь 
особи, що вкрай негативно впливає 
на стан реалізації концепції соціаль-
ної держави.

Висловлюючись із приводу наведе-
них позицій, зазначимо, що базисом 
процедури притягнення до адміні-
стративної відповідальності всіх видів 
осіб, які є порушниками норм адмі-
ністративного права, постають під-
стави відповідного порядку. Наведене 
поняття кореспондує з об’єктами 
адміністративного делікту в соціаль-
ній сфері, щодо яких у доктрині адмі-
ністративного права виокремлюють 
загальний, родовий, видовий і безпо-
середній об’єкти [11, с. 48]. Під загаль-
ним об’єктом зазвичай розглядають 
суспільні відносини, які охороня-
ються законодавством про адміністра-
тивні правопорушення [12, с. 163]. 
У частині реалізації концепції соці-
альної держави йдеться про суспільні 
відносини із здійснення соціального 
захисту, надання соціальних послуг 
і втілення соціального захисту насе-
лення в цілому та кожної окремої 
людини. Потрібно зважати й на те, 
що соціальні цінності та блага також 
повинні включатися до категорії 
загального об’єкта, оскільки без вра-
хування цих понять неможливо вести 
мову про повноцінну модель реаліза-
ції концепції соціальної держави, яка 
наскрізь пронизана антропоцентрич-
ними засадами.

Щодо родового об’єкта, то ми пого-
джуємося з поглядами А.І. Мико-
ленко, що розуміє під ним однорідну 
групу суспільних відносин, на які 
посягають адміністративні правопору-
шення, на підставі яких проступки роз-
міщені за главами в особливій частині 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [13, с. 61]. У контек-
сті соціальної галузі необхідно орієн-
туватися на главу 12 «Адміністративні 
правопорушення в галузі торгівлі, гро-
мадського харчування, сфері послуг, 
в галузі фінансів і підприємницькій 
діяльності» і главу 14 «Адміністра-

тивні правопорушення, що посягають 
на громадський порядок і громадську 
безпеку» Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення. У цьому 
розрізі ми не підтримуємо підхід зако-
нодавця щодо такого розпорошеного 
розташування складів конкретних 
адміністративних у соціальній сфері 
без достатнього врахування їхньої 
правової природи. Більш доцільно 
було б відносити їх до окремої глави 
під назвою «Адміністративні правопо-
рушення в галузі соціального захи-
сту». При цьому видовими об’єктами 
були б проступки активного та пасив-
ного характеру за критерієм сутності 
й спрямованості в соціальній сфері. 
Безпосередній об’єкт має визнача-
тися в конкретних історичних умовах 
місця та часу вчинення делікту.

На наше переконання, чинний під-
хід щодо складів адміністративних 
правопорушень потрібно сприймати 
через призму наведених вище уточ-
нень, а тому всі делікти можна сис-
тематизувати за характером вчинюва-
них діянь на такі фактичні підстави:

1) дії, що посягають на публічний 
інтерес у галузі соціального захи-
сту та на соціальні права, свободи 
і законні інтереси;

2) бездіяльність, що посягає на 
публічний інтерес у галузі соціаль-
ного захисту та на соціальні права, 
свободи та законні інтереси:

Водночас не можна погодитися із 
такими дослідниками, як С.М. Алфьо-
ров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, 
Р.А. Калюжний, А.П. Купін, С.Г. Сте-
ценко, В.К. Шкарупа та іншими, що 
до підстав адміністративної відпо-
відальності відносять лише адміні-
стративний проступок [14, с. 103; 
15, с. 160; 16, с. 125] або ще і його 
поняття, ознаки та склад [17, с. 216], 
чи виключно процесуальний доку-
мент про накладення адміністратив-
ного стягнення [18]. Ми підтриму-
ємо тих науковців, які дотримуються 
поглядів про єдність фактичної, нор-
мативної та процесуальної підстав 
адміністративної відповідальності  
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[19, с. 135–137; 20, с. 293]. Отже, 
в соціальній сфері юридичними під-
ставами є нормативне підґрунтя 
та існування процесуального доку-
мента. Вказана нормативна підстава 
представлена на рівні закону (Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення; передбачати види та склади 
деліктів, які посягають на соціальну 
сферу, на рівні інших законодавчих 
актів некоректно з огляду на необ-
хідність врахування системного під-
ходу в межах встановлених правил 
законодавчої техніки). Процесуальна 
підстава полягає в необхідності вине-
сення юрисдикційного акта, який 
впливатиме на права та інтереси пра-
вопорушників із метою приведення 
порушених відносин у стан соціальної 
рівноваги, для чого потрібно застосо-
вувати заходи адміністративно-право-
вого захисту.

У розрізі викладеного ми підтриму-
ємо В. Полюховича в тому, що адміні-
стративно-правовий захист потрібно 
тлумачити через категорію застосо-
вуваних в адміністративному порядку 
юридичних засобів, спрямованих на 
здійснення уповноваженими орга-
нами (посадовими особами), а також 
особами та громадянами відповідних 
процесуальних дій, що мають на меті 
припинення незаконного посягання 
на права, свободу та інтереси грома-
дян; ліквідацію будь-яких перешкод 
під час їх здійснення; визнання або 
підтвердження, поновлення та при-
мусове виконання прав, невиконаних 
або неналежним чином виконаних 
обов’язків з притягненням винної 
особи до відповідальності [21]. Вка-
зані засоби впливають на зміст адмі-
ністративної відповідальності, що 
настає за вчинення правопорушень, 
які посягають на суспільні відносини 
у сфері соціального захисту та від-
повідні соціальні блага. Це виявля-
ється в застосуванні адміністра-
тивних стягнень, що здійснюється 
через прив’язку до санкції відповід-
ної правової норми. Цікавою в цьому 
плані є позиція В.Ю. Орєхова, згідно 

з якою санкція постає як структурна 
частина правової норми, що вказує на 
можливі наслідки (як негативні – від-
повідальність, покарання, примус, так 
і позитивні – заохочення, стимули) 
залежно від ставлення суб’єкта до 
правил поведінки, визначених диспо-
зицією правової норми (правомірна 
поведінка чи правопорушення); це 
є встановлений державою захід захи-
сту, охорони та забезпечення дотри-
мання й виконання суб’єктивних прав 
та обов’язків, передбачений правовою 
нормою [22, с. 9].

У зв’язку із цим під час реалізації 
концепції соціальної держави засто-
суванню підлягають визначені на 
законодавчому рівні заходи добро-
вільного та примусового характеру, 
головною метою яких є відновлення 
соціальної справедливості, понов-
лення порушених, невизнаних чи 
оспорюваних соціальних прав, сво-
бод і законних інтересів людини. 
Що стосується заходів добровільного 
характеру, то філігранно їх зміст 
розкрила Т.О. Коломоєць, яка серед 
форм переконання виділяє, зокрема, 
організацію державних і громадських 
заходів, спрямованих на розв’язання 
конкретних завдань (облік, контроль, 
прийняття необхідних документів, 
проведення семінарів, зборів тощо); 
виховання (економічне, правове, 
моральне тощо); особистий приклад; 
роз’яснення завдань державного 
управління (усне чи через засоби 
масової інформації); інструктаж осіб 
підпорядкованого апарату та громад-
ськості з питань найбільш дієвого 
виконання поставлених завдань; 
заохочення (моральне – подяку, 
нагородження почесним знаком, 
присвоєння почесного звання; мате-
ріальне – грошові премії, путівки 
тощо); критику роботи та поведінки 
окремих осіб; організацію заходів 
[23, с. 112]. Від себе додамо, що до 
заходів примусового характеру мають 
входити превентивні засоби; попе-
реджувальні засоби; адміністратив-
но-припиняючі засоби (у контексті  
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застосування до особи адміністра-
тивних стягнень).

При цьому потрібно вказати, 
що стрижнем заходів адміністра-
тивно-правового захисту в галузі 
надання соціальних послуг і здійс-
нення соціального захисту є юридична 
категорія адміністративного при-
мусу. Змістом цього поняття є натиск 
з чийогось боку [24]; примушування до 
виконання дій під загрозою, що може 
полягати в позбавленні волі, засто-
суванні сили [25]; психологічний або 
фізичний вплив на осіб із метою спо-
нукання, примушення їх виконувати 
правові норми [26, с. 135]. Як бачимо 
з наведених дефініцій, категорія при-
мусу, у тому числі під час реалізації 
концепції соціальної держави, полягає 
в таких аспектах: переслідування кон-
кретної мети, досягти яку неможливо 
без застосування примусу; існування, 
як мінімум, двох осіб (того, хто здійс-
нює примус, і особи, яка підпадає під 
дію примусу); присутність елементу 
примушування; використання інстру-
ментів впливу.

Для соціальної сфери в межах дії 
адміністративно-правового механізму 
реалізації концепції соціальної дер-
жави примус застосовується компе-
тентними органами чи посадовими 
особами на підставі норм адміністра-
тивного права, тому його пов’язують 
із владою, що є неодмінним атрибутом 
держави [27]. Тому примус є невід’єм-
ною складовою частиною здійс-
нення влади, її засобом (методом), 
а в результаті – основною ознакою 
держави і правової системи загалом 
[26, с. 135]. Сформульована позиція 
означає, що такий примус має влад-
но-управлінську природу, здійсню-
ється на основі норм публічного права 
(адміністративно-правових), вимагає 
існування елементу державної влади, 
публічної адміністрації та відповідних 
методологічних настанов у реалізації 
нею своєї компетенції.

Варто зазначити, що при гаран-
туванні реалізації концепції соціаль-
ної держави адміністративний при-

мус найбільш яскраво проявляється 
в адміністративно-припиняючих засо-
бах під час застосування до право-
порушника адміністративних стяг-
нень. Так, чинний Кодекс України 
про адміністративні правопорушення 
за делікти в соціальній сфері вста-
новлює накладення адміністратив-
них штрафів. Одразу потрібно вка-
зати, що легальне визначення цього 
поняття існує: зараз ст. 27 Кодекс 
України про адміністративні правопо-
рушення викладено в такій редакції: 
«… штраф є грошовим стягненням, 
що накладається на громадян, посадо-
вих та юридичних осіб за адміністра-
тивні правопорушення у випадках 
і розмірі, встановлених цим Кодексом 
та іншими законами України» [28]. 
Тобто, на переконання законодавця, 
визначальними сутнісними характе-
ристиками цього адміністративного 
стягнення є його грошовий характер; 
законодавче підґрунтя для можливо-
сті його накладення та визначення від-
повідних випадків і розміру штрафу; 
суб’єктний критерій в аспекті осіб, 
на яких він може накладатися (гро-
мадяни, посадові та юридичні особи). 
Прикметним у цьому плані є те, 
що серед суб’єктів, які підпадають 
під дію адміністративного штрафу, 
згадуються юридичні особи, хоча 
в главі 2 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення цього не 
передбачено [6].

На рівні доктрини для позна-
чення вказаного поняття зазвичай 
використовується термін «адміні-
стративний штраф» чи «штраф», під 
яким розуміють універсальний вид 
адміністративного стягнення, один 
із найпоширеніших видів юридичних 
штрафних санкцій, якому притаманні 
загальні риси штрафної (каральної) 
санкції та специфічні ознаки: множин-
ність органів адміністративно-штраф-
ної юрисдикції, розмаїття суб’єк-
тів, до яких застосовується штраф, 
порівняно невеликі розміри, досить 
спрощений порядок застосування, 
значний виховний, превентивний 
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(поєднання загальнопревентивного 
та конкретнопревентивного факторів), 
репресивний потенціал, оперативність 
процедури стягнення [29, с. 11]; домі-
нуючий вид серед адміністративних 
стягнень – грошове стягнення, тобто 
вилучення у правопорушника конкрет-
ної суми у власність держави [30]. Із 
наведених наукових позицій випливає, 
що порівняно із законодавчим підхо-
дом частина науковців звужують коло 
термінологічних уточнюючих харак-
теристик адміністративного штрафу 
(акцентують лише на його грошовому 
характері та конкретному розмірі), 
при цьому додаючи фінансово-пра-
вові процедурні аспекти (стягнення 
штрафу до державного бюджету), 
що навряд чи є виправданим. Інша 
частина дослідників навпаки намага-
ється у визначенні адміністративного 
штрафу охопити всі його ознаки (сут-
нісні, телеологічні, інституціональні, 
процедурні, функціональні, темпо-
ральні тощо). Такий підхід також не 
є правильним, оскільки дефініція – це 
не перерахування ознак конкретного 
правового явища. Разом із тим пого-
джуємося, що телеологічні та тем-
поральні ознаки адміністративного 
штрафу можна відобразити при тлу-
маченні його сутності.

Отже, ми доходимо проміжного 
висновку, що під штрафом потрібно 
розуміти вид адміністративної штраф-
ної санкції в грошовому еквіваленті, 
що оперативно стягується в порядку, 
передбаченому Кодексом України 
про адміністративні правопорушення 
та іншими законами України, за вчи-
нені адміністративні делікти з метою 
виховання та покарання правопо-
рушників, попередження вчинення 
ними адміністративних проступків 
у майбутньому. Наведена дефініція 
ілюструє матеріальні та процесуальні 
властивості цієї юридичної катего-
рії, спираючись на які таке визна-
чення може бути повністю прийнят-
ним і для адміністративно-правового 
забезпечення реалізації концепції 
соціальної держави в частині грошо-

вих адміністративних стягнень, які 
накладаються на відповідних право-
порушників. У такому розрізі варто 
зважати на той факт, що це основний 
та самостійний вид адміністративного 
стягнення за делікти, вчинені в галузі 
соціального захисту, надання соціаль-
них послуг. Його основними власти-
востями у відповідних відносинах 
є превентивна роль і стримувальний 
характер.

Щодо специфіки процедури його 
накладення та виконання зауважимо, 
що в чинному Кодексі України про 
адміністративні правопорушення 
встановлено такі способи виконання 
штрафних санкцій: стягнення штрафу 
на місці скоєння проступку; сплата 
штрафу порушником добровільно; 
примусове стягнення штрафу [6]. 
Натомість на доктринальному рівні, 
наприклад, Г.В. Джагупов виділяє 
два варіанти сплати штрафу – добро-
вільний та примусовий [31, с. 83]. 
Ми погоджуємося з наведеною док-
тринальною точкою зору, оскільки, 
зважаючи на проаналізовані вище 
склади адміністративних проступків 
у сфері соціального захисту, сумнів-
ною видається перспектива їх сплати 
на місці скоєння проступку.

Вважаємо доцільним додати попе-
редження як вид адміністративного 
стягнення. Це відповідає положен-
ням п. 1 ч. 1 ст. 24 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, 
відповідно до яких попередження 
належить до адміністративних стяг-
нень, які застосовуються за вчинення 
адміністративних правопорушень [6]. 
Необхідно наголосити також на тому, 
що превентивний характер попере-
дження дає йому змогу реалізувати 
превентивну та виховну функції щодо 
тих порушників, які сумлінно здій-
снювали свої законодавчо регламен-
товані обов’язки, але у виняткових 
обставинах вчинили делікт. Підтвер-
дженням цієї тези є слова С.Л. Дем-
біцької, на підставі яких попере-
дження як захід адміністративного 
стягнення полягає в офіційному осуді  
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адміністративного проступку та засте-
реженні правопорушника про нега-
тивний характер його дій [30]. Із 
цього приводу Л.Л. Попов зазначає, 
що «…саме в негативній держав-
ній оцінці правопорушення і поля-
гає ознака адміністративної кари 
попередження, як міри стягнення» 
[32, с. 75]. Відтак застосування попе-
редження за малозначні проступки 
в галузі соціального захисту мож-
ливе, бо морально-виховний характер 
цього адміністративного стягнення 
дає йому змогу виконувати свою роль 
не менш ефективно, аніж під час 
стягнення штрафних санкцій.

У ракурсі сформульованих вище 
позицій також зробимо наголос 
на тому, що від штрафних санк-
цій потрібно відмежовувати адміні-
стративно-господарські санкції, які 
застосовуються до порушників норм 
соціального права. Одразу зазначимо, 
що на науковому рівні немає навіть 
однозначної позиції з приводу пра-
вової природи цих санкцій. Частина 
дослідників вважає їх однією з форм 
господарсько-правової відповідально-
сті [33, с. 342; 34] (О. Подцерковний, 
Н. Шевченко та інші). Інша частина 
науковців відстоює позицію, що 
адміністративно-господарські санк-
ції є видом адміністративної відпові-
дальності [35; 36; 37] (О. Денисенко, 
Н. Кантор, О. Рябченко та інші). Ми 
схильні вважати, що в цьому плані 
первинно потрібно звернутися до 
положень Основного Закону України. 
Зокрема, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції виключно законами України 
визначаються засади цивільно-пра-
вової відповідальності; діяння, які 
є злочинами, адміністративними або 
дисциплінарними правопорушен-
нями, та відповідальність за них [38]. 
Тобто на конституційному рівні не 
закріплено такий вид юридичної від-
повідальності, як господарська. До 
того ж у ч. 3 ст. 217 Господарського 
кодексу України [39] господарські 
та адміністративно-господарські санк-
цій займають автономне положення 

(про кожен із видів санкцій згаду-
ється окремо).

З огляду на викладене та на підставі 
положень ч. 1 ст. 238 Господарського 
кодексу України [40] щодо призна-
чення адміністративно-господарських 
санкцій вважаємо, що цей вид стяг-
нень має адміністративну природу, 
яка може виявлятися в таких аспек-
тах: вони можуть бути віднесені до 
заходів припинення правопорушень 
[40, с. 52]; пов’язані з поняттям адмі-
ністративного примусу [36]. По суті, 
їх призначенням є превенція настання 
наслідків від конкретного делікту чи 
попередження вчинення аналогічних 
порушень у майбутньому; оперативне 
припинення посягань на публічний 
інтерес із надання соціальних послуг 
і здійснення соціального захисту. Від-
носини, у яких застосовуються ці стяг-
нення, є публічними (вертикальними), 
а порядок застосування – адміністра-
тивний. Таким чином, процедура під 
час їх застосування є адміністратив-
ною, тобто має офіційний і публіч-
но-владний характер, як і щодо інших 
заходів адміністративного примусу. 
Порядок застосування адміністратив-
но-господарських санкцій може бути 
й судовим, але за правилами адмі-
ністративного судочинства. Напри-
клад, адміністративними є справи за 
участю відділень Фонду соціального 
захисту інвалідів, який є урядовим 
органом державного управління, про 
стягнення штрафних санкцій та пені 
за нестворені робочі місця для інва-
лідів (публічно-управлінська функція) 
[41]. По суті, адміністративно-гос-
подарські санкції мають публічну 
(адміністративну) правову природу 
та відносно самостійний правозахис-
ний характер, виконують охоронну 
функцію в частині забезпечення соці-
альної справедливості та підтримання 
громадського порядку в соціальній 
сфері.

У цьому плані необхідно вказати, 
що, як стверджує З.Ф. Татькова, 
існує неоднорідність адміністратив-
но-господарських санкцій, оскільки 



28

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/5

вони мають «або організаційний, 
або майновий характер, тобто мають 
спрямованість на різні негативні 
наслідки, що мають бути враховані 
при їх застосуванні» [42]. Так, органі-
заційний характер має обмеження або 
зупинення діяльності суб’єкта госпо-
дарювання, а майновий (що найбільш 
характерно для галузі соціального 
захисту) – адміністративно-господар-
ський штраф, примусове стягнення 
обов’язкових платежів і т.п. На прак-
тиці таке розмежування, як правило, 
не є настільки чітким, бо потреба 
в забезпечені поставлених вище цілей 
застосування інструменту адміністра-
тивно-господарських санкцій обумов-
лює використання кількох стягнень. 
Саме тому потрібно вести мову про 
змішаний характер цільового призна-
чення адміністративно-господарських 
санкцій під час реалізації концепції 
соціальної держави, що спрямова-
ний на відновлення порушених чи 
невизнаних соціальних прав, свобод 
і законних інтересів, запобігання 
та припинення вчинення деліктів, 
покарання порушників, а також 
забезпечення належної реалізації 
норм соціального права.

Принагідно, як було встановлено 
вище, порушення під час реалізації 
концепції соціальної держави можливі 
у відносинах зі здійснення делегова-
них повноважень і під час виконання 
договорів про соціальне партнерство. 
У чинному адміністративно-процедур-
ному й адміністративно-деліктному 
законодавстві із цього приводу нічого 
не сказано. Водночас у практиці 
розвинених країн світу та в Україні 
зокрема ці відносини істотним чином 
впливають на реалізацію концепції 
соціальної держави, а тому вчинення 
проступків у цій сфері відіграє значну 
негативну роль щодо публічного 
інтересу, пов’язаного з ефективним 
і належним здійсненням соціального 
захисту, наданням соціальних послуг 
і встановленням соціальної спра-
ведливості в цілому. На наше пере-
конання, задля недопущення вказа-

них негативних наслідків можливим 
є запровадження в Кодексі України 
про адміністративні правопорушення 
додаткових видів адміністративних 
стягнень у вигляді припинення адмі-
ністративного договору чи договору 
про соціальне партнерство шляхом 
їх розірвання в односторонньому 
порядку в разі вчинення адміністра-
тивних проступків іншою стороною 
цього договору.

При цьому п. 4 ч. 2 ст. 17 Кодексу 
адміністративного судочинства Укра-
їни поширює юрисдикцію адміністра-
тивних судів на публічно-правові 
спори, зокрема спори, що виникають 
із приводу припинення, скасування 
чи визнання нечинними адміністра-
тивних договорів [43]. У такому сенсі 
до запровадження соціальних судів 
ми пропонуємо розширити юрисдик-
цію адміністративних судів в частині 
можливості розгляду в порядку адмі-
ністративного судочинства спорів, 
пов’язаних із припиненням, скасу-
ванням чи визнанням нечинними 
ще й договорів про соціальне парт-
нерство. Це допоможе гарантувати 
сприятливі умови для здійснення 
партнерських відносин захисту між 
державою та представниками приват-
ного права щодо реалізації концеп-
ції соціальної держави, коли останні 
матимуть можливість у разі дотри-
мання правил правомірної поведінки 
вимагати від суб’єктів публічного 
права запровадження справедливого 
правового режиму, а до порушни-
ків як із публічного, так і з приват-
ного сектору можна застосовувати 
дієві адміністративні стягнення, які, 
з одного боку, унеможливлюватимуть 
продовження вчинення правопору-
шення, а з іншого, дозволять у разі 
повернення відносин у правове поле 
розпочати співпрацю шляхом укла-
дення нових договорів.

Таким чином, ми дійшли висновку, 
що адміністративна відповідальність 
у межах адміністративно-правового 
забезпечення реалізації концеп-
ції соціальної держави зумовлена 
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об’єктивними соціально-економіч-
ними умовами життя суспільства 
та публічним інтересом, пов’язаним 
зі здійсненням соціального захисту 
та наданням соціальних послуг. Саме 
тому основними видами адміністра-
тивних стягнень у цій сфері є адмі-
ністративний штраф та адміністратив-
но-господарські санкції. Разом із тим, 
зважаючи на орієнтацію відносин із 
соціального захисту на використання 
інструментів делегованих повно-
важень і соціального партнерства 
задля досягнення стану суспільної 
рівноваги, потрібно запроваджувати 
й додаткові види адміністративної від-
повідальності, такі як попередження, 
припинення (розірвання) догово-
рів (як адміністративних, так і про 
соціальне партнерство).

У статті визначено призначен-
ня інституту адміністративної 
відповідальності в соціальній сфері. 
Показано суб’єктивний склад осіб, 
яких можна притягати до адмі-
ністративної відповідальності за 
проступки, що посягають на адмі-
ністративно-правовий механізм 
реалізації концепції соціальної дер-
жави. Доведено доцільність виок-
ремлення юридичних осіб як само-
стійного суб’єкта, якого можна 
притягти за вчинення адміністра-
тивних деліктів у галузі соціально-
го захисту, що цілком узгоджуєть-
ся із практикою країн-членів ЄС.

Вказано, що для соціальної сфе-
ри примус має владно-управлінську 
природу, здійснюється на осно-
ві норм публічного права (адмі-
ністративно-правових), вимагає 
існування елементу державної вла-
ди, публічної адміністрації та від-
повідних методологічних настанов 
у реалізації нею своєї компетенції. 
Проілюстровано, що для належного 
гарантування реалізації концепції 
соціальної держави слід говорити 
саме про адміністративно-право-
вий примус, стосовно розуміння 
сутності якого можна виокремити 

доктринальні позиції щодо сприй-
няття його у владно-управлінсько-
му, інструментальному та прагма-
тичному плані.

Запропоновано під штрафом 
розуміти вид адміністративної 
штрафної санкції в грошовому 
еквіваленті, що оперативно стя-
гується в порядку, передбаченому 
Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення та інши-
ми законами України, за вчинені 
адміністративні делікти з метою 
виховання та покарання правопо-
рушників, попередження вчинен-
ня ними адміністративних про-
ступків у майбутньому. З’ясовано, 
що це основний та самостійний вид 
адміністративного стягнення за 
делікти, вчинені в галузі соціаль-
ного захисту, надання соціальних 
послуг. Його основними властивос-
тями у відповідних відносинах є 
превентивна роль і стримувальний 
характер.

Запропоновано критерії відме-
жування від штрафних санкцій 
адміністративно-господарських 
санкцій, які застосовуються до 
порушників норм соціального пра-
ва. Доведено, що процедура під час 
їх застосування є адміністратив-
ною, тобто має офіційний і публіч-
но-владний характер, а порядок 
застосування може бути й судовим, 
але за правилами адміністратив-
ного судочинства. Встановлено, 
що адміністративно-господарські 
санкції мають публічну (адміні-
стративну) правову природу та 
відносно самостійний правозахис-
ний характер, виконують охорон-
ну функцію в частині забезпечення 
соціальної справедливості та під-
тримання громадського порядку в 
соціальній сфері.

Ключові слова: соціальна сфера, 
адміністративна відповідальність, ад-
міністративне правопорушення, адмі-
ністративний примус, штраф, адміні-
стративно-господарські санкції.
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Halitsyna N. Institute 
of administrative responsibility in 
the social sphere

the article defines the purpose 
of the institute of administrative 
responsibility in the social sphere. 
The subjective composition of persons 
who can be held administratively 
liable for misdemeanors that encroach 
on the administrative and legal 
mechanism for implementing the 
concept of the welfare state is shown. 
The expediency of separating legal 
entities as an independent entity that 
can be prosecuted for committing 
administrative offenses in the field 
of social protection has been proved, 
which is fully consistent with the 
practice of EU member states.

It is indicated that for the 
social sphere coercion has a power-
administrative nature, is carried 
out on the basis of public law 
(administrative law), requires the 
existence of an element of state power, 
public administration and relevant 
methodological guidelines in the 
implementation of its competence. It 
is illustrated that in order to properly 
guarantee the implementation of the 
concept of the welfare state, it is 
necessary to talk about administrative 
and legal coercion, in relation to 
understanding the essence of which we 
can distinguish doctrinal positions on 
its perception in power, instrumental 
and pragmatic terms.

It is proposed to understand a fine 
as a type of administrative penalty 
in cash equivalent, which is promptly 
collected in the manner prescribed by 
the Code of Administrative Offenses 
and other laws of Ukraine, for 
administrative offenses committed 
to educate and punish offenders, 
preventing them from committing 
administrative offenses in the future. 
It was found that this is the main and 
independent type of administrative 
penalty for torts committed in the 
field of social protection, provision 
of social services. Its main properties 

in the relevant relationship are the 
preventive role and deterrent.

Criteria for distinguishing 
administrative and economic 
sanctions from penalties applied to 
violators of social law are proposed. 
It is proved that the procedure for 
their application is administrative, 
ie it has an official and public 
authority, and the procedure can be 
judicial, but again according to the 
rules of administrative procedure. 
It is established that administrative 
and economic sanctions have a public 
(administrative) legal nature and a 
relatively independent human rights 
nature, perform a protective function 
in terms of ensuring social justice 
and maintaining public order in the 
social sphere.

Key words: social sphere, admin-
istrative responsibility, administrative 
offense, administrative coercion, fine, 
administrative and economic sanctions.
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Постановка проблеми. Як свід-

чить практика, низький рівень запо-
бігання злочинам, що посягають на 
основи національної безпеки України, 
не тільки сприяє підвищенню криміно-
генності окремих з означених питань, 
а й підриває авторитет держави щодо 
спроможності недопущення вчинення 
цих суспільно небезпечних діянь та лік-
відації, нейтралізації, блокування детер-
мінант, які їх породжують і сприяють 
реалізації в повсякденному житті.

Одним із суб’єктів запобігання 
вказаним та іншим кримінальним пра-
вопорушенням, а також учасником 
визначених у Законі України «Про 
національну безпеку країни» сил без-
пеки й оборони є Національна поліція 
[1], діяльність якої щодо гарантування 
національної безпеки є малоефектив-
ною та такою, що піддається постій-
ній критиці з боку громадськості.

Наочними прикладами зазначеного 
є останні події в Україні, коли про-
тягом лише одного місяця (червень) 
2020 р. на території декількох населе-
них пунктів мали місце терористичні 
акти, що суттєво дестабілізували гро-
мадський порядок і безпеку [2].

Отже, у наявності складна при-
кладна проблема, що потребує вирі-

шення, зокрема й на доктринальному 
рівні.

Метою даної наукової статті стало 
здійснення аналізу практики діяльно-
сті Національної поліції, що спрямо-
вана на гарантування національної 
безпеки України, а головним завдан-
ням – розробка науково обґрунтова-
них заходів щодо вирішення наявних 
проблем.

Стан досліджень. Як показали 
результати вивчення наукової літера-
тури, пов’язані із сутністю національ-
ної безпеки України проблеми досить 
активно розробляють такі вчені, як: 
О.М. Бандурко, О.Ф. Бантишев, 
К.О. Біла, В.Т. Білоус, Ю.П. Битяк, 
О.С. Бодрук, В.П. Горбулін, О.А. Делін-
ський, О.М. Джужа, В.В. Голіна, 
Б.М. Головкін, В.С. Карташов, 
С.В. Ківалов, О.В. Копан, І.М. Копо-
тун, В.Я. Колпаков, М.В. Левицька, 
В.А. Ліпкан, В.П. Пєтков, М.М. Пен-
дюра, Г.П. Ситник, В.Ф. Сіренко, 
О.Л. Хилько, З.Д. Чуйко, Ю.С. Шем-
шученко й інші.

У сучасних суспільно-політичних 
та військових умовах, що склались 
в Україні, питання ефективнішого 
та продуктивного гарантування націо-
нальної безпеки набувають підвищеної  
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ваги та потребують вирішення на док-
тринальному рівні, що й стало вирі-
шальним у виборі предмета даної 
наукової статті.

Виклад основних положень. 
Якщо в аналізі зазначеного пред-
мета дослідження застосовувати ста-
тистичні методи пізнання, то його 
результати лише посилять позиції тих 
науковців, які переконують у тому, 
що в сучасних умовах варто ґрунтов-
ніше, комплексно та систематично 
підходити до вивчення проблем, що 
виникають на практиці у зв’язку зі 
здійсненням заходів, спрямованих на 
гарантування національної безпеки 
України як загалом, так і її складових 
частин – громадського порядку і без-
пеки зокрема [3].

Додатковим аргументом щодо 
цього виступають результати деяких 
видів і напрямів діяльності Націо-
нальної поліції України. Зокрема, із 
часу ухвалення у 2012 р. нового Кри-
мінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) України [4] кількість 
повідомлень і заяв про кримінальні 
правопорушення порівняно із 2019 р. 
зросла із 3,2 млн до 7,2 млн [5].

Крім цього, за цей самий період із 
443,7 тис. до 809,6 тис. збільшилася 
кількість кримінальних проваджень, 
які перебували на розгляді слідчих 
Національної поліції України [5].

Показовим у цьому сенсі є й той 
факт, що тільки у 2019 р. із 600 кри-
мінальних проваджень щодо членів 
організованих груп і злочинних орга-
нізацій, які перебували в судах, 
останніми розглянуто лише 48 (тобто 
за кожним четвертим провадженням 
судовий розгляд фактично триває 
понад три роки) [6].

У такому ж «запущеному» вигляді 
перебуває діяльність Національної 
поліції з питань запобігання протидії 
злочинних авторитетів роботі право-
охоронних органів та їхньому нега-
тивному впливу на громадську без-
пеку і правопорядок [7, с. 305–309].

Така своєрідна бездіяльність, 
а також загалом підхід керівництва 

національної поліції України, терито-
ріальних органів управління також, 
і зумовили в кінцевому підсумку 
низький рівень запобіжної діяльності 
у сфері гарантування національної 
безпеки.

Серед інших детермінант, що спри-
чинюють та сприяють учиненню зло-
чинів щодо зазначеного об’єкта пра-
вової охорони (ст. ст. 109–114, 255, 
255–1 та інші Кримінального кодексу 
(далі – КК)), зазначимо такі:

1. Завданнями поліції, як це випли-
ває зі змісту ч. 1 ст. 2 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію», є не 
діяльність її підрозділів із забезпе-
чення охорони тих об’єктів, про які 
йдеться у ст. 1 даного нормативно-
правового акта, а надання поліцей-
ських послуг, що суперечить не 
тільки змісту ст. 1 даного Закону, але 
й етимологічному значенню понять 
«забезпечення» та «послуги», які по 
своїй суті не є тотожними.

Зокрема, під поняттям «забезпе-
чення» у науці розуміють створення 
надійних умов для здійснення чого-
небудь [8], а слово «послуга» означає 
дію, яка приносить користь іншому, 
надання допомоги [8], тобто за зміс-
том зазначені терміни не є сино-
німічними, а отже, видозміна змі-
сту ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
Національну поліцію» є очевидною. 
Зокрема, цю норму варто викласти 
в такій редакції:

«Завданнями поліції є забезпе-
чення:

1) публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, 

а також інтересів суспільства і дер-
жави;

3) запобігання злочинності;
4) діяльності, пов’язаної з роботою 

інших державних органів, установ, 
організацій, у випадках, визначених 
законом».

Такий підхід базується як на тео-
ретично обґрунтованих позиціях, від-
повідно до яких норми матеріального 
права (у даному разі – КК) є пріо-
ритетними щодо інших норм, які  
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регулюють однорідні суспільні від-
носини (а це – сфера боротьби зі 
злочинністю), а саме процесуальних 
(КПК) та локальних правових актів 
(як-от Закон України «Про Націо-
нальну поліцію») [9, с. 180–181], так 
і на положеннях відповідних норма-
тивно-правових актів (КК, ст. 1 Закону 
України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» [10], «Про запобігання 
корупції» [11] та інші).

Крім цього, у статутних законах, 
що визначають правовий статус пра-
воохоронних органів (наприклад, 
«Про Службу безпеки України» (ст. 
ст. 1, 2) [12], ідеться про діяльність, 
пов’язану з гарантуванням державної 
безпеки й інших об’єктів правової 
охорони та про їх захист, що за своєю 
суттю аж ніяк не кореспондуються зі 
змістом терміна «надання послуг», 
який ужитий у Законі України «Про 
Національну безпеку».

Про захист особи, суспіль-
ства та держави йдеться також 
у ст. 2 «Завдання кримінального про-
вадження» КПК України.

2. Ще одним спірним терміном, 
який закріплений у ст. 2 Закону 
України «Про Національну поліцію», 
є термін «протидія злочинності» – як 
одне із завдань із надання послуг, що 
є абсурдним за своєю суттю, а саме: 
як можна надавати послуги в боротьбі 
зі злочинністю та здійснювати «про-
тидію» їй?

Відповідно до етимологічного зна-
чення, слово «протидія» означає дію, 
що спрямована проти іншої дії, пере-
шкоджає їй [13, с. 317].

Як у зв’язку із цим слушно заува-
жив А.П. Закалюк, очевидно, такі дії 
щодо чинників злочинності, як їх вияв-
лення, послаблення, нейтралізація 
тощо, навряд чи етимологічно адек-
ватно відповідають сутності поняття 
«протидія» («супротив» – рос. «напе-
рекор») [14, с. 3]. Саме тому, на його 
переконання (із чим не можна не 
погодитись), термін «протидія» може 
бути використаний для відтворення 
загального впливу на злочинність, 

але він лише однобічно («супротив») 
відображає останній та не місить 
однозначного відображення поняття 
запобігання злочинності, тобто може 
вживатися як такий, що за сутністю 
тотожний поняттю «запобігання», 
навіть коли він уживається в широ-
кому значенні [14, с. 322].

Виходячи з означеного доктриналь-
ного положення, логічною є видоз-
міна вжитого в п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про Національну поліцію» 
терміна «протидія злочинності» на 
словосполучення «запобігання зло-
чинності».

Хоча, заради справедливості 
та підтвердження дискусійності 
даного питання на науковому рівні, 
варто зазначити, що серед учених 
існує й інша думка, яка, очевидно, 
і стала панівною під час уведення 
в нормативно-правовий обіг тер-
міна «протидія злочинності». Так, 
О.М. Бандурка та Л.М. Давиденко 
вважають, що серед усіх термінів, які 
вживаються у кримінологічній літера-
турі («боротьба із злочинністю», «про-
філактика злочинності», «запобігання 
злочинності», «попередження злочин-
ності» тощо), найбільш об’ємним за 
змістом є термін «протидія злочин-
ності», який структурно складається 
із: а) кримінально-правового аспекту 
боротьби зі злочинністю; б) криміно-
логічного аспекту, або попередження 
злочинів на основі усунення, посла-
блення або нейтралізації криміноген-
них чинників [15, с. 89].

За такого підходу, на їхнє пере-
конання, заходи протидії злочинно-
сті виступають відповідною реакцією 
суспільства на зазначене явище, 
а саме: кримінально-правовий аспект 
відіграє роль впливу суспільства на 
злочинність через окремі злочини, 
а кримінологічний – впливу на зло-
чинність через фактори, які її детер-
мінують [15, с. 99].

Отже, автори вказаного методоло-
гічного погляду опосередковано під-
тверджують, що протидія злочинності 
та її окремо взятому виду (зокрема, 
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які посягають на національну безпеку) 
здійснюються вже після їх учинення 
(по «факту»), тоді як запобігання зло-
чинності передбачає вчинення з боку 
держави і суспільства таких дій, які 
передусім спрямовані на недопущення 
(профілактика, випередження), 
послаблюють детермінанти злочинно-
сті (профілактика, усунення), ліквіду-
ють умови, які сприяють виникненню 
злочинних проявів, (опосередковано) 
антигромадських поглядів (профілак-
тика, захист), а отже, – на відвер-
нення злочинів на стадії готування 
чи замаху на вчинення злочину  
(ст. ст. 13–15 КК України) [15, с. 19–47], 
тобто за своєю суттю є змістовнішою 
й ефективнішою в контексті гаранту-
вання національної безпеки, оскільки 
запобігання передбачає діяльність до 
вчинення злочину (на рівні замислу 
протиправного діяння) та підготовчої 
злочинної діяльності (готування чи 
замах на злочин).

Висновки. Отже, можна кон-
статувати, що в умовах сьогодення 
діяльність Національної поліції не 
повною мірою відповідає концепту-
альним засадам Закону України «Про 
національну безпеку України» як 
суб’єкта сектора безпеки й оборони 
(ч. 2 ст. 12) [1], що, у свою чергу, 
впливає на рівень захищеності визна-
чених у даному нормативно-право-
вому акті об’єктів національної без-
пеки, а тому має бути вдосконалена, 
зокрема й за тими алгоритмами, що 
викладені в даній науковій статті.

Додатковим аргументом по суті 
означеної проблематики виступають 
положення п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про національну безпеку 
України», згідно з якими сили без-
пеки, Національна поліція також, 
зобов’язані та мають одну із функцій 
щодо гарантування національної без-
пеки Україні.

Аналогічні вимоги для Національ-
ної поліції визначені у ст. 18 вказа-
ного вище Закону, де йдеться про 
забезпечення формування та реалі-
зації державної політики у сфері охо-

рони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави.

Водночас зауважимо той факт, що 
як у ч. 1, так і в ч. 4 ст. 18 Закону 
України «Про національну безпеку 
України» ідеться про надання полі-
цейських послуг і про протидію зло-
чинності (п. 1 ч. 1 ст. 18), що тільки 
актуалізує необхідність наукових роз-
робок із питань, які стали предметом 
дослідження в цій статті, іа акцентує 
увагу на наявності практично значу-
щої для України проблеми.

У статті здійснено аналіз прак-
тики діяльності Національної полі-
ції, спрямованої на гарантування 
національної безпеки України, визна-
чено проблемні моменти, що виника-
ють у зв’язку із цим, а також роз-
роблені науково обґрунтовані заходи 
щодо їх вирішення по суті.

Як свідчить практика, низький 
рівень запобігання злочинам, що 
посягають на основи національної 
безпеки України, сприяє не тільки 
підвищенню криміногенності окре-
мих з означених питань, а й під-
риває авторитет держави щодо 
спроможності недопущення вчи-
нення цих суспільно небезпечних 
діянь та ліквідації, нейтралізації, 
блокування детермінант, які їх 
породжують і сприяють реалізації 
в повсякденному житті.

Одним із суб’єктів запобігання 
вказаним та іншим кримінальним 
правопорушенням, а також учас-
ником визначених у Законі України 
«Про національну безпеку країни» 
сил безпеки й оборони є Національ-
на поліція, діяльність якої з гаран-
тування національної безпеки нині 
є малоефективною та такою, що 
піддається постійній критиці з 
боку громадськості, а також не 
повною мірою відповідає концепту-
альним засадам зазначеного Зако-
ну, як суб’єкта сектора безпеки й 
оборони (частина 2 статті 12), 
що, у свою чергу, впливає на рівень 
захищеності визначених у даному 
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нормативно-правовому акті об’єк-
тів національної безпеки.

Наочними прикладами зазна-
ченого є останні події в Україні, 
коли протягом лише одного місяця 
(червень) 2020 року на території 
декількох населених пунктів мали 
місце терористичні акти, що сут-
тєво дестабілізували громадський 
порядок і безпеку.

 Водночас у сучасних суспіль-
но-політичних та військових умо-
вах, що склалися в Україні, питання 
ефективнішого та продуктивнішо-
го гарантування національної без-
пеки потребують підвищеної уваги, 
вирішення на доктринальному рівні.

Отже, у наявності складна 
прикладна проблема, що потребує 
вирішення, зокрема й на доктри-
нальному рівні.

Метою наукової статті ста-
ло здійснення аналізу практики 
діяльності Національної поліції, що 
спрямована на гарантування Наці-
ональної безпеки України, а голов-
ним завданням – розроблення нау-
ково обґрунтованих заходів щодо 
вирішення наявних проблем.

Ключові слова: сили безпеки й 
оборони, сектор безпеки, Національна 
поліція, забезпечення, національна без-
пека, діяльність, кримінальне правопо-
рушення, організована група, злочинна 
організація, запобігання злочинам, про-
тидія злочинам, кримінальне правопо-
рушення.

Kolb O., Horbach L. On some 
problemal aspects of activities 
to ensure national security 
of individual forces of the security 
and defense sector of Ukraine

The article analyzes the practice of 
the National Police, aimed at ensuring 
the national security of Ukraine, 
identifies the problems that arise in 
this regard, as well as developed 
scientifically sound measures to 
address them on the merits.

As practice shows, the low level 
of prevention of crimes that infringe 

on the national security of Ukraine, 
not only increases the criminogenicity 
of some of these issues, but also 
undermines the state’s authority to 
prevent these socially dangerous acts 
and eliminate, neutralize, block the 
determinants generate and promote 
implementation in everyday life.

One of the subjects of prevention 
of these and other criminal offenses, 
as well as a member of the security 
and defense forces defined in the Law 
of Ukraine “On National Security” is 
the National Police, whose activities 
to ensure national security today are 
ineffective and subject to constant 
criticism on the part of the public, 
and also does not fully comply with 
the conceptual principles of this 
Law, as a subject of the security and 
defense sector (Part 2 of Article 12), 
which, in turn, affects the level of 
protection defined in this legal act on 
of national security. 

Visual examples of this are the 
recent events in Ukraine, when for 
only one month (June) 2020 terrorist 
acts took place in several settlements, 
which significantly destabilized 
public order and security.

At the same time, in the current 
socio-political and military conditions 
prevailing in Ukraine, the issues of 
more effective and productive provision 
of national security are receiving 
increased attention and need to be 
resolved at the doctrinal level.

Thus, there is a complex applied 
problem that needs to be solved, 
including at the doctrinal level.

Based on this, the purpose of this 
scientific article was to analyze the 
practice of the National Police, aimed 
at ensuring the National Security of 
Ukraine, and the main task – to develop 
scientifically sound measures to address 
existing problems in this regard.

Key words: security and defense 
forces, National Police, security,  
National security, activity, criminal  
offense, organized group, criminal or-
ganization, counteraction to crimes, 
criminal proceedings.
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Вступ. Українське суспільство 
розвивається під впливом світових 
процесів глобалізації та інформати-
зації. В умовах глобалізованої еко-
номіки важливою є раціональна 
та науково обґрунтована політика 
держави у сфері митних відносин із 
метою захисту національного вироб-
ника та наповнення національного 
бюджету. Органи публічної адміні-
страції повинні чітко та послідовно 
захищати вказані публічні інтереси 
української держави, яким часто 
протистоять приватні інтереси тран-
снаціональних корпорацій і окремих 
приватних фірм та інвесторів, які 
зацікавлені у зменшенні податкових 
(митних) зобов’язань та просуванні 
власної продукції на український 
ринок. З метою реалізації приватних 
інтересів суб’єкти зовнішньоекономіч-
ної діяльності використовують різні 
важелі впливу на публічну адміністра-
цію, зокрема лобіювання внесення 
змін до чинного законодавства щодо 
митних режимів та ставок митних 
платежів. Правові категорії «публіч-
ний інтерес» та «приватний інтерес» 
досить детально досліджені в теорії 
держави та права, а також у док-
трині адміністративного права, адже 
саме публічні або приватні інтереси 
(потреби) є основою мотиву будь-якої 
правової поведінки та визначають 
зміст і мету правового регулювання. 
Завданням юридичної науки є пошук 
оптимального балансу між публіч-
ними та приватними інтересами. Так, 

у процесі реалізації митних режимів 
публічний інтерес органів публіч-
ної адміністрації в особі Держав-
ної митної служби України полягає 
в забезпеченні належного митного 
оформлення переміщення товарів 
і транспортних засобів через митний 
кордон України, професійному вико-
нанні всіх митних формальностей, 
якісному адмініструванні сплати всіх 
передбачених чинним законодавством 
митних платежів у повному обсязі, 
ефективному здійсненні митного 
контролю дотримання норм Митного 
кодексу України й інших законодав-
чих актів суб’єктами зовнішньоеко-
номічної діяльності. Приватний інте-
рес останніх полягає в максимально 
швидкому проходженні всіх митних 
процедур та мінімізації розміру мит-
них платежів, які підлягають сплаті. 
Отже, дослідження співвідношення 
публічного та приватного інтересів 
у процесі реалізації митних режимів 
має не тільки теоретичне, але і прак-
тичне значення, покликане стати 
основою для формулювання конкрет-
них пропозицій щодо вдосконалення 
чинного національного законодавства 
та юридичної практики у сфері мит-
них відносин.

Дослідженню питань правового 
регулювання митних відносин при-
святили праці такі відомі науковці, як: 
О. Бандурка, В. Бевзенко, Н. Білак, 
М. Віхляєв, Н. Губерська, С. Гусаров, 
І. Іщук, Р. Калюжний, І. Карамбович, 
Т. Коломоєць, В. Колпаков, С. Коляда, 
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А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Курило, 
Д. Лук’янець, Д. Лученко, П. Лютіков, 
В. Мартинюк, М. Мельник, Р. Мель-
ник, О. Миколенко, А. Мостовий, 
Я. Назарова, В. Науменко, Н. Ниж-
ник, Н. Осадча, П. Пашко, Д. При-
ймаченко, С. Стеценко, М. Тищенко, 
О. Чуприна й інші вчені-адміністрати-
вісти.

Правові категорії «публічний інте-
рес» та «приватний інтерес» у док-
трині адміністративного права досить 
детально дослідила Л. Золотухіна 
у працях «Історія розвитку націо-
нального законодавства в контексті 
реалізації «публічних інтересів»» [1], 
«Зміст публічного інтересу як адмі-
ністративно-правової категорії» [2], 
«Діалектика співвідношення публіч-
них і приватних інтересів як адміні-
стративно-правових категорій» [3], 
«Адміністративно-правовий механізм 
забезпечення реалізації публічного 
інтересу» [4].

Значну увагу категоріям приват-
ного та публічного інтересів приділя-
ють теоретики держави і права. Так, 
співвідношення приватних і публіч-
них інтересів у контексті досвіду 
України дослідила С. Савченко [5]. 
На увагу заслуговують і наукові 
публікації І. Жаровської «Публічні 
та приватні інтереси в механізмі 
сучасної державної влади» [6], 
О. Підопригори «Розмежування і вза-
ємодія публічного і приватного права 
як методологічна проблема вітчизня-
ного правознавства» [7]. Проте спів-
відношення публічного та приватного 
інтересів у процесі реалізації митних 
режимів в Україні ще не було пред-
метом окремого дослідження, що 
актуалізує необхідність підготовки 
даної публікації.

Методологія даного дослідження 
ґрунтується на комплексному поєд-
нанні філософських (закони діалек-
тики та метафізики), загальнонаукових 
(системний та структурно-функціо-
нальний методи, прийоми логічного 
методу, метод порівняння тощо) 
та спеціально-юридичних методів 

дослідження (метод юридичної дог-
матики, методологія порівняльного 
правознавства, метод юридичного 
моделювання тощо), принципів об’єк-
тивності йа історизму.

Постановка завдання. Метою 
публікації є дослідження співвід-
ношення публічного та приватного 
інтересів у процесі реалізації митних 
режимів в Україні, результатом чого 
має стати формулювання пропозицій 
щодо напрямів удосконалення чин-
ного національного законодавства 
та юридичної практики у сфері мит-
них відносин.

Результати дослідження. Еко-
номіка української держави розви-
вається в умовах жорсткої світо-
вої конкуренції, особливо в частині 
виробництва високотехнологічних 
товарів із високою доданою вартістю. 
Україна є аграрною та транзитною 
державою, проте має чималий потен-
ціал у сфері промисловості, тому для 
її економіки важливі створення нових 
робочих місць, збільшення обсягів 
експорту товарів та залучення нових 
інвестицій. Органи публічної адміні-
страції повинні створювати всі умови 
для заохочення суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності до збільшення 
кількості та обсягів експортних опера-
цій, адже це є гарантією надходження 
до України валютної виручки, а також 
розвитку національного виробництва 
та зростання національного вало-
вого внутрішнього продукту зага-
лом. Дієвим правовим інструментом 
заохочення суб’єктів підприємниць-
кої діяльності до виходу на зовнішні 
ринки є ефективне правове регулю-
вання митних режимів, які повинні 
містити чіткі та прогнозовані умови 
переміщення товарів та транспортних 
засобів через митний кордон України, 
сплати передбачених національним 
законодавством митних платежів, 
забезпечувати швидке митне оформ-
лення товарів, а також ефективний 
і прозорий митний контроль дотри-
мання норм Митного кодексу України 
й інших законодавчих актів.
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У процесі практичної реалізації 
митних режимів органи публічної 
адміністрації та суб’єкти зовнішньо-
економічної діяльності часто мають 
різні цілі, керуються різними інтере-
сами. Публічному інтересу органів 
публічної адміністрації здійснити 
належне митне оформлення товарів, 
які переміщуються через митний кор-
дон України, та забезпечити якісний 
митний контроль дотримання норм 
митного законодавства іноді проти-
стоїть приватний інтерес суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності ухи-
литися від належного митного оформ-
лення та контролю, а також сплати 
в повному обсязі всіх митних плате-
жів, занизити митну вартість това-
рів, які переміщуються через митний 
кордон України. Варто зазначити, 
що категорії «приватний інтерес» 
та «публічний інтерес» досліджу-
ються не тільки в рамках юридичної 
доктрини. У нормативно-правових 
актах національного законодавства 
містяться нормативні визначення 
приватного та публічного інтересів.

Так, у ст. 1 Закону України «Про 
запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 р. № 1700–VII «приватний інте-
рес» визначається як будь-який май-
новий чи немайновий інтерес особи, 
зокрема й зумовлений особистими, 
сімейними, дружніми чи іншими поза-
службовими стосунками з фізичними 
чи юридичними особами, також тими, 
що виникають у зв’язку із членством 
або діяльністю у громадських, політич-
них, релігійних чи інших організаціях. 
А реальний конфлікт інтересів визна-
чений як суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи 
представницькими повноваженнями, 
що впливає на об’єктивність або 
неупередженість ухвалення рішень 
або на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання зазначених повно-
важень [8].

Отже, реальний конфлікт інтере-
сів у сфері митних відносин може 
виникати в разі конфлікту між при-
ватними інтересами суб’єкта владних 

повноважень та публічними інтере-
сами всього суспільства та держави 
загалом, які ця особа зобов’язана 
захищати та реалізовувати за допомо-
гою наданих їй повноважень згідно із 
чинним законодавством. Наприклад, 
посадова особа Державної митної 
служби ухвалює рішення щодо мит-
ного оформлення товарів, які перемі-
щуються через митний кордон Укра-
їни із заниженою митною вартістю 
і належать комерційній структурі її 
близького родича.

Непряме визначення публічного 
(суспільного) інтересу знаходимо 
в суміжних галузях права. Так, відпо-
відно до ст. 470 Кримінального проце-
суального кодексу України, прокурор 
під час вирішення питання про укла-
дення угоди про визнання винуватості 
зобов’язаний враховувати, зокрема, 
такі обставини, як: наявність суспіль-
ного інтересу в забезпеченні швид-
кого досудового розслідування і судо-
вого провадження, викритті більшої 
кількості кримінальних правопору-
шень, а також наявність суспільного 
інтересу в запобіганні, виявленні чи 
припиненні більшої кількості кримі-
нальних правопорушень або інших 
більш тяжких кримінальних правопо-
рушень [9].

Водночас у сучасній доктрині адмі-
ністративного права поняття «публічні 
інтереси» охоплює зміст понять «дер-
жавні інтереси» та «суспільні інте-
реси», адже замість поняття «органи 
державної влади» усе частіше вико-
ристовується поняття «органи публіч-
ної адміністрації». Останнє більшою 
мірою відповідає європейській кон-
цепції публічної влади, яка спира-
ється не на механізм примусу (домі-
нування меншості над більшістю), 
а на підтримку суспільства, виконує 
сервісні функції відповідно до прин-
ципу належного урядування. «Публіч-
ний» фактично є синонімом «суспіль-
ний», адже в перекладі з англійської 
“public” означає «суспільний». Влада 
є публічною, тобто такою, що йде від 
суспільства (згідно з Конституцією 
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України, носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ).

З огляду на вищезазначене важ-
ливим завданням науки адміністра-
тивного права є пошук оптимального 
балансу між публічними та приват-
ними інтересами у процесі реалізації 
митних режимів в Україні.

Згідно з п. 25 ч. 1 ст. 4 Митного 
кодексу України, митний режим 
є комплексом взаємопов’язаних пра-
вових норм, що відповідно до заявле-
ної мети переміщення товарів через 
митний кордон України визначають 
митну процедуру щодо цих товарів, 
їхній правовий статус, умови опо-
даткування, зумовлюють їх викори-
стання після митного оформлення. 
Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 4 Мит-
ного кодексу України, митна про-
цедура – це зумовлені метою перемі-
щення товарів через митний кордон 
України сукупність митних формаль-
ностей та порядок їх виконання [10].

Митним режимам присвячено 
розд. V Митного кодексу (далі  – МК) 
України. Так, відповідно до ст. 70 МК 
України, з метою застосування зако-
нодавства України з питань митної 
справи запроваджуються такі митні 
режими: імпорт (випуск для вільного 
обігу); реімпорт; експорт (остаточне 
вивезення); реекспорт; транзит; тим-
часове ввезення; тимчасове вивезення; 
митний склад; вільна митна зона; без-
митна торгівля; переробка на митній 
території; переробка за межами митної 
території; знищення або руйнування; 
відмова на користь держави [10]. Отже, 
Митний кодекс України встановлює 
чотирнадцять митних режимів, з яких 
основними є режими імпорту, експорту 
та транзиту, адже саме за ними визна-
чаються основні показники зовнішньо-
економічної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання та формується загальний 
торговельний баланс України.

Особливу увагу органи публічної 
адміністрації повинні приділяти право-
вим засобам обмеження небажаного 
для національної економіки імпорту, 
застосовувати в необхідних випад-

ках заходи нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 4 Мит-
ного кодексу України, заходи нета-
рифного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності – це не пов’язані 
із застосуванням мита до товарів, що 
переміщуються через митний кордон 
України, встановлені відповідно до 
закону заборони та/або обмеження, 
спрямовані на захист внутрішнього 
ринку, громадського порядку та без-
пеки, суспільної моралі, на охорону 
здоров’я та життя людей і тварин, охо-
рону навколишнього природного сере-
довища, захист прав споживачів това-
рів, що ввозяться в Україну, а також 
на охорону національної культурної 
та історичної спадщини [10].

Як відзначають О. Задорожний 
і А. Ярмак, нетарифні методи регулю-
вання експортно-імпортних операцій 
є засобом формування зовнішньо-
економічної діяльності та за своєю 
суттю – комплексом заходів обме-
жувально-заборонного характеру, 
що застосовуються з метою захисту 
вітчизняних виробників і споживачів, 
а також проведення ефективної полі-
тики в інтересах власної економіки. 
У загальносвітовій практиці нета-
рифне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності здійснюється дер-
жавою більшою або меншою мірою 
залежно від економічних, соціальних 
або політичних завдань, що стоять 
перед країною, та ситуації у світі [11].

В умовах глобалізації світової еко-
номіки значну роль у регулюванні 
нетарифних інструментів торговель-
ної діяльності відіграє СОТ. Головним 
принципом СОТ є передбачуваність 
або відсутність довільного застосу-
вання країнами торговельних заходів. 
Рішення про захист національного 
ринку повинні ухвалюватися після 
багатосторонніх консультацій. Цей 
принцип лежить в основі нетариф-
ного регулювання світової зовніш-
ньоекономічної діяльності. До кількіс-
них та інших обмежень, дозволених 
у рамках СОТ, належать такі:
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– обмеження, що накладаються 
країнами, які мають проблеми із пла-
тіжним балансом;

– обмеження, що накладаються 
для захисту суспільної моралі, життя 
чи здоров’я людей, тварин та рослин, 
для забезпечення дотримання законів 
чи нормативних актів;

– захисні заходи з обмеження 
імпорту у формі імпортного мита або 
кількісних обмежень імпорту в разі, 
коли його збільшення завдає знач-
ної шкоди національним виробникам 
супутньої або конкурентної продукції;

– накладання антидемпінгового 
мита на відповідну продукцію та ком-
пенсаційного мита на субсидовану 
імпортну продукцію, якщо збільшення 
такого імпорту завдає значної шкоди 
національній промисловості;

– технічні бар’єри;
– недискримінаційне застосування 

кількісних обмежень (ліцензування, 
квотування) [11].

Згідно з положеннями ст. 197 Мит-
ного кодексу України, митницями 
контролюються документи, які під-
тверджують дотримання обмежень 
щодо переміщення товарів через мит-
ний кордон України та видаються дер-
жавними органами або іншими юри-
дичними особами, уповноваженими 
на їх видачу, якщо подання таких 
документів органам доходів і зборів 
передбачено законами України [10].

Отже, органи публічної адміністра-
ції в особі Державної митної служби 
мають досить потужний інструмента-
рій захисту публічних інтересів укра-
їнської держави.

Крім того, у передбачених Мит-
ним кодексом України й іншими зако-
нодавчими актами випадках органи 
публічної адміністрації мають право 
застосовувати заходи офіційного 
контролю – фітосанітарний контроль, 
ветеринарно-санітарний контроль, 
державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благопо-
луччя тварин, що проводяться згідно 

із законодавством України. Отже, 
з метою реалізації та захисту публіч-
них інтересів можуть застосовуватися 
вищезазначені правові засоби офіцій-
ного контролю, що також покликано 
захистити національну економіку 
від імпорту неякісних та шкідливих 
товарів, стимулювати розвиток від-
повідного національного виробництва 
й експорту товарів.

Н. Осадча зазначає, що митний 
режим є дієвим інструментом реаліза-
ції митної політики, який являє собою 
сукупність стимулів та обмежень 
щодо здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Під регуляторним мит-
ним режимом, на її думку, доцільно 
розуміти велику кількість законів, 
правил, норм та умов здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, які 
обґрунтовують досяжність стратегіч-
них і тактичних цілей певною кількі-
стю суб’єктів, на яких поширюється 
дія режиму, на підставі принципу 
балансу стимулу й обмежень із метою 
мінімізації трансакційних витрат. 
Регуляторний митний режим являє 
собою цілеспрямований взаємозв’я-
зок сукупності суб’єктів економічного 
процесу в межах інститутів економіч-
ної діяльності, ресурсів та стратегій 
дій щодо реалізації власних еконо-
мічних інтересів із метою отримання 
економічних переваг та мінімізації 
трансакційних витрат. Під час фор-
мування кожного митного режиму 
закладаються обмежувальні та сти-
мулюючі заходи, тобто певні умови, 
які дозволяють стимулювати деякі 
корисні для держави види діяльності. 
Під час формування та використання 
митного режиму варто виділити два 
типи інтересів (цілей): інтерес під-
приємця й інтерес держави. Інтерес 
держави багатоаспектний та включає 
захист національних товаровиробни-
ків, поліпшення міжнародного стано-
вища шляхом ратифікації міжнарод-
них конвенцій та угод, збільшення 
митних надходжень. Так, суб’єкти 
державного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності виконують 
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такі основні завдання: забезпечення 
виконання вимог суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності (сплата 
мита, акцизу, податку на додану вар-
тість, виконання термінових обме-
жень кожного режиму); захист еко-
номічних інтересів національних 
товаровиробників; дотримання вимог 
міжнародного права; здійснення інди-
відуального регулювання зовнішньо-
економічної діяльності; налагодження 
взаємозв’язків із країнами або їх 
об’єднаннями, які є потенційними 
покупцями товарів [12].

Цілі підприємців, які займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю, 
на думку Н. Осадчої, спрямовані на 
оптимізацію митного оподаткування 
в напрямі його зменшення, зни-
ження нетарифних бар’єрів, збіль-
шення швидкості митного контролю 
й оформлення. У раціонально обґрун-
тованій моделі відносин держави 
та підприємця є формування такого 
регуляторного митного режиму, за 
якого підприємець буде задоволений 
сприятливими умовами щодо реалі-
зації всіх митних режимів, водночас 
держава найкращим чином задоволь-
няє свої економічні інтереси. Тобто 
існує баланс ідеальних відносин між 
підприємцем та державою, за межами 
якого як держава, так і підприємець 
не задовольняють частину свого інте-
ресу. Держава, формуючи свою митну 
політику, може обстоювати свої еко-
номічні інтереси шляхом конструю-
вання відповідних стану економіки 
митних режимів. Уряд може вводити 
додаткові зміни до змісту митних 
режимів, їх склад та механізм викори-
стання, вводити нові режими з метою 
захисту своїх інтересів. Але водночас 
треба враховувати й інтереси суб’єк-
тів, які в разі збільшення податкового 
навантаження або введення нових 
обмежень можуть знаходити нові 
шляхи оптимізації своєї діяльності, 
а саме шляхи ухилення від податків 
або їх зменшення [12].

Загалом варто погодитись із вищеви-
кладеною думкою Н. Осадчої щодо необ-

хідності врахування інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності під час 
внесення змін до змісту митних режи-
мів, адже будь-які правові обмеження 
чи заборони викликають зворотну реак-
цію, опір або взагалі відмову суб’єкта 
від провадження певної діяльності, що 
може завдати ще більшої шкоди інтере-
сам держави та суспільства.

В. Науменко зазначає, що мета 
переміщення товарів через митний 
кордон України обґрунтована в зов-
нішньоекономічних контрактах, під 
час вибору митного режиму декла-
рант повинен надати інформацію 
з низки питань: Чи відповідають 
напрямок та мета переміщення това-
рів обраному режиму? Чи виконані 
умови, передбачені для обраного 
режиму? Чи враховані обмеження, 
передбачені для митного режиму, під 
яким перебуває товар? Чи є товари 
об’єктом митного контролю? Чи 
виконані в установлених режимах 
заходи митно-тарифного регулю-
вання та нетарифного регулювання?  
Чи отриманий у встановленому 
випадку дозвіл митного органу на 
застосування даного режиму? Чи спла-
чені податки та збори згідно з обраним 
режимом? Чи існують документи, які 
підтверджують право на застосування 
обраного режиму [13]?

Механізм реалізації митного 
режиму, на думку Н. Осадчої, вклю-
чає певні процедури митного контролю 
й оформлення, тарифні й нетарифні 
заходи, які можуть бути як стимулю-
ючими, так і обмежувальними, та мит-
ний постаудит. Порядок переміщення 
являє собою комплекс положень, уста-
новлених державою для забезпечення 
фактичного контролю за переміщенням 
товарів через митний кордон України 
з метою дотримання державних забо-
рон щодо такого переміщення. Тобто 
порядок установлюється з метою 
дотримання державою своїх економіч-
них інтересів та безпеки життєдіяль-
ності, охорони навколишнього середо-
вища, захисту історичної та культурної 
спадщини населення, інтелектуальної 
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власності й інших інтересів держави. 
Під час розгляду порядку переміщення 
товарів необхідно також ураховувати 
державні обмеження щодо перемі-
щення окремих товарів через митний 
кордон. Обмеження на ввезення чи 
вивезення товарів можуть бути вста-
новлені в інтересах економічної полі-
тики держави, виконання міжнародних 
договорів, захисту внутрішнього спо-
живчого ринку. Пропуск таких товарів 
через митний кордон України можли-
вий на підставі дозвільних документів 
державних органів, які виконують від-
повідні контрольні функції. У межах 
режимів закладені також певні стимули 
щодо ввезення чи вивезення товарів, 
які зумовлені також інтересами дер-
жави щодо формування позитивного 
сальдо платіжного балансу в напрямі 
стимулювання експорту чи розвитку 
експортного потенціалу (використання 
режиму вільної митної зони), глобаліза-
ційними процесами та налагодженням 
взаємовигідних відносин з іншими кра-
їнами [12].

Отже, правове регулювання мит-
них режимів в Україні повинно бути 
спрямоване на досягнення опти-
мального балансу між публічними 
інтересами українського суспільства 
та держави і приватними інтересами 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, що передбачає створення спри-
ятливих умов для здійснення експорту 
й імпорту товарів, транзиту, а також 
реалізації інших митних режимів 
з урахуванням необхідності захисту 
інтересів національного виробника, 
прав українських споживачів на без-
печну та якісну продукцію.

Висновки. Проведене дослі-
дження співвідношення публічних 
та приватних інтересів у процесі реа-
лізації митних режимів в Україні доз-
волило сформулювати висновок про 
те, що чинне національне законодав-
ство у сфері правового регулювання 
митних відносин потребує вдоскона-
лення в напрямі забезпечення опти-
мального балансу між публічними 
та приватними інтересами. З огляду 

на нові виклики глобалізації та необ-
хідність захисту національної еконо-
міки, створення нових робочих місць 
та підтримки національного вироб-
ника існує необхідність створення 
додаткових правових стимулів щодо 
розвитку митних режимів експорту, 
реекспорту та транзиту, а також пере-
робки на митній території України.

Особливу увагу органи публічної 
адміністрації повинні приділяти право-
вим засобам обмеження небажаного 
для національної економіки імпорту, 
застосовувати в необхідних випад-
ках заходи нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.

Найбільш ефективними правовими 
засобами захисту публічних інтересів 
українського суспільства та держави 
(захист національної економіки від 
недобросовісної конкуренції з боку 
транснаціональних корпорацій, захист 
інтересів національного виробника 
тощо) є захисні заходи з обмеження 
імпорту у формі імпортного мита або 
кількісних обмежень імпорту в разі, 
коли його збільшення завдає знач-
ної шкоди національним виробникам 
супутньої або конкурентної продукції; 
накладання антидемпінгового мита на 
відповідну продукцію та компенсацій-
ного мита на субсидовану імпортну 
продукцію, якщо збільшення такого 
імпорту завдає значної шкоди націо-
нальній промисловості; недискриміна-
ційне застосування кількісних обме-
жень (ліцензування, квотування).

Ефективний захист публічних 
інтересів у процесі реалізації митних 
режимів в Україні є гарантією реа-
лізації приватних інтересів громадян 
України як кінцевих споживачів това-
рів, які імпортуються в Україну, щодо 
безпечного та якісного рівня життя.

Перспектива подальшого науко-
вого аналізу даної тематики зумов-
лена необхідністю формулювання 
конкретних пропозицій щодо вдоско-
налення чинного та формулювання 
перспективного законодавства Укра-
їни у сфері правового регулювання 
митних режимів.
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У науковій публікації досліджу-
ються актуальні питання співвід-
ношення приватного та публічного 
інтересів у процесі реалізації мит-
них режимів в Україні. Зазначаєть-
ся, що у процесі реалізації митних 
режимів публічний інтерес орга-
нів публічної адміністрації в особі 
Державної митної служби України 
полягає в забезпеченні належного 
митного оформлення переміщення 
товарів та транспортних засо-
бів через митний кордон України 
й ефективному здійсненні митного 
контролю дотримання норм Мит-
ного кодексу України й інших зако-
нодавчих актів суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності. Водночас 
зазначеним публічним інтересам 
часто протистоїть приватний 
інтерес підприємців – суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 
мінімізувати розмір митних пла-
тежів або ухилитися від належного 
митного оформлення та контролю 
переміщення товарів і транспорт-
них засобів через митний кордон 
України.

Формулюється висновок про те, 
що чинне національне законодав-
ство у сфері правового регулювання 
митних відносин потребує вдоскона-
лення в напрямі забезпечення опти-
мального балансу між публічними 
та приватними інтересами. З огля-
ду на нові виклики глобалізації та 
необхідність захисту національної 
економіки, створення нових робочих 
місць та підтримки національного 
виробника існує необхідність ство-
рення додаткових правових стиму-
лів щодо розвитку митних режимів 
експорту, реекспорту та транзиту, 
а також переробки на митній тери-
торії України. Особливу увагу орга-
ни публічної адміністрації повинні 
приділяти правовим засобам обме-
ження небажаного для національної 
економіки імпорту, застосовувати 
в необхідних випадках заходи нета-
рифного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Відзначається, що ефективний 
захист публічних інтересів у про-
цесі реалізації митних режимів в 
Україні є гарантією реалізації при-
ватних інтересів громадян України 
як кінцевих споживачів товарів, які 
імпортуються в Україну, щодо без-
печного та якісного рівня життя.

Ключові слова: публічний інте-
рес, приватний інтерес, митне оформ-
лення, митний контроль, митні режи-
ми, експорт, імпорт, транзит, правові 
стимули, захист інтересів, нетарифне 
регулювання, зовнішньоекономічна 
діяльність.

Lemekha R. The ratio of  
private and public interests in 
the implementation of customs 
regimes in Ukraine

The scientific publication is 
devoted to the topical issues of the 
ratio of private and public interests 
in the implementation of customs 
regimes in Ukraine. It is noted that 
in the process of implementation of 
customs regimes the public interest 
of public administration bodies 
represented by the State Customs 
Service of Ukraine is to ensure proper 
customs clearance of goods and 
vehicles across the customs border of 
Ukraine, professional performance 
of all customs procedures, quality 
administration of payment of all 
customs duties, in full and effective 
implementation of customs control of 
compliance with the Customs Code of 
Ukraine and other legislative acts by 
subjects of foreign economic activity. 
At the same time, these public interests 
are often opposed by the private 
interest of entrepreneurs to minimize 
the amount of customs duties or to 
evade proper customs clearance and 
control of movement of goods and 
vehicles across the customs border of 
Ukraine.

Emphasis is placed on the fact 
that the legal regulation of customs 
regimes in Ukraine should be aimed at 
achieving an optimal balance between 
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the public interests of Ukrainian 
society and the state and private 
interests of foreign economic activity, 
which provides favorable conditions 
for export and import of goods, 
transit and also the implementation 
of other customs regimes, taking 
into account the need to protect the 
interests of domestic producers, the 
rights of Ukrainian consumers to safe 
and quality products.

The conclusion is formulated that the 
current national legislation in the field 
of legal regulation of customs relations 
needs to be improved in the direction of 
ensuring the optimal balance between 
public and private interests. Given 
the new challenges of globalization 
and the need to protect the national 
economy, create new jobs and support 
the national producer, there is a need 
to create additional legal incentives 
for the development of customs 
export, re-export and transit, as well 
as processing in the customs territory 
of Ukraine. Public administration 
bodies should pay special attention 
to legal means of restricting imports 
undesirable for the national economy, 
applying, where necessary, measures 
of non-tariff regulation of foreign 
economic activity.

It is noted that the effective 
protection of public interests in the 
implementation of customs regimes in 
Ukraine is a guarantee of the private 
interests of Ukrainian citizens as 
final consumers of goods imported 
into Ukraine, for a safe and quality 
standard of living.

Key words: public interest, private 
interest, customs clearance, customs 
control, customs regimes, export, im-
port, transit, legal incentives, protec-
tion of interests, non-tariff regulation, 
foreign economic activity.
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ПРЕДМЕТ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
І ЙОГО МЕЖІ В КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ)

Конституційний Суд України 
(далі – КСУ) час від часу стика-
ється із проблемою компетенції зако-
нодавця, предметом законодавчого 
регулювання, його межами, адже 
саме порушення таких меж може 
наводитися як аргумент неконститу-
ційності положень закону. Останнім 
часом відповідна проблема актуалі-
зувалася у зв’язку з конституційним 
поданням 47 народних депутатів 
України щодо відповідності Консти-
туції України (конституційності) 
положень абз. 1–4 ч. 2, ч. ч. 3, 6–9, 
12–22, 26, 28–33 ст. 9–1, положень 
ст. 9–2 Закону України «Про аль-
тернативні джерела» та положень ч. 
ч. 2, 4, п. 3 ч. 9 ст. 65 Закону України 
«Про ринок електричної енергії».

Метою статті є з’ясування меж 
законодавчого регулювання в кон-
тексті нормативного регулювання 
цін (тарифів). Завданнями статті є: 
з’ясувати зміст повноваження пар-
ламенту щодо визначення засад вну-
трішньої і зовнішньої політики; роз-
крити питання щодо (не)вичерпності 
предмета законодавчого регулювання 
ст. 92 Конституції України; з’ясувати 
юридичні позиції КСУ в частині зако-
нодавчого регулювання цін (тарифів).

Варто погодитись із тим, що під 
час аналізу обсягу відносин, що регу-
люються тільки законами України, 
виникає проблема, пов’язана з тим, 
чи є це коло питань вичерпним. Від-
повідь на дане запитання може бути 
однозначна – не є. Законом можуть 

регулюватися і відносини, що вихо-
дять за межі ст. 92 Конституції Укра-
їни [1, с. 99]. 

Навіть більше, відповідно до 
позиції КСУ в рішенні від 2 березня 
1999 р. № 2-рп/99, законами Укра-
їни можуть регулюватися також інші 
питання, вирішення яких відповідно 
до Конституції України не належить 
до повноважень інших органів дер-
жавної влади або органів місцевого 
самоврядування. Це випливає із 
ч. 2 ст. 85 Конституції України, яка 
встановлює, що Верховна Рада Укра-
їни здійснює повноваження, які від-
повідно до Конституції України від-
несені до її відання. І це зрозуміло, 
оскільки в п. 1 ч. 1 ст. 85 не йдеться 
про те, що відповідні закони можуть 
бути ухвалені виключно з тих питань, 
які перелічені у ст. 92 Конституції 
України. 

З усіх конституцій демократичних 
держав тільки чинна нині французька 
Конституція 1958 р. забороняє парла-
менту видавати закони з питань, що 
не наведені у ст. 34, що вичерпним 
чином визначила законодавчу компе-
тенцію парламенту. Водночас навіть 
серед особливо зазначених парла-
ментських законодавчих сфер, що 
стосуються передусім фундаменталь-
них прав, є такі, стосовно яких пар-
ламент може визначати лише основні 
принципи [2, с. 158].

Проте тут потрібне застереження. 
Як зазначає Ж.-П. Жакке, Конституція 
Франції 1958 р. ввела розмежування 
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між сферами, у яких закон встанов-
лює правила, і сферами, у яких він 
визначає основні принципи. Однак 
Конституційна Рада значною мірою 
пом’якшила відмінність між цими 
сферами компетенції (рішення від 
17 листопада 1959 р.). Конституційна 
Рада йде набагато далі у своїй прак-
тиці щодо визначення сфери закону, 
посилаючись не лише на ст. 34 Кон-
ституції Франції, а й на Декларацію 
прав людини і громадянина 1789 р., 
«підрізає» таким чином нововведення 
Конституції 1958 р. Урешті-решт, 
Конституційна Рада у своєму рішенні 
від 30 липня 1982 р. визначила, що 
закон, який включає повноваження, 
що належать до реґламентарної 
сфери, не є неконституційним за 
своєю підставою. Отже, якщо парла-
ментська більшість ухвалює той чи 
інший акт відповідно до процедури, 
то він стає законом незалежно від 
сфери, яку він регулює, і неможливо 
на підставі ст. 61 Конституції оголо-
сити його неконституційним на тій 
підставі, що він втрутився у сферу 
реґламентарної влади. За цих умов 
нелегко окреслити матеріальну сферу 
закону [3, с. 332].

Зазвичай законодавча компетен-
ція парламентів невизначена, тобто 
парламент може видавати закони 
практично з будь-якого питання. Це 
випливає із суті законодавчої функції, 
покладеної на парламент Конститу-
цією. Природно, якщо питання якось 
урегульоване в Конституції, закон 
парламенту повинен їй відповідати 
[4, с. 36–37]. 

У класичних парламентських 
системах первинна правотворчість 
є прерогативою парламенту. Зазви-
чай конституції обмежуються кон-
статацією того, що законотворення 
є правом парламенту; крім того, 
у тексті здебільшого містяться вка-
зівки на те, що закони поширюються 
на всі державні органи і всіх гро-
мадян. Доручення видання законів 
виборному (народно-представниць-
кому) органу має основоположне зна-

чення з погляду демократії, оскільки 
воно означає, що громадяни, нехай 
навіть непрямо, самі створюють для 
себе закон. З погляду конституцій-
ності законодавчого процесу дійсна, 
фактична правотворча здатність пар-
ламенту має (повинна мати) принци-
пове значення [2, с. 158–159].

Зрозуміло, і тоді, коли законода-
вець ухвалює рішення в «позакон-
ституційній» сфері, він зобов’язаний 
керуватися загальними принципами 
конституційного ладу і права, зокрема 
принципом поділу влади. Це означає, 
що форму закону не можна вико-
ристовувати для вирішення питань, 
які за своєю природою становлять 
предмет виконавчої або судової діяль-
ності. Інакше кажучи, парламент, 
коли виконує свою конституційну 
функцію, повинен встановлювати 
правові норми, а не вирішувати кон-
кретні справи, якщо на те немає пря-
мого конституційного уповноваження 
[4, с. 37]. 

На жаль, визначаючись із відпо-
відною компетенцією законодавця, 
ми одразу стикаємося з неоднознач-
ністю (а можливо, навіть і не зовсім 
вдалим формулюванням), коли в Кон-
ституції України окремо вказується 
повноваження парламенту ухвалю-
вати закони (п. 1 ч. 1 ст. 85) і визна-
чати засади внутрішньої і зовнішньої 
політики (п. 5 ч. 1 ст. 85). 

Природно виникає закономірне 
питання щодо співвідношення пов-
новаження щодо ухвалення законів 
і визначення засад внутрішньої і зов-
нішньої політики. Адже визначення 
засад внутрішньої і зовнішньої полі-
тики також, логічно, має відбуватися 
у формі закону. Проте не зовсім чітко 
зрозумілими є ті випадки, коли від-
бувається визначення таких засад, 
а коли такі засади вже не визнача-
ються і починається просте законо-
давче регулювання (не пов’язане із 
засадами внутрішньої і зовнішньої 
політики). З одного боку, засади 
з погляду етимологічного тлума-
чення пов’язані із принципами, проте  
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будь-який закон важко уявити без кла-
сичних приписів або інших некласич-
них правових приписів (цілі, дефініції, 
колізійні норми тощо). Отже, навряд 
чи засади внутрішньої і зовнішньої 
політики – це суто норми-принципи. 

Варто погодитись і з тим, що 
зміст поняття «державна політика» 
не визначений у чинному законодав-
стві [5, с. 81]. По суті, єдиним визна-
ченням державної політики, є визна-
чення, яке свого часу сформулював 
КСУ в рішенні від 2 березня 1999 р. 
№ 2-рп/99. 

Справді, провести межу, де пар-
ламент реалізує повноваження щодо 
ухвалення законів, а де повноваження 
щодо визначення засад внутрішньої 
і зовнішньої політики, непросто. При-
чому в повноваженні ухвалювати 
закони парламент не обмежений суто 
засадами в розумінні норм-принципів, 
і це очевидно. 

Якими аргументами керувався 
конституцієдавець, коли закріплював 
ці обидва повноваження у ст. 85 Кон-
ституції України окремо (п. п. 1 і 5), 
нині сказати важко. Можливе при-
пущення, що він був натхненний 
французькою моделлю, тобто ідеєю 
наділення законодавця правом нор-
мативного регулювання окремих 
сфер лише щодо основ. Проте самі 
сфери виписані занадто широко – 
«внутрішня і зовнішня політика», що 
робить це припущення непереконли-
вим. За таких умов будь-яка законода-
вча реґламентація – це лише основи, 
оскільки все, по суті, так чи інакше 
є внутрішньою або зовнішньою полі-
тикою. Крім того, наведене припу-
щення не підкріплено окремим реґла-
ментарним повноваженням уряду 
(як це зроблено у ст. 37 Конститу-
ції Франції). Та й сама французька 
модель, як зазначалося, зазнала сут-
тєвого коригування завдяки прак-
тиці Конституційної Ради з погляду 
розширення предмета законодавчого 
регулювання. 

Для відповідного вирішення тео-
ретико-правової проблеми з погляду 

доктрини можна запропонувати 
вузьке тлумачення механізму реа-
лізації повноваження щодо визна-
чення засад внутрішньої і зовнішньої 
політики. Нагадаємо, що 1 липня 
2010 р. Верховна Рада України ухва-
лила Закон «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики» № 2411–VI. 
Отже, можна припустити, що визна-
чення засад внутрішньої і зовнішньої 
політики реалізоване шляхом ухва-
лення спеціального закону, інші ж 
закони, ухвалені Верховною Радою 
України, охоплюються компетенцією 
парламенту щодо ухвалення законів 
(п. 1 ч. 1 ст.  85). Отже, на часі фор-
мулювання актуального погляду КСУ 
на таке повноваження парламенту, як 
визначення засад внутрішньої і зов-
нішньої політики, з урахуванням усіх 
названих дискусійних питань і про-
блемних моментів.

Особливої актуальності відповідне 
питання набуває у зв’язку із проблема-
тикою цін і тарифів. Узагалі питання 
про матеріальне розмежування ком-
петенції законодавчої й урядової 
влади є основною проблемою консти-
туційного права [6, с. 79]. У процесі 
розвитку ідеї щодо порушення прин-
ципу поділу влади і виходу за межі 
свої повноважень із боку парламенту 
ми маємо окреслити цю межу. 

Реґламентарні повноваження, 
тобто повноваження щодо норматив-
ного регулювання урядів у парламент-
ських країнах, є винятком. Як ствер-
джує Дж. Сарторі, парламентським 
урядам надано право на видання пра-
вових актів, однак їх «управління за 
допомогою законодавчої діяльності» 
є правом у виняткових випадках, 
воно повинно бути виправдано термі-
новістю і підпорядковуватися суворим 
правилам [7, с. 156]. Ще Венеціанська 
комісія зазначала, що повноваження 
Кабінету Міністрів видавати поста-
нови і розпорядження, що є обов’яз-
ковими до виконання, мають підля-
гати певним чітким обмеженням: їхня 
обов’язкова сила має поширюватися 
лише на виконавчі органи. Якщо ж 
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вона виходить за ці межі, наприклад, 
коли стосується прав і обов’язків при-
ватних осіб, то для цього вимагається 
санкціонування законом, що визна-
чає основний зміст та сферу дії таких 
розпоряджень чи постанов. Інакше 
нормативі повноваження законодав-
чого органу можуть бути обійдені або 
підірвані [8, с. 258].

Відповідно до п. 1 ст. 116 Кон-
ституції України, Кабінет Міністрів 
України забезпечує державний суве-
ренітет і економічну самостійність 
України, здійснення внутрішньої і зов-
нішньої політики держави, виконання 
Конституції і законів України, актів 
Президента України. Як зазначає 
Д.Д. Задихайло, аналіз цього пункту 
ст. 116 Конституції України дозво-
ляє зробити висновок, що в одному 
пункті уживаються аж три самостійні 
функції Кабінету Міністрів України, 
одна з яких є головним призначен-
ням Уряду України – здійснювати 
внутрішню і зовнішню політику дер-
жави, адже реалізація політики дер-
жави є основною формою діяльності 
Уряду України. Отже, наведене поло-
ження п. 1 ст. 116 Основного закону 
має бути текстуально, системно 
та змістовно ув’язаним із положен-
ням п. 3 ст. 116 Конституції України 
[9, с. 72].

Якщо звернутися до п. 3 ст. 106 Кон-
ституції України щодо повноважень 
Кабінету Міністрів України, ми поба-
чимо там забезпечення проведення 
фінансової, цінової, інвестицій-
ної та податкової політики. Водно-
час постає питання – чи має пар-
ламент у цих сферах, визначених 
п. 3 ст. 106 (у всіх чотирьох сферах 
або лише сфері цін), обмежуватися 
лише принципами (засадами, нача-
лами)? Щодо цін, то в рішенні від 
2 березня 1999 р. № 2-рп/99 КСУ 
визначив: «Забезпечення прове-
дення цінової політики Кабінетом 
Міністрів України означає реалі-
зацію ним визначених названим 
Законом України основних начал 
встановлення і застосування цін 

і тарифів, що логічно включає регу-
лювання (виділення моє – Г. Б.) цін 
(тарифів), а також контроль за 
ними». 

Що ж мається на увазі під «регу-
люванням» – нормативне чи індивіду-
альне (правозастосовне)? Розуміння 
регулювання як нормативного, по 
суті, цілком виводить у неконститу-
ційне поле будь-яке нормативне зако-
нодавче регулювання цін, окрім прин-
ципів (засад, начал). Проте подальша 
практика КСУ 2004 р. щодо сфери цін 
і тарифів показала інше. Тому тут, на 
мій погляд, ідеться про правозасто-
совне (індивідуальне) регулювання.

Якщо ж взяти інші сфери – 
фінанси, інвестиції і податки, згадані 
в п. 3 ст. 106 Конституції України, 
то ми побачимо широке нормативне 
законодавче регулювання в цих сфе-
рах. «Проблема» цін і тарифів лише 
в тому, що їх прямо не поіменовано 
у ст. 92 Конституції України як пред-
мет виключного законодавчого регу-
лювання (встановлення). Водночас, 
як ми вже з’ясували, законодавець 
має право видавати закони й в інших 
сферах, не визначених у ст. 92 (і це 
позиція КСУ). Ключове – щоб вирі-
шення цих питань не належало до 
повноважень інших органів держав-
ної влади або органів місцевого само-
врядування. А такі питання до їхніх 
(інших органів державної влади або 
органів місцевого самоврядування) 
повноважень, згідно з Конституцією, 
не належать. 

Визначення межею законодавця 
в цьому плані п. 3 ст. 106 Конституції 
України в такому разі для цін (тари-
фів) не є адекватним. Як можна здійс-
нювати проведення цінової політики 
і не базуватися на законодавчому 
регулюванні? І лише одних засад 
(принципи, або начала) у такому разі 
явно недостатньо. Інакше конститу-
цієдавець би прямо надав уряду пов-
новаження щодо ухвалення реґламен-
тарних актів окремо в ціновій сфері, 
якби він бажав цілком вивести цю 
сферу із законодавчого регулювання, 
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і залишив для законодавця про-
стір лише у сфері засад (принципи, 
начала).

До того ж поіменування чоти-
рьох сфер у п. 3 ст. 106 Конститу-
ції України (ціни, фінанси, інвести-
ції і податки) означає єдиний підхід 
щодо них. Навряд чи логічно вбачати 
цінову сферу в цьому переліку як 
якусь особливу, що має особливий 
статус з погляду її нормативного регу-
лювання, таку, що має базуватися 
на підзаконній реґламентації, водно-
час інші сфери мають базуватися на 
реґламентації законодавчій.

Тобто підкреслимо, ми маємо розу-
міти «регулювання», про яке пише 
КСУ в рішенні від 2 березня 1999 р. 
№ 2-рп/99, у яке неправомірно свого 
часу втрутилася Верховна Рада Укра-
їни забороною підвищувати тарифи, 
як індивідуальне регулювання, тобто 
правозастосовне. Термін «індивіду-
альне правове регулювання» активно 
вживається в теорії права в контек-
сті теорії правового регулювання або 
механізму правового регулювання. 
Узагалі ж лише як виняток уряд має 
право здійснювати нормативне регу-
лювання, але лише в межах ком-
петенції, визначеної Конституцією 
і законами. Водночас будь-яке пов-
новаження Кабінету Міністрів Укра-
їни або іншого органу виконавчої 
влади не може визначатися законом 
усупереч конституційним приписам 
(рішення КСУ від 13 червня 2019 р. 
№ 5-р/2019). Саме таке тлумачення 
узгоджується із ч. 2 ст. 19 Консти-
туції України, а також принципом 
верховенства права (ст. 8 Конституції 
України). Інакше ми визнаємо невлас-
тиву виконавчій владі квазізаконо-
давчу компетенцію щодо ухвалення 
реґламентарних актів у сфері цін. 
Навряд чи конституцієдавець закла-
дав саме таку модель поділу влади. 

Рішення КСУ від 2 березня 1999 р. 
№ 2-рп/99 було зумовлене тим, що 
законодавець втрутився саме в інди-
відуальне регулювання, встановив 
тимчасову заборону на підвищення 

цін і тарифів на житлово-комунальні 
послуги та послуги громадського тран-
спорту, що надаються громадянам 
України. З рішення КСУ випливає, 
що законодавець не може заборонити 
Кабінету Міністрів України реалізову-
вати його ж конституційну компетен-
цію у сфері правозастосування і пере-
бирати її на себе, що і відбулося на 
той час. На той момент сталося, по 
суті, порушення Конституції ординар-
ним законом. Проте з рішення КСУ 
від 2 березня 1999 р. № 2-рп/99 не 
має випливати, що питання тарифів 
узагалі має бути вилучене з норма-
тивної компетенції парламенту або 
ж обмежуватися лише засадами 
(начала, принципи). Саме в цьому 
ключі, на мій погляд, і варто інтер-
претувати відповідне рішення КСУ.

Щодо рішення КСУ від 10 лютого 
2000 р. № 2-рп/2000, то воно сто-
сувалося аналогічної ситуації – знову 
були відтворені положення, визнані 
рішенням Конституційного Суду 
України неконституційними. Вод-
ночас КСУ так само навів ті самі 
аргументи і ту ж логіку, що і в попе-
редньому рішенні. 

Практика КСУ 2004 р. також 
спростовує ідею виключно «засад» 
(принципи, начала) у регулюванні 
цін і тарифів, зокрема йдеться 
про п. 7 мотивувальної частини 
рішення КСУ від 16 березня 2004 р. 
№ 6-рп/2004 (справа про друковані 
періодичні видання). Із цього рішення 
випливає, що Верховна Рада України 
вільна у визначенні політики ціноутво-
рення, встановивши граничний рівень 
тарифу на оформлення передплати 
та доставку передплатникам друкова-
них періодичних видань, що є складо-
вою частиною засад внутрішньої еко-
номічної і соціальної політики. Крім 
того, КСУ визнав індивідуальний пра-
возастосовний акт уряду (постанову) 
реалізацією повноваження щодо 
безпосереднього регулювання (вста-
новлення) цін, що підтверджує ідею 
про те, що проведення цінової полі-
тики – це правозастосування на під-
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ставі закону. А от в абз. 4 п. 6 моти-
вувальної частини КСУ послався на 
ст. 92 Конституції України, тобто 
КСУ здійснив подвійну прив’язку, 
знайшовши компетенцію парламенту 
щодо тарифів як у п. 5 ст. 85, так 
і у ст. 92 Конституції України. 

Ідея цього рішення КСУ в тому, 
що парламент має право ухвалювати 
закони у сфері тарифів, встановлю-
вати законодавчі межі діяльності 
Уряду з реалізації відповідної полі-
тики. Причому такі закони за своїм 
предметом не є лише формальними 
«засадами» (принципи), а можуть 
мати іншу, ширшу сутність і обсяг, 
бути класичними нормами права. 
Водночас Уряд здійснює правозасто-
сування, у межах закону реалізовує 
політику щодо цін.

В іншому, пізнішому, рішенні КСУ 
був більш стриманий в аргумента-
ції. В абз. 1, 3 п. 3 мотивувальної 
частини рішення від 15 квітня 2004 р. 
№ 10-рп/2004 (справа про визна-
чення мінімальної ціни на цукор) КСУ 
визнав компетенцію парламенту нор-
мативно врегулювати право Кабінету 
Міністрів України на встановлення 
мінімальних цін на цукор і цукрові 
буряки як елемент визначення засад 
внутрішньої політики в економіч-
ній сфері. На думку КСУ, повнова-
ження парламенту випливають як із 
п. 5 ст. 85 Конституції України, так 
і з п. 8 ч. 1 ст. 92 Конституції Укра-
їни. КСУ визнав положення щодо 
визначення мінімальної ціни на цукор 
конституційними. Сам зміст відповід-
них положень не вписується у просте 
формальне розуміння засад і є «компе-
тенційним», тобто законодавець надав 
відповідні положення Уряду встанов-
лювати мінімальні ціни на цукор.

Отже, можна дійти таких виснов-
ків: 

1. Уряд має право здійснювати 
саме індивідуальне правове регулю-
вання у сфері тарифів, відповідний 
термін активно використовується 
в теорії права в контексті теорії пра-
вового регулювання або механізму 

правового регулювання і означає 
здійснення правозастосування. 

2. Поіменування чотирьох сфер 
у п. 3 ст. 106 Конституції України 
(ціни, фінанси, інвестиції і податки) 
означає єдиний підхід щодо них. 
Навряд чи логічно вбачати цінову 
сферу в цьому переліку як якусь 
особливу, що має особливий статус 
з погляду її нормативного регулю-
вання, таку, що має базуватися на 
підзаконній реґламентації, водно-
час інші сфери мають базуватися на 
реґламентації законодавчій.

3. Можна запропонувати вузьке 
тлумачення механізму реалізації пов-
новаження щодо визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики. 
Нагадаємо, що 1 липня 2010 р. Вер-
ховна Рада України ухвалила Закон 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» № 2411–VI. Можна припу-
стити, що визначення засад внутріш-
ньої і зовнішньої політики реалізо-
ване шляхом ухвалення спеціального 
закону, інші ж закони, ухвалені Вер-
ховною Радою України, охоплюються 
компетенцією парламенту щодо ухва-
лення законів (п. 1 ч. 1 ст. 85). Тому 
на часі формулювання актуального 
погляду КСУ на таке повноваження 
парламенту, як визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики, 
з урахуванням усіх названих диску-
сійних питань і проблемних момен-
тів. До того ж практика КСУ 2004 р. 
спростовує ідею виключно «засад» 
(принципи, начала) у регулюванні цін 
і тарифів.

У статті досліджено предмет 
законодавчого регулювання і його 
межі в контексті нормативного 
регулювання цін (тарифи). Проа-
налізовано французький досвід кон-
ституційного регулювання і прак-
тику Конституційної Ради щодо 
предмета законодавчого регулю-
вання. Висловлені пропозиції щодо 
вузької інтерпретації права парла-
менту стосовного визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики 



54

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/5

шляхом ухвалення окремого закону 
про такі засади. Припускається, 
що визначення засад внутрішньої 
і зовнішньої політики реалізова-
не шляхом ухвалення Верховною 
Радою України спеціального Закону 
від 1 липня 2010 року № 2411–VI  
«Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики», інші ж закони, 
ухвалені Верховною Радою України, 
охоплюються компетенцією пар-
ламенту щодо ухвалення законів 
(пункт 1 частини 1 статті 85). 
Зроблено висновок щодо невичерп-
ності предмета законодавчого регу-
лювання статтею 92 Конституції 
України. Зроблено висновок про те, 
що Уряд має право здійснювати 
саме індивідуальне правове регулю-
вання у сфері тарифів, відповідний 
термін активно використовується 
в теорії права в контексті теорії 
правового регулювання або механіз-
му правового регулювання й озна-
чає здійснення правозастосуван-
ня. Поіменування чотирьох сфер у 
пункті 3 статті 106 Конституції 
України (ціни, фінанси, інвестиції 
і податки) означає єдиний підхід 
щодо них. Навряд чи логічно вбача-
ти цінову сферу в цьому переліку як 
якусь особливу, що має особливий 
статус з погляду її нормативного 
регулювання, таку, що має базува-
тися на підзаконній реґламентації, 
водночас інші сфери мають базува-
тися на реґламентації законода-
вчій. Крім того, практика Консти-
туційного Суду України 2004 року 
спростовує ідею виключно «засад» 
(принципи, начала) у регулюванні 
цін і тарифів (рішення Конститу-
ційного Суду України від 16 берез-
ня 2004 року № 6-рп/2004 (справа 
про друковані періодичні видання), 
а також рішення від 15 квітня 
2004 року № 10-рп/2004 (справа 
про визначення мінімальної ціни  
на цукор).

Ключові слова: предмет закону, 
компетенція парламенту, правотворчі 
повноваження уряду, ціни (тарифи). 

Berchenko H. Subject 
of legislative regulation and its 
limits in the context of regulatory 
regulation of prices (tariffs)

The article examines the subject of 
legislative regulation and its limits in 
the context of regulatory regulation of 
prices (tariffs). The French experience 
of constitutional regulation and the 
practice of the Constitutional Council 
on the subject of legislative regulation 
are analyzed. Proposals have been 
made for a narrow interpretation of 
the parliament’s right to determine 
the principles of domestic and foreign 
policy by adopting a separate law on 
such principles. It is assumed that the 
definition of the principles of domestic 
and foreign policy is implemented 
through the adoption of a special Law of 
Ukraine of July 1, 2010 Verkhovna Rada 
of Ukraine “On Principles of Domestic 
and Foreign Policy” № 2411–VI,  
other laws adopted by the Verkhovna 
Rada of Ukraine laws (paragraph 1 of 
part 1 of Article 85). The conclusion 
on inexhaustibility of a subject of 
legislative regulation by article 92 of 
the Constitution of Ukraine is made. It 
is concluded that the Government has 
the right to exercise individual legal 
regulation in the field of tariffs, the 
relevant term is actively used in legal 
theory in the context of legal regulation 
or legal regulation mechanism and 
means the implementation of law 
enforcement. Naming of four spheres in 
item 3 of Article 106 of the Constitution 
of Ukraine (prices, finances, 
investments and taxes) means a single 
approach to them. It is hardly logical 
to see the price sphere in this list as 
a special one that has a special status 
from the point of view of its normative 
regulation, one that should be based 
on by-laws, while other spheres should 
be based on legislative regulations. In 
addition, the Practice of the CCU of 
2004 refutes the idea of exclusively 
“principles” (principles, principles) 
in the regulation of prices and tariffs 
(the decision of the CCU of March 16, 
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2004 № 6-rp/2004) (the case of 
printed periodicals) and the decision 
of 15 April 2004 № 10-rp/2004 (case 
on determining the minimum price for 
sugar). 

Key words: subject of law, 
competence of parliament, law-making 
powers of government, prices (tariffs).
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БАНКРУТСТВА

Сучасне кримінально-процесуальне 
законодавство України в межах здійс-
нюваної правової реформи спрямо-
ване на підвищення ролі інституту 
спеціальних знань, без яких не може 
бути ефективно проведене досудове 
розслідування у кримінальному про-
вадженні економічної спрямованості. 
Аналіз слідчої та судової практики 
свідчить, що успіх у розслідуванні 
злочинів, пов’язаних із криміналь-
ним банкрутством, значною мірою 
визначається узгодженою взаємодією 
слідчого з учасникам кримінального 
провадження, особливо з обізнаними 
особами, які володіють спеціальним 
знаннями в окремих галузях багато-
гранної економіки. Необхідність залу-
чення різнорідних спеціалістів для 
надання допомоги слідчому у кримі-
нальному провадженні була усвідом-
лена практиками ще у другій половині 
ХIХ ст. У цьому зв’язку не дивно, що 
в наукових працях, і насамперед у пра-
цях учених-криміналістів, проблема 
застосування спеціальних знань стала 
досить активно розроблятися.

На наш погляд, питання правового 
забезпечення використання спеці-
альних знань на досудовому слідстві 
не тільки не вичерпані, але і потре-
бують подальшого вдосконалення 
і розроблення. Зокрема, теоретич-
ного аналізу потребують питання 
правової реґламентації застосування 
спеціальних знань, визначення форм 
застосування спеціальних знань під 

час розслідування злочинів, пов’яза-
них із кримінальним банкрутством. 
Актуальність обраної проблематики 
визначається тим, що питання впливу 
результатів використання окремих 
форм спеціальних знань на проце-
суальні рішення в такому дослід-
ницькому зрізі ще не порушувались 
у сучасній юридичній літературі.

Загальні організаційно-тактичні 
аспекти застосування спеціальних 
знань у кримінальному провадженні 
розглядались у наукових працях із 
кримінального процесу, криміна-
лістики і теорії судової експертизи 
такими українськими вченими, як: 
А.Ф. Волобуєв, В.Г. Гончаренко, 
І.В. Гора, Г.Л. Грановський, М.В. Дань-
шин, А.В. Журавель, Н.С. Карпов, 
Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.К. Лиси-
ченко, О.М. Моїсєєв, Г.М. Надгор-
ний, І.В. Постіка, М.В. Салтевський, 
Е.Б. Сімакова-Єфремян, К.О. Чаплин-
ський, В.Ю. Шепітько, В.М. Шер-
стюк та інші.

Окремі проблеми використання 
спеціальних знань у процесі розслі-
дування кримінальних правопору-
шень були предметом дисертаційних 
досліджень Є.Є. Демидової («Тактика 
допиту обізнаних осіб», 2013 р.), 
В.І. Дячука («Використання спеціаль-
них знань при розслідуванні дорож-
ньо-транспортних пригод», 2010 р.), 
А.В. Мировської («Використання 
спеціальних знань при розслідуванні 
фальшивомонетництва», 2012 р.), 

© А. Марушев, 2020



57

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

П.Ю. Кравчука («Використання спе-
ціальних знань під час розслідування 
грабежів і розбоїв», 2015 р.), К.А. Сад-
чикова («Використання спеціальних 
знань на стадії досудового розслі-
дування (процесуальний аспект)», 
2017 р.), В.О. Яремчук («Залучення 
спеціаліста до проведення слідчих 
дій (організація і тактика)», 2014 р.) 
та інших.

Треба зазначити, що злочини, 
пов’язані із кримінальним банкрут-
ством, досліджували такі вітчизняні 
вчені, як: Ю.Б. Грек, О.О. Круглова, 
Н.М. Ляпунова, О.Г. Фролова, пере-
важно на рівні кандидатських дисерта-
цій, які стосувалися кримінально-пра-
вових і кримінологічних аспектів.

Метою статті є визначення й дослі-
дження окремих форм застосування 
спеціальних знань, їхньої ролі в роз-
критті та розслідуванні злочинів, пов’я-
заних із кримінальним банкрутством. 
Як свідчить слідча та судова практика, 
несвоєчасне застосування спеціаль-
них знань породжує численні правові, 
організаційні й інші проблеми залу-
чення спеціалістів на стадії досудового 
слідства та використання результатів 
їхньої роботи у процесі доказування. 
Саме ця обставина і зумовила необхід-
ність розгляду деяких загальних поло-
жень використання спеціальних знань 
у даній роботі.

Для виявлення противоправної 
економічної діяльності та збору дока-
зів у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства, як свідчить судова 
практика, необхідні не тільки юри-
дичні знання, а й спеціальні пізнання 
в галузі бухгалтерського обліку, 
фінансів, ціноутворення, оподатку-
вання, а також вмілого застосування 
методів фінсово-економічного конт-
ролю у процесі провадження окремих 
слідчих (розшукових) дій. У сучасній 
науці кримінально-процесуального 
права та криміналістики приділя-
ється значна увага класифікації форм 
використання спеціальних знань, але 
і досі немає єдиної думки щодо проце-
суальної реґламентації, змісту та кла-

сифікації форм спеціальних знань 
у процесі розслідування злочинів. Це 
пояснюється тим, що форми викори-
стання спеціальних знань належним 
чином не врегульовані кримінальним 
процесуальним законодавством.

Переходимо до аналізу форм спе-
ціальних знань, які застосовуються 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства та зазначимо, що 
ступень урегулювання процесуаль-
ним законом конкретної форми участі 
фахівця в розслідуванні є досить умов-
ним, оскільки для процесу встанов-
лення істини у справі доказом можуть 
бути визнані будь-які фактичні дані. 
У криміналістичній і процесуаль-
ній літературі науковці традиційно 
виокремлюють нормативно-правову 
(процесуальну) і ненормативно-пра-
вову (непроцесуальна) форми викори-
стання спеціальних знань.

Ми згодні, що одним з основних 
завдань на початковому етапі досу-
дового провадження є правильне 
застосування спеціальних знань для 
одержання найповнішої інформа-
ції про осіб, які скоїли злочин, і про 
обставини його скоєння [5, с. 115]. На 
наш погляд, найбільш повний пере-
лік форм спеціальних знань визначив 
В.І. Шиканов: а) безпосереднє вико-
ристання спеціальних знань слідчим, 
прокурором і складом суду, тобто 
тими особами, на яких у процесуаль-
ному порядку покладений обов’язок 
щодо збирання й оцінювання судових 
доказів; б) використання спеціальних 
знань обізнаних осіб без залучення їх 
до участі у слідчих діях (консульта-
ції, отримання різного роду довідок зі 
спеціальних питань); в) використання 
результатів позасудових (відомчі, адмі-
ністративні) розслідувань, а також 
результатів досліджень окремих об’єк-
тів, що проводяться під час зазначе-
них розслідувань або за інших умов; 
г) використання спеціальних знань 
обізнаних осіб, залучених до вико-
нання процесуальних функцій спеці-
аліста; ґ) використання спеціальних 
знань обізнаних осіб, притягнутих  
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до виконання процесуальних функцій 
судового експерта; д) використання 
спеціальних знань перекладачів і осіб, 
що розуміють знаки німого або глу-
хого; е) призначення ревізій у порядку, 
передбаченому законом; є) проведення 
за завданням слідчого або суду техніч-
них та інших обстежень [7, с. 7].

На позначення всіх осіб, які 
мають спеціальні знання, не зацікав-
лені в результатах справи та залу-
чаються слідчим або судом у різ-
них формах і порядку для сприяння 
у встановленні істини, найчастіше 
вживається термін «фахівці» («спеці-
алісти»). Усі професійні знання, що 
використовуються слідчим у розслі-
дуванні кримінального банкротства, 
залежно від суб’єкта їх застосування 
можна поділити на два види. Пер-
ший вид – власне професійні знання 
слідчих та оперативних працівників. 
Очевидні їх важливість і незамінність 
у слідчій роботі. Як показують кри-
міналістичні дослідження, найпоши-
ренішою причиною помилок слідчих 
є несвоєчасне застосування спеціаль-
них економічних знань, відсутність 
методичних рекомендацій щодо умов 
та порядку використання спеціальних 
економічних (бухгалтерських) знань 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства, складність розслі-
дування злочинів цієї групи.

Як свідчить слідча практика, відсут-
ність у слідчих права безпосереднього 
використання у процесі доказування 
у кримінальній справі інформації, 
що виходить за межі їхніх власних 
професійних знань, компенсується 
залученням до розслідування суб’єк-
тів, для яких такі знання є професій-
ними. Ці знання належать до другого 
виду у криміналістиці та йменуються 
спеціальними. Їхня цінність полягає 
передусім у тому, що вони відкрива-
ють, по суті, необмежені можливості 
для всебічного використання досяг-
нень науки й техніки в інтересах кри-
мінального судочинства. Ми згодні 
з авторами, які вважають, що допо-
мога спеціаліста потрібна для дослі-

дження слідів та ознак, доступних 
безпосередньому спостереженню. Він 
діє під безпосереднім керівництвом 
слідчого, результат його діяльності 
не є самостійним джерелом доказів, 
а фіксується у процесуальному акті, 
складеному слідчим або приєднаному 
ним до справи, – це головні відмінно-
сті спеціаліста від експерта [8, с. 123].

У процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства необхідно залучати 
спеціалістів, які мають фахові знання 
з галузей: 1) економічного розвитку 
підприємств; 2) бухгалтерського 
і податкового обліків; 3) банківських 
та кредитно-фінансових операцій;  
4) аудиторської діяльності тощо. 
Знання цих спеціалістів використову-
ються як у нормативно-правовій (про-
цесуальна), так і в ненормативно-пра-
вовій (непроцесуальна) формі.

Так, Б.М. Дердюк зазначає, що 
у процесі досудового розслідування 
злочинів поширені ситуації, коли слід-
чому доводиться самому вибирати, 
яку саме процесуальну дію потрібно 
провести [3, с. 173]. На наш погляд, до 
нормативно-правової (процесуальна) 
форми належать: 1) залучення спеці-
аліста-економіста до участі у слідчих 
(розшукових) діях: огляд приміщень 
(огляд складських приміщень, огляд 
кімнат розташування бухгалтерського 
апарату, огляд кабінетів керівництва 
підприємства, огляд архівних кімнат 
підприємства тощо); огляд докумен-
тів; обшук; залучення експерта для 
проведення економічних досліджень; 
2) залучення спеціаліста-економіста 
у процесі застосування заходів забез-
печення кримінального провадження 
із кримінального банкрутства: тим-
часового вилучення майна; тимчасо-
вого доступу до речей і документів; 
арешту майна.

До ненормативно-правової (непро-
цесуальна) форми можна віднести: 
1) консультативну діяльність спе-
ціаліста на досудовому слідстві; 
2) довідково-консультативну діяль-
ність; 3) проведення попереднього 
дослідження. Треба зазначити, що  
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консультація може надаватись як 
в усній, так і в письмовій формах. Як 
зазначає Д.В. Куриленко, під час досу-
дового розслідування спеціаліст, який 
брав участь у проведенні слідчої (роз-
шукової) дії, дає письмові пояснення, 
що приєднуються до протоколу як 
додатки (ч. 2 ст. 105 Кримінального 
процесуального кодексу (далі – КПК) 
України). Якщо у протоколі фік-
суються наочні, очевидні дані, що 
сприймали всі учасники слідчої (роз-
шукової) дії, то в поясненнях, на наш 
погляд, можуть вказуватися не тільки 
особливості використання технічних 
засобів, але й довідкові дані, кон-
сультації спеціаліста, які є джерелом 
орієнтуючої інформації для слідчого 
(оперативного працівника) у пошуку 
знаряддя злочину, злочинця, предме-
тів його одягу та взуття, транспорт-
ного засобу тощо [4, с. 24]. Згідно із 
ч. 1. ст. 71 КПК України, спеціаліст, 
який залучається до кримінального 
провадження, може надавати кон-
сультації під час досудового розсліду-
вання і судового розгляду з питань, 
що потребують відповідних спеціаль-
них знань і навичок. Спеціаліст як 
консультант – фігура в судочинстві 
відносно нова, і цей аспект діяльно-
сті обізнаної особи задіян далеко не 
повною мірою [2, с. 211]. «Консульта-
ція» у тлумачному словнику розгля-
дається як порада фахівця з якого-не-
будь питання, а «надання пояснення» 
автори словника розуміють як роз’яс-
нення про що-небудь, щоб зробити 
його ясним і зрозумілим; з’ясовування 
ситуації, розкриття причин дії, явища; 
розкриття особливостей речі, явища, 
з указанням на їхні ознаки [1, с. 451]. 
Ми згодні, що у процесі розслідування 
злочинів консультації спеціаліста – 
це науково обґрунтовані роз’яснення 
і поради, які засно вані на спеціальних 
знаннях спеціаліста, повідомляються 
в усній або письмовій формі та потре-
бують відображення у процесуальних 
документах [6, с. 200].

На наш погляд, консультативна 
діяльність спеціаліста надає мож-

ливість слідчому оперативно отри-
мати інформацію стосовно наукових 
та практичних положень, коменту-
вання (роз’яснення) окремих інфор-
мативних пози цій, встановлення 
нових фактів, на їх підставі дозволяє 
спланувати першочерговість прове-
дення тих чи інших слідчих (розшу-
кових) для з’ясування обставин кри-
мінального провадження.

Використання спеціальних знань 
у кримінально-процесуальному дока-
зуванні у процесі розслідування зло-
чинів, пов’язаних із кримінальним 
банкрутством, має свою специфіку. 
Аналіз слідчої та судової практики 
дозволяє визначити, що консульта-
тивна діяльність спеціаліста у процесі 
розслідування злочинів, пов’язаних 
із кримінальним банкрутством, вико-
ристовується в усній і письмовій фор-
мах. Усна консультація спеціаліста 
надається передусім у процесі про-
ведення слідчих (розшукових) дій, 
інших процесуальних дій. Зазвичай 
під час розслідування кримінального 
банкрутства використовуються спеці-
альні знання спеціалістів-бухгалтерів, 
спеціалістів-економістів, спеціалістів 
з аудиторської практики, інспекторів 
(ревізорів) тощо.

Спеціалісти, які залучаються 
у процес розслідування злочинів із 
кримінального банкрутства, надають 
консультації: 1) нормативно-право-
вого характеру. Наприклад, надають 
роз’яснення, на підставі яких норма-
тивних актів здійснювалась господар-
ська діяльність, окремі господарські 
операції тощо; 2) методичного харак-
теру. Роз’яснення змісту виконаних 
окремих фінансово-господарських 
операцій, розкриття змісту документів 
бухгалтерського обліку, роз’яснення 
положень і результатів, викладених 
в актах документальних перевірок 
тощо; 3) діагностичного характеру. 
Надають оцінку повноти дослідження, 
проведеного під час документальної 
перевірки; про правильність скла-
дання окремих бухгалтерських доку-
ментів; 4) прогностичного характеру. 
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Визначають обсяг документів, що під-
лягають вилученню, або здійснюють 
підготовку документів і питань до про-
ведення допиту керівника, головного 
бухгалтера, суб’єкта підприємництва 
й інших осіб, які брали участь у здійс-
ненні фінансово-господарських опера-
цій, визначення виду судово-економіч-
ної експертизи та питань до неї.

І це неповний перелік консульта-
ційної допомоги, яку надає спеціаліст. 
На наш погляд, організація викори-
стання спеціальних знань є комп-
лексом управлінських, методичних, 
тактичних і кримінально-процесу-
альних засобів, прийомів та методів, 
спрямованих на вирішення завдань 
кримінального судочинства у процесі 
розслідування кримінального бан-
крутства.

У слідчій та судовій практиці 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства слідчий застосо-
вує таку форму, як витребування. 
Зазвичай слідчий робить запити на 
ті документи, що складаються спеці-
алістами поза кримінальним провад-
женням. Значення для слідства таких 
документів часом важко переоцінити. 
Їх підготовка здійснюється, хоча за 
рамками кримінальної процесуаль-
ної діяльності, але в установленому 
законодавством порядку. Підготовку 
й складання цих документів здійсню-
ють спеціалісти за межами криміналь-
ного процесу в адміністративному 
порядку. У процесі розслідування 
кримінального банкрутства слідчій 
зазвичай витребує відомості довід-
кового характеру з різних держав-
них органів, а саме: 1) з державних 
реєстраційних органів – установчі 
документи підприємства (засновниць-
кий договір, статут), а також довідку 
про включення до ЄДРПОУ, сві-
доцтво про державну реєстрацію, 
реєстр власників акцій (за наявно-
сті) тощо; 2) з Державної податко-
вої служби – баланс підприємства 
(форма № 1, для суб’єктів малого 
підприємництва – форма № 1-м); 
звіт про фінансові результати (форма 

№ 2, для суб’єктів малого підприєм-
ництва – форма № 2-м); звіт про рух 
грошових коштів (форма № 3); звіт 
про власний капітал (форма № 4); 
примітки до річної фінансової звітно-
сті (форма № 5); звіт про наявність 
та рух основних фондів, амортизацію 
(знос) (форма № 11-ОЗ); матеріали 
проведених документальних пере-
вірок тощо; 3) з Державної митної 
служби –документи, що відобража-
ють зовнішньоекономічну діяльність, 
як-от: картка обліку підприємства 
в митниці, зовнішньоекономічний 
контракт (доповнення та зміни до 
контракту, специфікації); транспортні 
документи залежно від типу тран-
спортного засобу (TIR Carnet, CMR, 
Bill of lading (морський коносамент), 
AWB, ТТН); комерційні документи 
(інвойс (рахунок-фактура, профор-
ма-інвойс)); документи, що підтвер-
джують вартість доставки товару до 
кордону України (необхідні залежно 
від умов поставки товару згідно із 
правилами Інкотермс); документи, 
що підтверджують вартість страху-
вання товару (необхідні залежно від 
умов поставки товару згідно із пра-
вилами Інкотермс), документи, що 
підтверджують країну походження 
товару; дозвільні документи (необ-
хідні залежно від коду товару згідно 
з УКТ ЗЕД); митна декларація країни 
відправлення (необхідно для митного 
режиму «Імпорт»); документи, що 
підтверджують право власності на 
товар і його вартість (необхідно для 
митного режиму  «Імпорт») тощо; 4) з 
Державної аудиторської служби – 
звіт результатів аудиту, акти пере-
вірки державних закупівель, акти 
проведених документальних реві-
зій; 5) з банків та інших фінансових 
установ – довідки про рух коштів на 
банківських рахунках, довідки щодо 
операцій за рахунками, тільки у спра-
вах щодо виявлення необґрунтованих 
активів та збору доказів їхньої необ-
ґрунтованості, довідки про надання 
і рух кредитних коштів тощо. Іноді 
в довідках немає відомостей про  
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кримінальне правопорушення. Зде-
більшого це довідки разового харак-
теру, що містять відповіді на запити 
слідчого. Вони можуть, наприклад, 
засвідчувати або роз’яснювати поло-
ження відомчих наказів та інструк-
цій, аналіз яких потребує спеціальних 
знань. Документи цієї групи можна 
поділити на ті, які складаються спе-
ціально за запитом слідчого, і ті, які 
були складені раніше.

Узагальнюючи вищевикладене, 
можемо зробити висновок, що до 
нормативно-правової форми у процесі 
розслідування кримінального банкрут-
ства можна віднести участь спеціаліс-
та-економіста у слідчих (розшукових) 
діях: огляд приміщень (огляд склад-
ських приміщень, огляд кімнат роз-
ташування бухгалтерського апарату, 
огляд кабінетів керівництва підприєм-
ства, огляд архівних кімнат підприєм-
ства тощо); огляд документів; обшук; 
залучення експерта для проведення 
економічних досліджень; участь спе-
ціаліста-економіста у процесі застосу-
вання заходів забезпечення криміналь-
ного провадження із кримінального 
банкрутства: тимчасового вилучення 
майна; тимчасового доступу до речей 
і документів; арешту майна. До ненор-
мативно-правової (непроцесуальна) 
форми належать: 1) консультативна 
діяльність спеціаліста на досудо-
вому слідстві; 2) довідково-консуль-
тативна діяльність; 3) проведення 
попереднього дослідження. Крім того, 
необхідно враховувати, що консульта-
тивна діяльність спеціаліста склада-
ється не тільки з усного роз’яснення 
особливостей оформлення господар-
ських операцій, але й попереднього 
дослідження окремих об’єктів (доку-
ментів), надання письмових довід-
кових даних, складання письмових 
висновків спеціаліста, які є джерелом 
орієнтуючої інформації для слідчого 
(оперативного працівника) у пошуку 
знаряддя злочину, злочинця, предме-
тів тощо.

Комплексне використання таких 
форм забезпечить об’єктивність, пов-

ноту і всебічність досудового розслі-
дування та сприятиме оперативному 
розкриттю злочинів, пов’язаних із 
кримінальним банкрутством. Засто-
сування слідчим спеціальних знань 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства особливо необхідне 
в пошуку доказів та їх оцінюванні. 
На початку досудового провадження 
спеціалісти-економісти залежно від 
слідчої ситуації допомагають слідчому 
виявляти ознаки злочину, а під час 
провадження досудового розсліду-
вання – з’ясувати окремі положення 
матеріалів ревізій та інших методів 
контролю за фінансово-господар-
ською діяльністю.

У статті висвітлюються основ-
ні форми використання спеціальних 
знань під час розслідування злочи-
нів, пов’язаних із кримінальним 
банкрутством. У процесі проведе-
ного аналізу визначено, що орга-
нізація використання спеціальних 
знань є комплексом управлінських, 
методичних, тактичних та кримі-
нально-процесуальних засобів, при-
йомів та методів, спрямованих на 
вирішення завдань кримінального 
судочинства у процесі розслідуван-
ня кримінального банкрутства.

Автором відзначається ефек-
тивність участі спеціаліста у 
проведенні таких слідчих (розшу-
кових) дій, як слідчий огляд, огляд 
документів, обшук, залучення 
експерта для проведення еконо-
мічних досліджень. Наголошуєть-
ся на обов’язковості залучення 
спеціаліста-економіста у процесі 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження із кри-
мінального банкрутства, особливо 
таких, як тимчасове вилучення 
майна, тимчасовий доступ до речей 
і документів, арешт майна.

Далі зосереджено увагу на пере-
вагах консультацій, отриманих від 
спеціалістів, та їх необхідності для 
оперативного отримання інфор-
мації, важливої для з’ясування  
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обставин учинення злочинів із кри-
мінального банкрутства. Відзнача-
ється, що консультативна діяль-
ність спеціаліста складається не 
тільки з усного роз’яснення, але 
й з отримання письмових довідко-
вих даних, складання письмових 
висновків спеціаліста, які є дже-
релом орієнтуючої інформації для 
слідчого (оперативного працівни-
ка) у пошуку знаряддя злочину, 
злочинця у процесі розслідування 
кримінального банкрутства. Звер-
тається увага на те, що органі-
зація використання спеціальних 
знань є комплексом управлінських, 
методичних, тактичних та кримі-
нально-процесуальних засобів, при-
йомів та методів, спрямованих на 
вирішення завдань кримінального 
судочинства у процесі розслідуван-
ня кримінального банкрутства.

У підсумку встановлено, що вико-
ристання таких форм забезпечить 
об’єктивність, повноту та всебіч-
ність досудового розслідування, 
сприятиме оперативному й ефек-
тивному розкриттю зло чинів, що 
спричинені неналежним виконанням 
професійних обов’язків працівника.

Ключові слова: досудове слід-
ство, консультативна діяльність, кри-
мінальне судочинство, кримінальне 
банкрутство, слідчі (розшукові) дії, 
спеціальні знання, спеціаліст, форми.

Marushev A. To the question 
of application forms special 
knowledge in the investigation 
process criminal bankruptcy

The article highlights the main 
forms of use of special knowledge in 
the investigation of crimes related to 
criminal bankruptcy. In the course of 
the analysis it was determined that 
the organization of the use of special 
knowledge is a set of administrative, 
methodological, tactical and criminal 
procedure tools, techniques and 
methods aimed at solving the problems 
of criminal proceedings in the process 
of criminal bankruptcy investigation.

The author notes the effectiveness 
of the specialist’s participation in 
such investigative (search) actions 
as investigative review, review of 
documents, search, involvement of an 
expert to conduct economic research. 
It is emphasized the need to involve a 
specialist economist in the application 
of measures to ensure criminal 
proceedings for criminal bankruptcy, 
especially such as temporary seizure 
of property, temporary access to 
property and documents, seizure of 
property.

Next, attention is focused on the 
benefits of consultations received from 
specialists and their need to promptly 
obtain information important for 
clarifying the circumstances of the 
commission of criminal bankruptcy 
crimes. It is noted that the consultative 
activity of the specialist consists not 
only of oral explanation but also of 
obtaining written reference data, 
drawing up written conclusions of 
the specialist, which are a source 
of indicative information for the 
investigator (operative) in search 
of a crime, criminal investigation. 
Attention is drawn to the fact that 
the organization of the use of special 
knowledge is a set of managerial, 
methodological, tactical and 
criminal procedure tools, techniques 
and methods aimed at solving the 
problems of criminal proceedings in 
the process of criminal bankruptcy 
investigation.

As a result, it was established 
that the use of such forms will 
ensure the objectivity, completeness 
and comprehensiveness of the pre-
trial investigation and will facilitate 
the prompt and effective detection 
of crimes caused by improper 
performance of professional duties of 
a medical or pharmaceutical worker.

Key words: pre-trial investigation, 
consultative activity, criminal 
proceedings, criminal bankruptcy, 
investigative (search) actions, special 
knowledge, specialist, forms.
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ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА СУТНІСНИХ 
ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ РЕГУЛЯТИВНИМИ  

Й ОХОРОННИМИ ПРАВОВІДНОШЕННЯМИ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ЧАСОВІ ЧИННИКИ

Суб’єктивне матеріальне право 
у процесі свого здійснення водночас 
реалізує декілька загальноцивілістич-
них принципів. Серед них найбільш 
важливі із притаманних цивільному 
праву функцій: регулятивні й охо-
ронні. Отже, регулятивне й охоронне 
право є складовими частинами юри-
дичного права. Відносини, що опо-
середковуються матеріальним пра-
вом, можуть мати регулятивний або 
охоронний характер, причому регу-
лятивні й охоронні правовідносини 
взаємозумовлені та взаємопов’язані. 
Регулятивними є відносини, через 
які встановлюється порядок правиль-
ної, належної поведінки суб’єктів 
цивільних відносин, вони спрямовані 
на досягнення певного позитивного 
результату [1, c. 138]. Охоронні ж від-
носини спрямовані на охорону досяг-
нутого, вони забезпечують правову 
можливість припинити порушення 
суб’єктивного права, усунення нега-
тивних наслідків такого порушення 
[2, c. 85]. 

Цивільно-правові відносини їх 
учасників можуть здійснюватися 
лише на підставі норм регулятив-
ного характеру, якщо діяльність осіб 
у сфері цивільного обігу є правомір-
ною. Інакше кажучи, регулятивним 
є таке правовідношення, за яким 
здійснюється нормальна матеріаль-
но-правова взаємодія його учасників. 
Фактично таке відношення являє 
собою правовий зв’язок між учасни-

ками цивільних відносин, що визна-
чається нормами цивільного права 
і призначений забезпечити реалізацію 
прав та обов’язків. Належне управне-
ній особі повноваження реалізується 
нею самостійно або шляхом учинення 
необхідних дій зобов’язаним суб’єк-
том. Скажімо, за договором підряду 
одна сторона (підрядник) має якісно 
виконати певну роботу для замов-
ника, а останній повинен її прийняти 
й оплатити. Діяльність кожного 
з учасників угоди, якщо вона відбува-
ється в межах правомірної поведінки, 
визначеної законом чи договором, 
є взаємоочікуваною, отже, нормаль-
ною. Та, незважаючи на нормальний 
перебіг регулятивних відносин, до 
їхнього змісту закладені деякі вимоги 
управненої особи й обов’язки іншої. 
Такі вимоги не мають позовного 
забезпечення, на них не поширюється 
дія позовної давності. А передбачена 
в угоді можливість ужитя заходів 
примусового впливу має абстрактний 
характер. Тож вірогідність примусу 
має вигляд лише об’єктивної мож-
ливості, тому вона і не входить до 
складу змісту регулятивного відно-
шення. 

У наукових дослідженнях питання 
взаємозв’язку регулятивних і охо-
ронних правовідносин, зокрема щодо 
їхніх темпоральних характеристик, 
висвітлено у працях таких учених, 
як: М.А. Гурвич, В.П. Грибанов, 
О.С. Йоффе, В.В. Луць, Г.Л. Осокіна, 

© П. Гуйван, 2020
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І.Б. Новицький, М.П. Ринг, Є.А. Кра-
шенінніков, П.М. Рабінович, С.О. Слі-
пченко й інші. У цих роботах вивчено 
зміст взаємин на рівні «кредитор – 
боржник» у різних станах взаємодії, 
зокрема й у фазі правопорушення 
та визначення правового статусу кон-
трагентів водночас. Зроблений ана-
ліз темпоральної складової частини 
права особи на вчинення власних 
продуктивних дій та вимагання необ-
хідної поведінки від контрагента 
в межах регулятивного й охоронного 
відношення. Проте проблематика 
залишається актуальною. Зокрема, 
навряд чи заслуговує на підтримку 
запропонована в літературі характе-
ристика регулятивних і охоронних 
повноважень як причини та наслідку 
[3, c. 37]. Їх взаємопов’язаність 
насправді проявляється в іншому. 
Охоронно-правове відношення вини-
кає не внаслідок існування регулятив-
ного, а в результаті його порушення 
зобов’язаною особою. Однак таке 
порушення трапляється далеко не 
завжди, отже, не кожне регулятивне 
право особи супроводжує подальша 
поява в неї охоронного права. Нау-
кове обґрунтування даної тези стано-
вить мету цієї праці.

Сутністю регулятивного цивіль-
ного правовідношення є забезпе-
чення можливості здійснення управ-
неною особою своїх суб’єктивних 
прав та виконання зобов’язаною осо-
бою юридичних обов’язків. Однією 
з основних ознак цивільно-правового 
регулювання є метод захисту цивіль-
них прав. Це означає, що в разі пра-
вопорушення відбувається правовий 
захист суб’єктивного права, зокрема 
і шляхом застосування примусу. 
У літературі слушно було підмічено, 
що ознака судового захисту є загаль-
ною не лише для цивільних прав, 
окремі права, що випливають із трудо-
вих, сімейних, земельних, адміністра-
тивних відносин, можуть захищатися 
в судовому порядку. Але повторимо, 
для цивільних правовідносин (пра-
вильніше було б сказати – для приват-

ноправових) позовний захист поруше-
ного суб’єктивного права є загальним, 
тоді як для інших наведених галузей 
він є радше допоміжним.

Що ж відбувається з регулятив-
ним правовідношенням у разі його 
порушення. У цьому питанні немає 
єдності науковців. За усталеною 
традицією радянських часів уважа-
лося, що охоронна властивість, тобто 
можливість права бути захищеним, 
закладена в самому суб’єктивному 
праві і є одним із його невід’ємних 
повноважень. Такий підхід проявився 
ще в дореволюційний період. Так, 
Ю.С. Гамбаров зазначав, що захист 
цивільного права його носієм стано-
вить елемент структури будь-якого 
суб’єктивного права. «Формальний 
момент» його реалізується у формі 
позову, заперечення, застосування 
дозволеного самоуправства тощо. 
Усі вказані способи захисту станов-
лять санкції, без яких право не може 
обійтися, але їх не варто змішу-
вати із самим суб’єктивним правом 
[4, c. 390]. Радянські науковці також 
переважно дотримувалися такої пара-
дигми: М.А. Гурвич, С.М. Братусь, 
М.М. Агарков, О.С. Іоффе, Б.Б. Чере-
пахін та інші автори постулюють, 
що після порушення матеріальне 
правовідношення трансформується, 
суб’єктивне право переходить у стан 
зрілості вимоги (домагання), набу-
ває вигляду матеріального права 
на позов [5, c. 103]. Основні засади 
вказаної теорії були висловлені най-
більш повно М.А. Гурвичем: у разі 
правопорушення суб’єктивне матері-
альне право переходить у так званий 
«напружений» стан, тобто у стадію 
права на позов, суб’єктивне право 
набуває здатності до примусового 
здійснення за допомогою державного 
юрисдикційного органу, саме в цьому 
і полягає сутність захисту поруше-
ного матеріального права [6, c. 145]. 
За даною доктриною, окрім повнова-
ження на власні активні дії правово-
лодільця та повноваження вимагати 
певного діяння від зобов’язаної особи, 
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до складу суб’єктивного права вхо-
дить ще й можливість захисту права 
в разі його порушення шляхом засто-
сування примусу [7, c. 23]. 

Під можливістю захисту поруше-
ного права розумілося його примусове 
здійснення [8, c. 354]. Щодо цього 
здебільшого суперечностей серед уче-
них не спостерігалося. Але далі вони 
виникали і набували рівня серйозних 
дискусій. Одні вважали, що після 
припинення можливості примусо-
вого судового захисту припиняється 
й охоронюване право [9, c. 352], інші 
вказували на продовження існування 
останнього, але вже в послабленому 
(непозовному) стані без здатності до 
подальшого його примусового здійс-
нення [10, c. 224]. Прихильники 
концепції про внутрішню невід’єм-
ність примусовості права схилялися 
до того, що втрата такої властиво-
сті автоматично означає знищення 
самого права, яке не може існувати 
без однієї із своїх суттєвих ознак. 
Натомість учені, які обстоювали тезу 
про перехід права до позовного стану 
в разі його порушення, переважно не 
вбачали в закінченні позовної давності 
загрози самому суб’єктивному праву, 
уважали, що воно від цього моменту 
знову повертається до непозовного 
стану і в такому вигляді продовжує 
існувати, назавжди позбавляється 
здатності до примусового здійснення. 
М.А. Гурвич зазначає, що за загаль-
ним правилом перехід матеріального 
права після прострочення часу його 
здійснення у право на позов має 
незворотний характер. Воно вже не 
може набути регулятивного вигляду. 
Проте автор вказує на деякі винятки 
з даного правила: це законодавчий 
акт (мораторій) або угода сторін про 
зміну строку настання зрілості права 
[6, c. 161]. Після настання строку 
виконання суб’єктивне право або має 
здійснитися, або набуває позовного 
характеру. Воно стає порушеним, 
починається перебіг позовної давності 
за відповідними вимогами. Будь-які 
угоди щодо відстрочення виконання 

після того, як в управненої особи 
виникло право на позов, за україн-
ським цивільним законодавством, 
не впливають на перебіг давнісного 
строку, отже, право продовжує пере-
бувати у стані здатності до примусу 
і не може повернутися до непозовного 
(незрілого) стану. З позицій сучасних 
правових концепцій із такими твер-
дженнями важко погодитися, навіть 
якщо позитивно сприймати коменто-
вану загальну концепцію. І все ж роз-
глянемо більш детально теорію, яка 
так довго домінувала в цивілістиці.

Підставою для виникнення «напру-
женого» стану суб’єктивного матері-
ального права (здатність його до при-
мусової реалізації) уважався певний 
юридичний факт – правопорушення. 
Якщо коротко, правове призначення 
юридичних фактів відображене в чин-
ній редакції ст. 11 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦКУ): вони є підста-
вами для виникнення, зміни або припи-
нення цивільних прав і обов’язків. Саме 
в такому контексті юридичні факти 
розглядалися і розглядаються в нашій 
цивілістиці. Прийнято вважати, що дії 
відбуваються згідно з волею учасни-
ків цивільних відносин, події ж – поза 
та незалежно від волі цих осіб. У свою 
чергу, дії теж можуть бути диферен-
ційовані як правочини та правопору-
шення. Вказана теза, якщо її розви-
вати далі, неодмінно приводить до 
висновку, що правопорушення як юри-
дичний факт має значення для виник-
нення примусової властивості суб’єк-
тивного права. В окремих випадках 
його буде достатньо для початку дії 
суб’єктивного права особи на захист, 
в інших – правопорушення є части-
ною фактичного складу, утворення 
якого спричиняє зазначений наслідок. 
Так, прострочення грошового зобов’я-
зання боржником породжує захисне 
повноваження кредитора в межах дії 
зобов’язання, яке виникає від часу 
для платежу. З іншого боку, позовне 
домагання до перевізника в міжнарод-
ному перевезенні виникає після сфор-
мування фактичного складу, до якого, 
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крім правопорушення, входить також 
активна претензійна дія уповноваже-
ного та пасивність боржника в межах 
визначених для цього строків.

Отже, за коментованою тео-
рією, факти, які викликають зрілість 
вимоги, – це обставини, з якими 
пов’язане настання умов і строку 
матеріальної вимоги. Зокрема, про-
пуск строку виконання зобов’язання 
наділяє суб’єктивне право примусо-
вою властивістю, подальше існування 
такого права автоматично означає 
його порушення зобов’язаною особою. 
Після настання строку виконання 
матеріальне право або припиняється 
в результаті його реалізації, або про-
довжує існувати в порушеному стані. 
В останньому випадку воно набуває 
позовної сили. Зрештою, робиться 
наголос, що настання строку чи умови 
(для зобов’язань під умовою) є підста-
вою для виникнення права на судовий 
захист, і відповідна здатність до при-
мусу є елементом самого охоронюва-
ного повноваження і не може бути 
відірвана від самого права.

Такий стан суб’єктивного права, 
яке внаслідок його порушення набуло 
примусової сили, було прийнято 
називати правом на позов у матері-
альному сенсі [11, c. 25–26]. Водно-
час зміст самого суб’єктивного права 
внаслідок його порушення жодним 
чином не змінюється як щодо обсягу 
повноважень, так і стосовно строку 
існування. Право не видозмінюється, 
воно просто набуває нової власти-
вості – бути реалізованим шляхом 
судового примусу. Ззовні такий стан 
суб’єктивного права, на переконання 
вчених, які обстоювали вказану кон-
цепцію, персоніфікується в нове пра-
вовідношення охоронного типу, зміс-
том якого є примусова реалізація 
цивільного права поза волею зобов’я-
заної особи. Учасниками такого 
відношення залишаються все ті ж 
суб’єкти. Отже, попри досить неодно-
значні думки, висловлені в літературі 
щодо сутності матеріального права 
на позов у контексті його співвідно-

шення із суб’єктивним цивільним 
правом, загального визнання набуло 
визначення суб’єктивного права як 
наданої цивільним законом міри мож-
ливої поведінки управненої особи 
(право на власні дії), права вимагати 
конкретної поведінки від інших осіб 
та захищати право в разі його пору-
шення [12, c. 10].

Після порушення суб’єктив-
ного права воно набуває позовного 
забезпечення і може реалізуватися 
у примусовому порядку. Перебу-
вання цивільного права у стані права 
на позов у матеріальному розумінні 
обмежене встановленими давнісними 
строками. Ці строки не стосуються 
тривалості самого матеріального 
права або періоду, протягом якого 
особа може порушити судовий про-
цес, вони лише визначають відрізок 
часу, протягом якого суб’єктивне 
право набуває примусової властиво-
сті. Проте втрата суб’єктивним пра-
вом своєї позовної забезпеченості 
(наприклад, після спливу позовної 
давності або після відмови позивача 
від позову, що приводить до припи-
нення провадження у справі і подаль-
шої неможливості звернення до суду 
з тим же позовом) не означає при-
пинення цивільного права. Отже, 
історично більшість дослідників-циві-
лістів дотримувалися тієї думки, що 
можливість судового захисту пору-
шеного права є невід’ємною рисою 
самого права, його внутрішньою 
властивістю [13, c. 323]. Розбіжності 
між ними в межах коментованої кон-
цепції щодо належності будь-якому 
суб’єктивному праву властивості при-
мусового здійснення полягали лише 
в тому, що окремі автори вважали 
таку властивість притаманною суб’єк-
тивному праву від часу його виник-
нення, зазначали що вона набуває 
здатності до реалізації від моменту 
правопорушення, інші ж доводили, 
що саме суб’єктивне право із право-
порушенням переходить до позовного 
стану, трансформується та набуває 
здатності до захисту. Інакше кажучи, 
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думки її прихильників розходяться 
з питання стосовно моменту виник-
нення такої властивості.

Так, Б.Б. Черепахін уважає, що 
здатність до примусової реалізації 
є невід’ємним елементом суб’єк-
тивного права від часу його виник-
нення [14, c. 282]. На переконання 
ж російських дореволюційних циві-
лістів, право на позов не проявля-
ється як таке, що позитивно існує, 
доки суб’єктивне право здійснюється 
безперешкодно [15, c. 401]. Дещо 
у видозміненому вигляді, але по суті 
з тим же внутрішнім наповненням 
будували конструкцію суб’єктивного 
права дослідники даного питання 
на початку радянського періоду. 
Зокрема, М.П. Ринг також обстоює 
думку, що здатність суб’єктивного 
права до захисту виникає лише після 
порушення [16, c. 73]. Зрештою, 
більш переконливою та продуктив-
ною виявилася остання думка. Отже, 
панівною стала теорія, що така влас-
тивість не виникає в цивільного права 
автоматично від часу його існування, 
а набувається лише в разі вчинення 
іншими особами дій, що порушують 
регулятивне зобов’язання. Саме після 
порушення суб’єктивного права чи 
невиконання свого обов’язку (що, 
зрештою, є тим же порушенням 
права) воно набуває напруженого 
характеру [6, c. 142], тобто отримує 
примусову силу. Варто відзначити, 
що ще за радянських часів були зро-
блені спроби відійти від класичного 
розуміння права на позов як еле-
мента самого суб’єктивного права. 
Так, І.М. Болотников зазначав, що 
в суб’єктивному праві закладена 
лише можливість виникнення права 
на позов, яка або припиняється із 
припиненням правовідношення, або 
переходить у право на позов у разі 
порушення. Саме ж право на позов 
автор визначав як право на примусове 
здійснення вимог особи, що виплива-
ють із порушення суб’єктивних прав 
[17, c. 6]. Проте автор не зміг зробити 
наступного логічного кроку стосовно 

того, що реалізація охоронно-правової 
вимоги забезпечує захист поруше-
ного охоронюваного права. Урешті це 
привело його до традиційного на той 
час висновку про тотожність поруше-
ного суб’єктивного права та права на 
позов в матеріальному сенсі. 

Попри те, що в сучасній цивілістиці 
напрацьовані інші, більш прогресивні 
моделі цивільно-правових взаємодій, 
які виникають у разі порушення регу-
лятивного права [18, c. 11–12], наве-
дена правова концепція, хоча і в дещо 
модифікованому вигляді, має значну 
кількість прихильників і нині. Так, 
В.М. Протасов пропонує розглядати 
права й обов’язки, які виникли внас-
лідок правопорушення, як аномальну 
стадію розвитку регулятивного пра-
вовідношення. На переконання вче-
ного, ці права й обов’язки не вхо-
дять до змісту нового відношення, 
бо його учасниками залишаються 
все ті ж суб’єкти. Утім автор усе ж 
відкидає можливість застосування 
примусу в межах регулятивних вза-
ємин, зазначає, що дане відношення 
не опосередковує заходів державного 
примусу, у ньому немає місця право-
застосуванню, реалізоване воно може 
бути лише на добровільній основі 
[19, c. 76–77]. Подібної позиції дотри-
мується і П.П. Колесов: спосіб захи-
сту має регулятивний характер, тому 
що завжди пов’язаний із матеріаль-
ною вимогою, яка становить предмет 
позову та випливає з матеріального 
правовідношення [20, c. 24]. Тезу про 
примирення старої концепції з новим 
баченням суб’єктивного права на 
захист як окремого охоронного право-
відношення обстоює Л.А. Литовченко 
[21, c. 22, 23]. На наше переконання, 
усе це напівкроки, сучасна цивілістика 
вже міцно напрацювала нові пара-
дигми, згідно з якими регулятивний 
і охоронний стани правовідношення 
істотно відрізняються, і визначальним 
чинником є темпоральні властивості 
матеріального права: у першому разі 
воно не має здатності до примусового 
здійснення, тоді як у другому – то 
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невід’ємна частина порядку його реа-
лізації. 

Із проведеного дослідження можна 
дійти деяких висновків. Регулятив-
ним є таке правовідношення, за яким 
здійснюється нормальна матеріаль-
но-правова взаємодія його учасників. 
Належне управненій особі повнова-
ження реалізується нею самостійно 
або шляхом учинення необхідних дій 
зобов’язаним суб’єктом. У разі пору-
шення суб’єктивного матеріального 
права виникає інше відношення, яке 
має охоронно-правовий характер. 
Воно включає матеріальну вимогу 
правоволодільця до порушника і від-
повідний обов’язок останнього. Водно-
час неправильно було б зводити вка-
зану охоронно-правову матеріальну 
вимогу лише до позовного домагання 
уповноваженого. Останній не зобов’я-
заний здійснювати захист свого права 
лише в судовому порядку. Інші несу-
дові способи захисту також можливі 
через реалізацію охоронної вимоги 
особи, яка виникає із правопору-
шення і є повноваженням охоронного 
правовідношення. На вказану вимогу 
не поширюється дія інституту позов-
ної давності, вона зазвичай задавню-
ванню не підлягає й існує протягом 
строку існування самого охоронного 
права. Що ж до змісту охоронної 
несудової вимоги, то вона може бути 
такою ж, як і позовне домагання. 

Стаття присвячена науковому 
вивченню актуального питання 
про сутнісні особливості розвитку 
та реалізації суб’єктивних повно-
важень правоволодільця та корес-
пондуючих обов’язків боржника в 
регулятивних і охоронних право-
відношеннях. Надані загальні та 
глибинні характеристики відповід-
них відносин, за якими регулятив-
ними є взаємодії, що встановлю-
ють порядок правильної, належної 
поведінки суб’єктів цивільних від-
носин, тоді як охоронні – спрямо-
вані на захист досягнутого, вони 
забезпечують правову можливість 

припинити порушення суб’єктив-
ного права, усунення негативних 
наслідків такого порушення. Зна-
чна увага в роботі приділена від-
межуванню досліджуваних взаємин 
за ознакою застосування до їх опо-
середкування темпоральних вимі-
рів, зокрема інституту позовної 
давності. Встановлено, що позовна 
здатність, тобто властивість пра-
ва бути реалізованим примусово в 
межах визначеного законом періо-
ду, належить виключно зобов’я-
занням, які перебувають у пору-
шеному стані. Що ж стосується 
регулятивних відносин, то, хоча 
до їхнього змісту закладені певні 
вимоги управненої особи й обов’яз-
ки іншої, такі вимоги не мають 
позовного забезпечення, на них 
не поширюється дія позовної дав-
ності. А передбачена в угоді можли-
вість ужиття заходів примусового 
впливу має абстрактний характер 
і не передбачає державного приму-
су. У статті наданий детальний 
історичний аналіз становлення 
вчення про різну природу вказаних 
відносин, вивчені різні цивілістич-
ні підходи до ключового питання: 
що відбувається із суб’єктивним 
право носія в разі його порушення. 
Автор критично оцінює теорію про 
перехід права внаслідок його пору-
шення в так званий «напружений» 
стан, яка домінувала багато років. 
Теза про те, що після настання 
строку виконання нереалізоване 
право набуває позовного характеру 
і щодо його здійснення починається 
перебіг позовної давності за відпо-
відними вимогами не узгоджується 
із сучасними правовими концепці-
ями. На переконання автора, від 
моменту порушення регулятивне 
право припиняється, натомість 
виникає нове суб’єктивне право – 
охоронне, яке від часу появи має 
захисну примусову властивість. 

Ключові слова: регулятивні й 
охоронні відносини, позовна давність, 
правопорушення.
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Guyvan P. The question 
of the relationship and essential 
differences between regulatory 
and protective legal relations: 
historical aspect and time factors

The article is devoted to the 
scientific study of the topical issue 
of the essential features of the 
development and implementation of 
subjective powers of the owner and 
the corresponding responsibilities 
of the debtor in regulatory and 
protective legal relations. The 
general and in-depth characteristics 
of the relevant relations are given, 
according to which the interactions 
that establish the order of correct, 
proper behavior of the subjects of 
civil relations are regulatory, while 
the protective ones are aimed at 
protecting the achieved, they provide 
a legal opportunity to stop violations 
of subjective rights. such a violation. 
Considerable attention in the work 
is paid to the delimitation of the 
studied relationships on the basis of 
the application to their mediation of 
temporal dimensions, in particular the 
institute of statute of limitations. It is 
established that the legal capacity, ie 
the property of the right to be exercised 
compulsorily within the period 
specified by law, belongs exclusively 
to the obligations that are in violation. 
As for regulatory relations, although 
their content includes certain 
requirements of the entitled person 
and the obligations of another, such 
requirements do not have a claim, 
they are not subject to the statute 
of limitations. And the possibility 
of coercive measures provided for in 
the agreement is abstract and does 
not provide for state coercion. The 
article provides a detailed historical 
analysis of the formation of the 
doctrine of the different nature of 
these relations, studied different 
civilist approaches to the key issue: 
what happens to the subjective right 
of the bearer in case of violation. 
The author critically evaluates the 

theory that has dominated for many 
years about the transition of law 
as a result of its violation into the 
so-called “tense” state. The thesis 
that after the expiration of the term, 
the unrealized right becomes a claim 
and the implementation of the statute 
of limitations for its implementation 
under the relevant requirements is 
not consistent with modern legal 
concepts. According to the author, 
from the moment of violation the 
regulatory right ceases, instead a new 
subjective right arises – protective, 
which from the time of its appearance 
has a protective coercive property.

Key words: regulatory and security 
relations, statute of limitations, offenses.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО  
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У КОНТЕКСТІ СТАТТІ 6 

КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 РОКУ

У зв’язку із прагненням України 
стати повноправним членом Євро-
пейського Союзу важливим питанням 
сьогодення є забезпечення та реалі-
зація права на справедливий суд, що 
є ключовим елементом європейських 
стандартів правосуддя. 17 липня 
1997 р. Україна ратифікувала Кон-
венцію про захист прав людини 
та основоположних свобод (далі – 
Конвенція) та протоколи до неї, які 
стали складовою частиною національ-
ного законодавства, та взяла на себе 
зобов’язання гарантувати і реалізу-
вати передбачене Конвенцією право 
на справедливий суд.

Це питання досліджували такі 
вчені, як: В. Буткевич, О. Лемак, 
П. Рабінович, М. Савчин, С. Шевчук 
та інші. Мета статті полягає в аналізі 
сучасного розуміння права на справед-
ливий суд у практиці Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
та його структурних елементів.

У зв’язку із приєднанням нашої 
держави до Конвенції кожна особа 
має право звернутися до ЄСПЛ як до 
найвищої інстанції для встановлення 
справедливості у вирішенні свого 
спору. У ст. 6 Конвенції визначено 
право на справедливий суд як право 
особи на справедливий і публічний 
розгляд справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо цивільних прав 
та обов’язків особи або встановить 

обґрунтованість будь-якого висуну-
того проти особи кримінального обви-
нувачення.

У рішеннях ЄСПЛ принцип 
справедливості судового розгляду 
тлумачать як право на доступ до 
правосуддя, належне здійснення пра-
восуддя, рівність сторін тощо. Про-
блемою є те, що жоден документ не 
містить визначення поняття «справед-
ливий судовий розгляд». Тому важли-
вим питанням є встановлення сут-
ності поняття «справедливий судовий 
розгляд» та аналіз рішень ЄСПЛ, які 
його визначають.

Право на справедливий суд скла-
дається з таких елементів, як: право 
доступу до судової процедури; право 
на справедливий розгляд упродовж 
розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим зако-
ном; право на публічний розгляд 
справи; право брати участь у судо-
вому розгляді справи, маючи рівні 
можливості з іншою стороною тощо.

В узагальненні практики засто-
сування Київським окружним адмі-
ністративним судом Конвенції про 
захист прав людини та основополож-
них свобод 1950 р., практики Євро-
пейського суду з прав людини під час 
розгляду та вирішення адміністра-
тивних справ зазначається: «Основні 
конвенційні вимоги стосовно доступу 
до суду ЄСПЛ виклав у рішеннях, 
ухвалених проти України («Плах-
тєєв та Плахтєєва проти України», 

© Н. Шелевер, 2020
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«Меньшакова проти України», «Чуй-
кіна проти України») та проти інших 
держав – учасниць Конвенції («Гол-
дер проти Сполученого Королівства», 
«Кутіч проти Хорватії», «Ашингдейн 
проти Сполученого Королівства», 
«Креуз проти Польщі»).

У п. 1 ст. 6 кожному право гаран-
товане на звернення до суду з позо-
вом щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру. Таким чином, 
він втілює у собі «право на суд», яке, 
згідно із практикою ЄСПЛ, включає 
в себе не тільки ініціювати прова-
дження, але й право розраховувати 
на «розгляд» спору судом. Право на 
суд не є абсолютним і може підля-
гати легітимним обмеженням, таким, 
наприклад, як передбачені законом 
строки давності, заходи забезпе-
чення позову, нормативне регулю-
вання такого права стосовно непо-
внолітніх та психічно хворих осіб 
(рішення у справі «Стаббінгс та інші 
проти Сполученого Королівства» 
(“Stubbings and Others v. the United 
Kingdom”) від 22 жовтня 1996 р, 
«Толстой-Милославський проти Спо-
лученого Королівства» (“Tolstoy-Mi-
loslavsky v. the United Kingdom”) від 
13 липня 1995 р.). Якщо доступ до 
суду обмежено внаслідок дії закону 
або фактично, Суд має з’ясувати, чи 
не порушило встановлене обмеження 
саму суть цього права, зокрема, чи 
мало воно законну мету, і чи існу-
вало відповідне пропорційне співвід-
ношення між застосованими засо-
бами і поставленою метою (рішення 
у справі «Ашингдейн проти Сполу-
ченого Королівства» (“Ashingdane v. 
the United Kingdom”) від 28 травня 
1985 р.) [1].

В. Комаров та Н. Сакара зазна-
чають: «Уявляється, що право на 
справедливий судовий розгляд слід 
аналізувати в широкому й вузькому 
значенні. У широкому значенні це 
право закріплене в п. 1 ст. 6 Конвенції 
й ототожнюється із правом на доступ 
до правосуддя, тобто кожна особа 
повинна мати можливість ініціювати 

судовий розгляд справи щодо своїх 
цивільних прав і свобод та отримати 
справедливий і ефективний судовий 
захист. Також особа повинна мати 
безпосередній доступ, не обтяжений 
якимись юридичними чи фактичними 
перешкодами, до судової установи, 
а розгляд справи мусить відбува-
тися з додержанням усіх вимог, що 
передбачені п. 1 ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини та основних сво-
бод, оскільки мова не може йти про 
справедливий судовий розгляд, якщо 
справа вирішена, наприклад, з пору-
шенням вимоги публічності, розум-
ності строків, незалежності чи без-
сторонності суддів тощо.

У вузькому значенні право на спра-
ведливий судовий розгляд охоплює 
лише вимогу «справедливої» проце-
дури, яка в тексті статті Конвенції про 
захист прав людини та основополож-
них свобод використовується поряд із 
вимогами незалежності та безсторон-
ності суду, публічності й розумності 
строку судового розгляду. Даючи 
дефініції справедливості у вузькому 
значенні, Європейський суд з прав 
людини виділяє й такі вимоги, які не 
вказані в п. 1 ст. 6 Конвенції, напри-
клад, належне сповіщення та слу-
хання, взяття до уваги судом лише 
доказів, отриманих законним шляхом, 
винесення обґрунтованого рішення, 
принцип рівності сторін у змагаль-
ному процесі, заборону втручання 
законодавця у процес здійснення пра-
восуддя, принцип правової певності. 
З метою уникнення тавтологій право 
на справедливий судовий розгляд 
у вузькому значенні має називатися 
правом на належну судову проце-
дуру» [2, с. 15–16].

В узагальненні практики засто-
сування Київським окружним адмі-
ністративним судом Конвенції про 
захист прав людини та основополож-
них свобод 1950 р., практики Євро-
пейського суду з прав людини під час 
розгляду та вирішення адміністратив-
них справ зазначається: «Прикладом 
застосування Київським окружним 
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адміністративним судом гарантій 
щодо розгляду справи незалежним 
та неупередженим судом є справа 
№ 810/2525/18 ОСОБА_1 до Тери-
торіального управління Державної 
судової адміністрації в Київській 
області та Державної судової адміні-
страції України про визнання неправо-
мірними дій та зобов’язання вчинити 
певні дії. У рамках цієї справи голову-
ючим суддею у справі було заявлено 
заяву про самовідвід, вирішуючи яку 
по суті, суд зазначив, що ст. 6 Кон-
венції про захист прав людини і осно-
воположних свобод встановлює право 
на справедливий судовий розгляд. 
Кожна людина при визначенні її гро-
мадянських прав та обов’язків або 
при висуненні проти неї будь-якого 
обвинувачення, має право на справед-
ливий і відкритий розгляд упродовж 
розумного строку незалежним і без-
стороннім судом.

Щодо безсторонності Європей-
ський суд з прав людини висуває дві 
вимоги: по-перше, бути об’єктивно 
безстороннім – тобто суд повинен 
гарантувати виключення будь-якого 
обґрунтованого сумніву стосовно 
його безсторонності. Щоб задоволь-
нити ці вимоги, суд повинен відпо-
відати суб’єктивному й об’єктив-
ному тесту: безсторонність для цілей 
п. 1 ст. 6 Конвенції повинна визнача-
тися суб’єктивним тестом, тобто на 
підставі особистого переконання окре-
мого судді в даній справі і за об’єктив-
ним тестом. Тобто з’ясування, чи має 
суддя гарантії, достатні для виклю-
чення будь-якого законного сумніву 
стосовно його безсторонності» [1].

Важливими елементами права на 
справедливий суд є принцип публіч-
ності та право на розумний строк роз-
гляду справи. Відповідно до ст. 6 Кон-
венції, кожна людина має право на те, 
щоб її справа розглядалася публічно. 
Не може бути таємне правосуддя, бо 
інакше не буде довіри до суду.

На думку Е. Трегубова, «ЄСПЛ 
поширює вимогу щодо розумності 
строків не тільки на розгляд справи 

в суді, але і на виконання судового 
рішення. У справі «Бурдов проти 
Росії» ЄСПЛ прямо вказує, що право 
на звернення до суду, закріплене 
у ст. 6 Конвенції, було б ілюзорним, 
якби правова система країн – учас-
ниць Конвенції допускала, що судове 
рішення, яке набрало законної сили 
та є обов’язковим для виконання, 
залишилося би не чинним щодо однієї 
зі сторін усупереч її інтересам. Тлу-
мачення ст. 6 Конвенції у світлі прин-
ципу верховенства права вимагає 
більш широкого підходу, за яким фор-
мальності не можуть бути підставами 
для виправдання несправедливості. 
Отже, не можна уявити, що ст. 6 Кон-
венції, захищаючи право на розумний 
строк розгляду справи, не передба-
чала би захисту права на виконання 
судового рішення» [3, с. 361].

З метою реалізації принципу 
справедливості суди повинні під час 
здійснення правосуддя застосовувати 
Конвенцію про захист прав людини 
та основоположних свобод і практику 
Європейського суду з прав людини.

У висновках Великої палати 
Верховного Суду, які сформульо-
вані нею під час розгляду справи 
№ 9901/386/18, провадження 
№ 11–85заі18, зазначається: «Завдан-
ням адміністративного судочинства 
відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС є спра-
ведливе, неупереджене та своєчасне 
вирішення судом спорів у сфері 
публічно-правових відносин із метою 
ефективного захисту прав, свобод 
та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб від пору-
шень із боку суб’єктів владних повно-
важень.

Справедливість судового рішення 
передбачає, що такі рішення мають 
достатньою мірою висвітлювали 
мотиви, на яких вони ґрунтуються. 
Межі такого обов’язку можуть різ-
нитися залежно від природи рішення 
і мають оцінюватись у світлі обста-
вин кожної справи. Національні 
суди, коли вибирають аргументи 
та приймають докази, мають обов’язок  
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обґрунтувати свою діяльність шляхом 
наведення підстав для такого рішення. 
Отже, суди мають дослідити основні 
доводи (аргументи) сторін та з осо-
бливою прискіпливістю й ретельні-
стю – змагальні документи, що сто-
суються прав та свобод, гарантованих 
Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 р.» [4].

Уважаємо такий висновок Великої 
палати Верховного Суду дуже дореч-
ним. Усі обставини справи мають 
бути ретельно досліджені, перевірені 
всі доводи обох сторін. Лише в такому 
разі досягається справедливість судо-
вого розгляду.

Усі аргументи, які сторони вважа-
ють важливими, мають бути розгля-
нуті судом. Рішення є справедливим 
лише за тієї умови, якщо всі обставини 
справи перевірені та підтверджені від-
повідними доказами. У цьому полягає 
й обґрунтованість судового рішення.

Ю. Матат уважає: «Не менш важ-
ливою складовою частиною права 
на справедливий суд, гарантованого 
ст. 6 Конвенції, є своєчасне вико-
нання остаточного судового рішення. 
Так, Європейський суд з прав людини 
в рішенні у справі “Hornsby v. 
Greece” зазначив, що право на спра-
ведливий суд було б ілюзорним, якби 
національна правова система договір-
ної держави допускала невиконання 
остаточного й обов’язкового судового 
рішення на шкоду одній зі сторін. 
Обов’язковість виконання судових 
рішень, разом з іншими складовими 
частинами права на справедливий 
суд, зокрема такими, як доступ до 
суду, суб’єктивна неупередженість 
суду, принцип правової визначеності, 
заборона втручання законодавця у від-
правлення правосуддя, розглядаються 
Судом як елементи верховенства 
права (“Golder v. The United King-
dom”, app. no. 4451/70)» [5, с. 33].

ЄСПЛ неодноразово висловлював 
свою стурбованість стосовно недоско-
налості національного механізму юри-
дичного захисту в Україні, що пов’я-
зане з невиконанням чи неналежним 

виконанням судових рішень. Про-
блемним питанням під час виконання 
рішень ЄСПЛ є те, що державний 
виконавець, як представник органу 
державної влади, отримує заробітну 
плату з державного бюджету Укра-
їни, але зобов’язаний, згідно з вико-
навчими документами, діяти проти 
власної держави.

Ю. Тобота зазначає: «Таким чином, 
різні підходи до розуміння катего-
рії «справедливість» дають підставу 
визначити її в узагальненому вигляді 
як: 1) чесність, порядність, неупере-
дженість (об’єктивність) у відносинах 
між суб’єктами права, відповідність 
таких відносин моральним та пра-
вовим нормам; 2) певне співвідно-
шення (пропорційність) між злочином 
та покаранням, працею та винагоро-
дою; 3) рівність правового статусу 
суб’єктів права. Водночас в остан-
ньому випадку про рівність може 
йтися в сенсі здійснення правосуддя 
національними судами та Судом, 
у яких учасники провадження мають 
рівні процесуальні права й обов’язки. 
Отже, термін «справедливий» у про-
цесуальному аспекті означає неупе-
реджений (незалежний) та об’єктив-
ний, такий, що рівною мірою (без 
привілеїв) враховує інтереси учасни-
ків судового провадження, відпові-
дає моральним та правовим нормам» 
[6, с. 66].

Важливим критерієм справедли-
вого судового розгляду є неупередже-
ність судді. Так, суддя має однаково 
ставитися до сторін, не може бути 
жодних привілеїв чи обмежень.

Ю. Тобот зауважує: «Тому зміст 
поняття «справедливого судового 
розгляду» у справах, що їх розгля-
дає Суд, охоплює зокрема вимоги 
щодо рівного доступу до право-
суддя, публічності розгляду справ, 
гарантування права обвинуваченому 
у вчиненні кримінального правопору-
шення бути детально повідомленим 
про характер і мотиви висунутого 
проти нього обвинувачення, необ-
хідності надання йому достатнього 
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часу та можливостей для підготовки 
свого захисту, можливості захищати 
себе особисто або обрати для цього 
захисника, у тому числі безкоштовно, 
допитувати свідків обвинувачення 
й захисту. Окрім зазначених крите-
ріїв справедливого судового розгляду, 
до них належать також усі ті права, 
які закріплено у відповідних проце-
суальних кодексах (кримінальному, 
цивільному, адміністративному тощо) 
та дотримання яких під час здійс-
нення відповідного виду судочинства 
буде відповідати інтересам підозрю-
ваного, обвинуваченого, потерпілого, 
заявника, позивача тощо (наприклад, 
право заявляти клопотання, давати 
пояснення та інші)» [6, с. 68].

С. Степанова зазначає: «<…> Удо-
сконалення механізму застосування 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та практики 
Європейського Суду в національному 
законодавстві та національній судо-
вій практиці потребує застосування 
таких практичних механізмів, як: 
внесення змін до чинного законодав-
ства та практики його застосування, 
забезпечення юридичної експертизи 
законопроєктів, перевірка на відпо-
відність чинних законів, належне опу-
блікування, швидке й ефективне роз-
повсюдження на національному рівні 
тексту рішень Суду серед суддів, про-
курорів, адвокатів, працівників право-
охоронних органів та інших категорій 
працівників, професійна діяльність 
яких пов’язана із правозастосуван-
ням, а також тримання людей в умо-
вах позбавлення волі, забезпечення 
їх професійної підготовки з питань 
вивчення Конвенції та практики Євро-
пейського суду тощо» [7, с. 4–5].

Уважаємо, щоб побудувати євро-
пейську Україну, потрібно гарантувати 
та реалізувати на практиці конститу-
ційне право людини на справедливий 
суд. Пріоритетним під час здійснення 
правосуддя має бути саме принцип 
справедливості. Конституція України 
закріплює основні засади судочин-
ства. Проте засада справедливості не 

закріплена там. На нашу думку, було 
б доцільно додати до Конституції Укра-
їни принцип справедливості.

С. Степанова вважає: «Право на 
справедливий суд є основоположним 
правом людини, важливим елементом 
права в демократичній та правовій 
державі. Наявність ефективної судо-
вої системи є гарантією забезпечення 
«формального» та «реального» верхо-
венства права. Водночас принципи 
верховенства права, правової визна-
ченості та належного здійснення пра-
восуддя становлять основу права на 
справедливий суд. Функціонування 
права на справедливий суд є під-
ґрунтям для системи права загалом, 
гарантією захисту всіх інших прав. 
Оскільки принципи пріоритету загаль-
нолюдських цінностей, справедливості, 
рівності та свободи є аксіологічними 
імперативами, то право на справедли-
вий суд у цьому контексті передбачає 
втілення всіх морально-ціннісних над-
бань людства» [7, с. 29].

Забезпечення справедливого судо-
чинства залежить насамперед від 
моральних якостей судді. На жаль, 
в Україні спостерігається ситуа-
ція, коли існують так звані «тіньові 
суди». Громадяни України, які знають 
рівень корумпованості українських 
суддів, шукають будь-яких можли-
вих способів впливу на них із метою 
позитивного вирішення справи. Тому 
суддями мають ставати особи з висо-
кою правовою свідомістю, культурою 
і бажанням реалізувати на практиці 
справедливе правосуддя, а не іміта-
цію судового процесу.

Справедливість – це одна з фун-
даментальних цінностей, яка захи-
щає основні права і свободи людини 
і громадянина. Завданням судової 
гілки влади є утвердження принципу 
справедливості. Європейська конвен-
ція про захист прав людини і осно-
воположних свобод закріплює права 
і свободи людини. Вона ратифікова-
на Україною та є складовою части-
ною національного законодавства.  
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Конвенція гарантує право на спра-
ведливий суд. Конвенція та протоко-
ли до неї стали складовою частиною 
національного законодавства. Украї-
на взяла на себе зобов’язання гаран-
тувати і реалізувати передбачене 
Конвенцією право на справедливий 
суд, яке є основоположним правом 
людини. Практика Європейського 
суду з прав людини має пріоритет 
над нормами національного законо-
давства. Проте для вдосконалення 
механізму застосування Конвенції 
треба забезпечити юридичну експер-
тизу законопроєктів.

Україна має прагнення стати 
повноцінним членом Європейсько-
го Союзу, тому повинна забезпе-
чити і право на справедливий суд. 
Це ключовий елемент європейських 
стандартів правосуддя. Право на 
справедливий суд є комплексом кон-
ституційно закріплених процесу-
альних прав. Кожна людина прагне, 
щоб її справа розглядалася в суді 
справедливо.

Жоден документ не містить 
визначення поняття «справедли-
вий судовий розгляд». Тому важ-
ливим питанням є встановлення 
сутності поняття «справедливий 
судовий розгляд» і аналіз рішень 
Європейського суду з прав людини, 
які його визначають.

Ключовими елементами права 
на справедливий суд є: право досту-
пу до судової процедури; право на 
справедливий розгляд упродовж 
розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, встановленим 
законом; право на публічний роз-
гляд справи; право брати участь 
у судовому розгляді справи, маю-
чи рівні можливості з іншою сто-
роною тощо. Конвенція гарантує 
кожному право на звернення до 
суду з позовом щодо його прав і 
обов’язків цивільного характеру.

У рішеннях Європейського суду 
з прав людини принцип справедли-
вості судового розгляду тлумачать 
як право на доступ до правосуддя, 

належне здійснення правосуддя, 
рівність сторін. На практиці дуже 
часто спостерігається ситуація, 
коли суди лише формально посила-
ються на принцип справедливості. 
Правосуддя є справедливим лише 
тоді, коли всі обставини справи 
ретельно досліджені, перевірені 
всі доводи обох сторін. Проблем-
ним питанням в Україні є вико-
нання судових рішень, оскільки 
навіть справедливі судові рішення 
на практиці часто-густо взагалі 
не виконуються. Під час здійснен-
ня правосуддя суддя має керува-
тися принципом справедливості, 
бути неупередженим, оскільки це є 
важливим критерієм справедливого 
судового розгляду.

Ключові слова: справедливість, 
право на справедливий суд, Європей-
ський суд з прав людини, правосуддя, 
Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод.

Shelever N. The constitutional 
right to a fair trial under 
article 6 of the Convention for 
the protection of human rights 
and fundamental freedoms 1950

Justice is one of the fundamental 
values that protects the fundamental 
rights and freedoms of man and 
citizen. The task of the judiciary 
is the adoption of the principle of 
fairness. The European Convention 
for the protection of human rights 
and fundamental freedoms enshrines 
the rights and freedoms of the 
individual. It is ratified by Ukraine 
and is part of the national legislation. 
The Convention guarantees the right 
to a fair trial. The Convention and 
its Protocols have become an integral 
part of national legislation. Ukraine 
has committed itself to guarantee 
and realize the envisaged Convention 
right to a fair trial, which is a 
fundamental human right. Practice of 
the European court of human rights 
takes precedence over national law. 
However, to improve the mechanism 
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of application of the Convention it is 
necessary to provide a legal expertise 
of draft laws.

Ukraine has a desire to become a 
full member of the European Union, 
it must therefore ensure the right to 
a fair trial. This is a key element 
of European standards of justice. 
Right to a fair trial is a complex of 
constitutional procedural rights. Each 
person seeks to have her case heard in 
court fairly.

Neither document does contain the 
definition of “fair trial”. Therefore, 
an important issue is to establish the 
nature of “fair trial” and analysis of 
ECHR judgments that define it.

Key elements of the right to a fair 
trial is the right to access the judicial 
process; right to a fair hearing within 
a reasonable time by an independent 
and impartial Tribunal established by 
law; right to public hearing; the right 
to participate in judicial proceedings, 
having equal opportunities with 
the other party, and the like. The 
Convention guarantees the right 
to appeal to court with a claim 
concerning his rights and obligations 
of a civil nature.

The decisions of the ECHR the 
principle of a fair trial is interpreted 
as the right to access to justice, the 
proper administration of justice, the 
equality of the parties. In practice, 
very often there is a situation when 
the courts only formally invoke the 
principle of justice. Justice is fair only 
when all the circumstances of the case 
are thoroughly researched, all the 
arguments on both sides are tested. 
A problematic issue in Ukraine is the 
enforcement of judicial decisions, 
because even a fair judicial decisions 
in practice are often not implemented. 
When administering justice, judges 
should be guided by the principle of 

justice, to be impartial, because it is 
an important criterion of a fair trial.

Key words: justice, right to fair 
trial, European Court of Human Rights, 
justice, European Convention for 
protection of human rights.

Література
1. Узагальнення практики застосу-

вання Київським окружним адміністра-
тивним судом Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод 
1950 р., практики Європейського суду з 
прав людини під час розгляду та вирі-
шення адміністративних справ. URL: 
https://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/
pokazniki-diyalnosti/uzagaljnenja_1/
Uzagaljnenja_zastosuvanja_Konvencii_
praktuku_ESPL_2018 (дата звернення: 
17.08.2020).

2. Комаров В., Сакара Н. Право на 
справедливий судовий розгляд у цивіль-
ному судочинстві. Харків : Нац. юрид. 
акад. імені Ярослава Мудрого, 2007. 42 с.

3. Трегубов Е. Право на справед-
ливий суд у практиці Європейського 
суду з прав людини. Форум права. 2010. 
№ 1. С. 358–363.

4. Висновки Великої палати Верхов-
ного Суду (справа № 9901/386/18). 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/74022208 (дата звернення: 
17.08.2020).

5. Матат Ю. Право на справедливий 
суд: практика Європейського суду з прав 
людини і реалізація в Україні. Науковий 
вісник Ужгородського національного уні-
верситету. 2016. Вип. 41 (1). С. 31–36.

6. Тобота Ю. Поняття та крите-
рії «справедливого судового розгляду» 
у рішеннях Європейського суду з прав 
людини. Вісник Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна. 
2013. № 1086. С. 65–68.

7. Cтепанова С.В. Європейські стан-
дарти права на справедливий суд та їх 
імплементація у національне законодав-
ство України: конституційно-правове 
дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.02. Київ ; Ужгород, 2018. 216 с.



79

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

УДК 347.65/68
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.2005

М. Михайлів,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
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Важливе місце серед інститутів 
цивільного права належить спадко-
вому праву. Після ухвалення Цивіль-
ного кодексу (далі – ЦК України) 
у 2003 р. в цивільному праві України 
задекларовано нові підходи до пере-
ходу прав і обов’язків від спадкодавця 
до спадкоємців. Зокрема це пов’язано 
з розширенням кола спадкоємців за 
законом, зміною розміру обов’язкової 
частки в разі спадкування за запові-
том, закріпленням нових механізмів 
спадкування прав на окремі види 
об’єктів, новими підходами до класи-
фікації заповітів тощо. Проте розвиток 
суспільних відносин, удосконалення 
речових прав зумовили необхідність 
з’ясування правової природи й особ-
ливостей спадкування. Насамперед 
це стосується сфери спадкування за 
законом.

Мета проведеного дослідження – 
зробити аналіз змісту норм цивіль-
ного законодавства у сфері спадку-
вання за законом; визначити поняття 
спадкування за законом та провести 
аналіз змісту даного поняття; виокре-
мити проблеми у сфері правового 
регулювання спадкування за законом, 
запропонувати шляхи їх вирішення.

Питанням спадкування за зако-
ном приділяли увагу низка україн-
ських та іноземних учених, серед 
яких: В.В. Валах, Г.В. Галущенко, 
Ю.О. Заіка, О.О. Кармаза, В.І. Кисіль, 
О.Є. Кухарєв, В.І. Крат, Л.А. Лунц, 
З.В. Ромовська, А.А. Рубанов, 
Н.О. Саніахметова, І.В. Спасибо- 

Фатєєва, А.А. Степанюк, В.Л. Толстих, 
С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов та інші. 
Проте в науці ще залишається чимало 
питань, які потребують дослідження 
та є актуальними.

Одним із видів спадкування, вихо-
дячи зі змісту ст. 1217 ЦК України, 
є спадкування за законом. Спад-
куванню за законом присвячено  
ст. ст. 1258–1267 гл. 86 ЦК України. 
Спадкування за законом, на відміну 
від спадкування за заповітом, яке 
здійснюється на підставі волевияв-
лення заповідача, відбувається за 
закріпленою законодавцем моделлю 
спадкування. Воно здійснюється 
почергово з урахуванням родинних, 
сімейних, квазіродинних відносин або 
ж відносин щодо утримання.

На думку В.І. Крат, модель спадку-
вання за законом формується за допо-
могою встановлення великої кіль-
кості винятків із загальних правил. 
У зв’язку із чим науковець виділяє 
загальні та спеціальні правила, що 
встановлюються до спадкування за 
законом. До загальних правил відно-
ситься те, що: спадкоємцями можуть 
бути лише фізичні особи; перелік 
потенційних спадкоємців за законом 
вичерпно встановлений у гл. 86 ЦК 
України шляхом зазначення відпо-
відних категорій фізичних осіб або 
ж шляхом закріплення критеріїв для 
їх визначення; спадкування відбува-
ється зазвичай у порядку, установ-
леному законом почергово; існують 
можливості спадкування за законом 
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і за заповітом. До спеціальних правил 
спадкування за законом належать: 
зміна черговості (на основі договору 
або рішення суду); внутрішня чер-
говість у межах п’ятої черги; право 
представлення; відмова спадкоємця 
від прийняття спадщини на користь 
іншого спадкоємця; спадкова трансмі-
сія [13, с. 475–476].

Варто зазначити, що ні старий 
Цивільний кодекс Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки 
1963 р., ні новий ЦК України 2003 р. 
не містять визначення поняття спад-
кування за законом, що, у свою 
чергу, ускладнює розуміння змісту 
таких відносин. У зв’язку із цим 
під спадкуванням за законом про-
понуємо розуміти спосіб здійснення 
права на спадкування, відповідно до 
якого відбувається перехід спадщини 
в порядку черговості від спадкодавця 
до фізичних осіб, які є кровними роди-
чами спадкодавця, а також до інших 
осіб, які відповідно до закону наділені 
правом на спадкування за законом.

Одним із недоліків гл. 86 ЦК Укра-
їни є відсутність спеціальної норми, 
яка б передбачала, у яких випад-
ках фізична особа – спадкоємець за 
законом наділяється правом здійс-
нення спадкування за законом. Проте 
ст. 1223 ЦК України передбачає, що 
таке право виникає у спадкоємців 
у день відкриття спадщини. Право на 
спадкування мають особи, визначені 
в заповіті. У разі відсутності заповіту, 
визнання його недійсним, неприй-
няття спадщини або відмови від її 
прийняття спадкоємцями за запові-
том, а також у разі неохоплення запо-
вітом усієї спадщини право на спадку-
вання за законом одержують особи, 
визначені у ст. ст. 1261–1265 цього 
Кодексу.

Уважаємо не зовсім коректною 
ч. 2 ст. 1223 ЦК України, у якій 
зазначено випадки, за наявності яких 
спадкоємці за законом одержують 
право на спадкування, оскільки ця 
частина суперечить ч. 3 цієї статті, 
у якій зазначено, що право на спадку-

вання виникає в день відкриття спад-
щини. У зв’язку із цим уважаємо, що 
як у спадкоємців за заповітом, так 
і у спадкоємців за законом право 
на спадкування виникає на підставі 
такого юридичного факту, як смерть 
фізичної особи або оголошення її 
померлою, виникає в день відкриття 
спадщини. А здійснювати своє справо 
на спадкування за заповітом чи за 
законом спадкоємці можуть лише за 
наявності певних обставин. Зокрема, 
здійснювати право на спадкування за 
заповітом спадкоємці можуть у разі 
наявності чинного заповіту. Мож-
ливість здійснення права на спад-
кування спадкоємцями за законом 
виникає за наявності таких підстав, 
як: відсутність заповіту; визнання 
заповіту повністю або в частині 
недійсним; неохоплення заповітом 
усієї сукупності спадщини; відмова 
від прийняття спадщини спадкоєм-
цями за заповітом; усунення від при-
йняття спадщини у випадках, вста-
новлених законом.

У зв’язку із цим пропонується 
внести зміни до ст. 1223 ЦК України 
та викласти її в такій редакції:

«Ст. 1223. Право на спадкування
1. Право на спадкування виникає 

у день відкриття спадщини.
2. Право на спадкування мають 

особи, визначені в заповіті.
3. У випадках, встановлених зако-

ном, право на спадкування мають 
особи, визначені у ст. ст. 1261–1265  
цього Кодексу.

4. Здійснення права на спадку-
вання спадкоємцями за заповітом 
та за законом відбувається в порядку, 
встановленому ЦК України».

У зв’язку із цим також пропонуємо 
ст. 1258 гл. 86 ЦК України викласти 
в новій редакції:

«Ст. 1258. Здійснення права на 
спадкування за законом

1. Спадкування за законом здійс-
нюється у випадках: відсутності запо-
віту; визнання заповіту повністю або 
в частині недійсним; неохоплення 
заповітом усієї сукупності спадщини; 
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відмови від прийняття спадщини 
спадкоємцями за заповітом; усунення 
від прийняття спадщини у випадках, 
встановлених законом.

2. Спадкоємці за законом здійсню-
ють право на спадкування почергово.

3. Кожна наступна черга спадко-
ємців за законом здійснює право на 
спадкування в разі відсутності спад-
коємців попередньої черги, усунення 
їх від права на спадкування, неприй-
няття ними спадщини або відмови від 
її прийняття, крім випадків, встанов-
лених ст. 1259 цього Кодексу».

Також пропонується в усіх статтях 
гл. 86 ЦК України словосполучення 
«одержання права на спадкування 
спадкоємцями за законом» замінити 
на «здійснення права на спадкування 
спадкоємцями за законом». Внесення 
таких змін буде узгоджуватися зі ст. 
ст. 12, 13 та 1217 Цивільного кодексу 
України.

Одним із найбільш спірних питань 
у доктрині є визначення кола осіб, 
які будуть належати до спадкоємців 
за законом. Як зазначає Ю.О. Заіка, 
питання щодо того, якими критері-
ями має керуватися законодавець, 
коли визначає коло спадкоємців за 
законом, одне з найбільш спірних 
у цивілістичній літературі. Визна-
чення кола осіб, які закликаються до 
спадкування за законом у випадках, 
коли спадкування за заповітом із фак-
тичних чи юридичних причин немож-
ливе, є головним змістом норм у разі 
спадкування за законом [5, с. 146].

На підставі аналізу гл. 86 ЦК Укра-
їни можемо виділити такі критерії, 
якими законодавець послуговується 
під час віднесення тих чи інших фізич-
них осіб до спадкоємців за законом:

– родинні відносини, які визна-
чаються за ступенем споріднення зі 
спадкодавцем;

– сімейні відносини, які виника-
ють на підставі реєстрації шлюбу із 
спадкодавцем або в разі спільного 
проживання зі спадкодавцем однією 
сім’єю не менш як п’ять років до часу 
відкриття спадщини;

– квазіродинні відносини, які 
виникають у зв’язку з усиновленням 
дитини спадкодавцем;

– відносини, пов’язані з утриман-
ням, а саме утриманці спадкодавця, 
які не були членами його сім’ї.

Проте, як убачається зі змісту ст. 
ст. 1261–1266 ЦК України, законода-
вець взяв за основу віднесення тих 
чи інших фізичних осіб у певну чергу 
критерій родинних відносин, а саме 
ступінь кровного споріднення. Отже, 
між спадкодавцем і спадкоємцями має 
існувати біологічний зв’язок кровного 
споріднення певного ступеня. Проте 
якщо 1–3 черги становлять фізичні 
особи, які є кровними родичами, то 
до 4–5 черги, окрім осіб, пов’язаних 
родинними відносинами, включені 
особи, які пов’язані сімейними відно-
синами або відносинами піклування, 
а саме особи, які зі спадкодавцем 
проживають однією сім’єю не менше 
п’яти років до часу відкриття спад-
щини, й утриманці, які не були чле-
нами сім’ї спадкодавця.

На відміну від ЦК України 2003 р., 
який виділяє п’ять черг спадкоємців, 
Цивільний кодекс Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки 
1963 р. обмежував коло спадкоємців 
за законом родичами другого сту-
пеня споріднення. Зокрема, в першу 
чергу спадкоємців за законом, відпо-
відно до ст. 529 Цивільного кодексу 
Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки [15], відносилися 
діти (зокрема, усиновлені), дружина 
і батьки (усиновителі) померлого. До 
числа спадкоємців першої черги нале-
жить також дитина померлого, яка 
народилася після його смерті. Онуки 
і правнуки спадкодавця спадкували як 
спадкоємці за законом першої черги 
у випадку, якщо на час відкриття 
спадщини не було серед живих того 
з їхніх батьків, хто був би спадкоєм-
цем. Відповідно до ст. 530 Цивіль-
ного кодексу Української Радянської 
Соціалістичної Республіки, до спад-
коємців другої черги відносилися 
брати і сестри померлого, а також дід 
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та баба померлого як з боку батька, 
так і з боку матері.

Про доцільність обмеження кіль-
кості черг та кола спадкоємців за 
законом висловлювалися чимало нау-
ковців, серед яких М.Я. Пергамент, 
А.А. Бугаєвський, Г.Ф. Шершеневич, 
Ю.О. Заіка й інші. Оскільки логіч-
ним видається, що спадкоємцями за 
законом повинні бути лише ті особи, 
які є кровноспорідненими із спадко-
давцем та найближчими особами, що 
пов’язані родинними відносинами.

Критерій кровного споріднення 
та найближчих родинних відносин 
став основою для формування черг 
спадкоємців за законом у Цивіль-
них кодексах більшості європей-
ських державах. Так, наприклад, 
у § 730 Цивільного кодексу Австрії 
[1] передбачено, що спадкоємцями 
за законом є один із подружжя й ті 
особи, які перебувають у родинних 
відносинах із спадкодавцем за най-
ближчою лінією споріднення. Відпо-
відно до § 731 виділяються чотири 
лінії спадкоємців за законом, які 
перебувають із спадкодавцем у родин-
них відносинах. Так, до першої нале-
жать спадкоємці, об’єднані зі спадко-
давцем як їхнім предком, а саме його 
діти та їхні нащадки. До другої лінії 
відносяться мати і батько спадко-
давця разом із тими, з ким спадкода-
вець об’єднаний матір’ю чи батьком, 
а саме брати, сестри і їхні нащадки. 
До третьої лінії – баба і дід спадко-
давця разом із сестрами і братами 
батьків спадкодавця та їхні нащадки. 
Як спадкоємці четвертої лінії допуска-
ються до спадкування тільки прабаба 
і прадід спадкодавця. Законні права 
подружжя на спадкування регулю-
ються §§ 757–759 Цивільного кодексу 
Австрії. Зокрема, подружжя наділене 
правом спадкувати поряд із лінією, 
яка закликається до спадкування. 
Визначення розміру спадкової частки 
подружжя залежатиме від черги, яка 
буде спадкувати за законом.

Подібний підхід можемо спосте-
рігати і в цивільному законодавстві 

Німеччини, Ізраїлю, інших європей-
ських держав. Так, відповідно до  
§§ 1924–1928 Цивільного уложення 
Німеччини, спадкоємцями першої 
черги за законом є нащадки спад-
кодавця (діти); у другу чергу спад-
кують батьки спадкодавця та їхня 
прямі нащадки; у третю чергу спад-
кують діди і баби спадкодавця та їхні 
нащадки; спадкоємцями четвертої 
черги за законом є прадіди і прабаби 
спадкодавця та їхні нащадки. Спад-
коємцями п’ятої та наступних черг 
спадкоємців за законом відповідно до 
§ 1929 Цивільного уложення Німеч-
чини є далекі предки спадкодавця 
та їхні нащадки. Подружжя допус-
кається як спадкоємець за законом 
поряд із родичами першої, другої 
чи інших черг і спадкує лише чітко 
визначену частку спадкового майна. 
Залежно від черги, з якою подружжя 
спадкує, така частка змінюється. 
У разі відсутності родичів 1–3 черг 
усе спадкове майно переходить до 
подружжя [3].

Відповідно до Закону від 1965 р. 
«Про спадкування» [2], в Ізраїлі спад-
коємцями за законом є: особа, яка 
була чоловіком (дружиною) спадко-
давця на момент його смерті; родичі 
спадкодавця, а саме діти спадкодавця 
та їхні нащадки, батьки спадкодавця 
та їхні нащадки, діди і баби спадко-
давця та їхні нащадки. Чоловік (дру-
жина) спадкодавця спадкує поряд 
з особами, які закликаються до спад-
кування за законом, із виділенням 
частини спадщини, встановленої зако-
ном. Подібний підхід щодо черговості 
спадкування закріплено в цивільних 
кодексах та законах Іспанії, Чехії, 
Японії, Китаю тощо.

Аналіз норм у сфері спадкування 
за законом окремих європейських 
держав вказує на те, що формування 
черг здійснювалося лише з ураху-
ванням найближчих родинних від-
носин спадкодавця із спадкоємцями, 
а один із подружжя спадкодавця наді-
лений статусом законного спадко-
ємця та спадкує разом із чергою, яка 



83

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

закликається до спадкування. Такий 
підхід. на нашу думку, є правильним 
та відповідає правовій природі спад-
кового правонаступництва.

З урахуванням вищезазначеного, 
пропонуємо за основу формування 
черг спадкоємців взяти лише крите-
рій родинних відносин і класифікацію 
здійснювати з урахуванням ступеня 
кровного споріднення. З кола спад-
коємців п’ятої черги виключити утри-
манців спадкодавця, які не були чле-
нами його сім’ї.

Пропонуємо виділяти два види 
спадкоємців за законом:

1) один із подружжя, який пере-
жив спадкодавця; фізичні особи, які 
перебувають у родинних відносинах 
найближчого ступеня споріднення із 
спадкодавцем (право на спадкування 
здійснюють почергово);

2) інші фізичні особи, які у випад-
ках, визначених законом, можуть 
отримати право на спадкування за 
законом. До цих осіб відносити: чле-
нів сім’ї спадкодавця, усиновлених 
дітей, дітей, народжених способом 
(шляхом) штучного запліднення, 
дітей, народжених від сурогатної 
матері.

Правом на спадкування за зако-
ном наділений один із подружжя, 
який пережив спадкодавця. Подруж-
жям визнаються особи, які перебу-
вають у зареєстрованому шлюбі, що 
засвідчується свідоцтвом про шлюб. 
На підставі шлюбу створюється сім’я. 
Отже, шлюб є підставою для виник-
нення прав і обов’язків подружжя.

Не будуть мати права на спадку-
вання за законом особи, шлюб між 
якими був розірваний або визнаний 
недійсним до моменту відкриття спад-
щини.

Невирішеними та неврегульова-
ними натепер залишаються питання, 
пов’язані з такими спадкоємцями 
за законом, як діти спадкодавця, 
зокрема й зачаті за життя спадкодавця 
та народжені після його смерті, які від-
повідно до ст. 1261 ЦК України мають 
право на спадкування в першу чергу.

Виходячи зі змісту поняття сім’ї, на 
підставі аналізу норм розд. ІІІ гл. 12, 
розд. IV гл. 18 Сімейного кодексу 
України можемо виділити такі види 
дітей як спадкоємців першої черги:

– діти, народжені від батьків, 
які перебувають у зареєстрованому 
шлюбі (походження дитини від бать-
ків визначається на підставі Свідо-
цтва про шлюб та документа закладу 
охорони здоров’я про народження 
дружиною дитини);

– діти, народжені від батьків, 
які не перебувають у зареєстрова-
ному шлюбі (походження дитини від 
батька визначається за заявою матері 
та батька дитини або за рішенням 
суду);

– діти, народжені в результаті 
застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій (походження 
дитини визначається за записом про 
батька дитини);

– діти, народжені до спливу 
десяти місяців після припинення 
шлюбу або визнання його недійсним 
(відповідно до ч. 2 ст. 122 Сімей-
ного кодексу України, походить від 
подружжя у випадках, встановлених 
законодавством, батьківство може 
бути визнане за рішенням суду);

– діти, усиновлені батьками або 
одним із батьків (прирівнюються 
до дітей усиновлювача з моменту 
набрання чинності рішення суду про 
усиновлення).

Законодавець у ч. 1 ст. 1222 ЦК 
України закріплює, що спадкоємцями 
за заповітом і за законом можуть 
бути фізичні особи, які є живими 
на час відкриття спадщини, а також 
особи, які були зачаті за життя спад-
кодавця і народжені живими після 
відкриття спадщини [14]. Уважаємо, 
що така норма за своїм змістом супе-
речить ч. 1 ст. 2 та ст. ст. 24–26 ЦК 
України, оскільки суб’єктом права 
й учасником цивільних правовідно-
син (спадкових відносин) ми можемо 
вважати людину, яка наділена цивіль-
ною правоздатністю, що виникає 
в момент її народження. Відповідно 
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до ст. 6 Закону України «Про охорону 
дитинства», кожна дитина має право 
на життя з моменту визначення її 
живонародженою та життєздатною 
за критеріями Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я [9]. Поняття 
«живонародження» й ознаки дитини, 
народженої живою (новонароджена), 
передбачені Інструкцією з визна-
чення критеріїв перинатального 
періоду живонародженості та мертво-
народженості, затвердженої наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 
29 березня 2006 р. №179 [6].

У зв’язку із цим зачату, але ще не 
народжену дитину не можна визна-
вати суб’єктом права та вважати 
учасником як спадкових відносин 
зокрема, так і цивільних відносин 
загалом, а тому вона не може бути 
наділена суб’єктивними правами чи 
обов’язками.

Проте в п. 2 ч. 2 ст. 25 ЦК України 
зазначається, що у випадках, установ-
лених законом, охороняються інтереси 
зачатої, але ще не народженої дитини. 
І, як слушно зазначає О.Є. Кухарєв, 
невипадково в законі йдеться саме про 
«інтереси» зачатої та ненародженої 
дитини, а не про її права. До народ-
ження людини неможливо говорити 
про виникнення суб’єктивного права. 
Законодавець лише гарантує права 
майбутнього суб’єкта за умови народ-
ження живим [8, с. 44].

Неможливість наділення плода 
будь-якими суб’єктивними цивіль-
ними правами визначив Європей-
ський суд з прав людини, який 
8 липня 2004 р. постановив рішення 
у справі «Во проти Франції» [16], 
у якому чітко зазначив, що плід (емб-
ріон) не наділений навіть найбільш 
важливим правом – правом на життя 
[11, с. 281].

Пропонуємо доповнити ЦК Укра-
їни статтею «Забезпечення інтересів 
потенційних спадкоємців у сфері спад-
кування за законом» такого змісту:

«Правом бути спадкоємцем першої 
черги можуть бути наділені потен-
ційні спадкоємці.

Потенційними спадкоємцями за 
законом є діти спадкодавця, які зачаті 
за життя спадкодавця та народженні 
після його смерті.

Право на спадкування за законом 
у потенційних спадкоємців виникає 
з моменту їх народження.

Підставами для позбавлення права 
на спадкування за законом потен-
ційних спадкоємців є встановлення 
в судовому порядку факту, що спад-
кодавець не є батьком цієї дитини».

Також необхідно звернути увагу 
на правовий статус дітей, усиновле-
них спадкодавцем. Так, відповідно до 
ст. 207 Сімейного кодексу України, 
усиновленням є прийняття усинов-
лювачем у свою сім’ю особи на пра-
вах дочки чи сина, що здійснене на 
підставі рішення суду, крім випадку, 
передбаченого ст. 282 цього Кодексу. 
Усиновлення дитини провадиться в її 
найвищих інтересах для забезпечення 
стабільних та гармонійних умов її 
життя [12].

Відповідно до ст. 11 Європейської 
конвенції про усиновлення дітей від 
27 листопада 2007 р., унаслідок уси-
новлення дитина стає повноправним 
членом сім’ї усиновлювача (усинов-
лювачів) і має стосовно усиновлювача 
(усиновлювачів) та його або їхньої 
сім’ї такі самі права й обов’язки, як 
і діти усиновлювача (усиновлювачів), 
батьківство яких установлено зако-
ном. Усиновлювач (усиновлювачі) 
мають батьківську відповідальність 
стосовно дитини. Усиновлення при-
пиняє правові відносини між дитиною 
та її батьком, матір’ю та сім’єю похо-
дження [4].

Відповідно до ч. 1 ст. 1260 ЦК 
України, у разі спадкування за зако-
ном усиновлений та його нащадки, 
з одного боку, та усиновлювач і його 
родичі – із другого, прирівнюються до 
родичів за походженням. Проте, вихо-
дячи із змісту ст. 11 Конвенції, уси-
новлена дитина набуває статусу члена 
сім’ї та у своїх правах прирівнюється 
до дітей усиновлювача. Отже, звідси 
можемо зробити висновок, що родинні 
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відносини виникають лише у членів 
сім’ї усиновлювача, а не в усіх роди-
чів усиновлювача. У зв’язку із цим 
пропонуємо ч. 1 ст. 1260 ЦК України 
доповнити та викласти в новій редак-
ції, зокрема:

«Право на спадкування внаслідок 
усиновлення особи (осіб) виникає 
з моменту здійснення усиновлення.

Усиновлені діти та їхні нащадки 
у сфері здійснення права на спадку-
вання за законом прирівнюються до 
біологічних дітей спадкодавця та їхніх 
нащадків.

У разі спадкування за законом уси-
новлений та його нащадки, з одного 
боку, та усиновлювач і члени його 
сім’ї – із другого, прирівнюються до 
родичів за походженням».

Чимало наукових дискусій пов’я-
зано з можливістю надання права 
на спадкування за законом вну-
кам за життя їхніх батьків. Так, на 
думку З.В. Ромовської, визначений 
у законі спадково-правовий статус 
внуків несправедливий, у зв’язку із 
чим пропонує включити їх до другої 
черги спадкоємців за законом як само-
стійних фігурантів [10, с. 186–187]. 
Надання внукам спадкодавця права на 
спадкування обстоювали і такі вчені, 
як М.А. Єгорова, М.С. Абраменков, 
П.В. Чугунов та інші. Зважаючи на 
принцип справедливості та розумності 
як визначальні засади цивільного зако-
нодавства та враховуючи наявність 
між дідом (бабою) та внуком другого 
ступеня споріднення, пропозицію про 
внесення змін до другої черги спадко-
ємців за законом шляхом включення 
внуків спадкодавця було запропоно-
вано й О.Є. Кухарєвим [7, с. 452].

Оскільки черги спадкоємців за 
законом сформовані, виходячи із кри-
терію ступеня споріднення по пря-
мій лінії, уважаємо, що включення 
внуків до другої черги спадкоємців 
за законом призведе до порушення 
послідовності визначення черговості 
спадкоємців, чим порушуватимуться 
права тих спадкоємців, які належать 
до третьої черги.

Спадкування за правом представ-
лення є різновидом спадкового право-
наступництва, у зв’язку із чим внуки 
можуть спадкувати в разі смерті дітей 
спадкодавця до моменту відкриття 
спадщини. В інших випадках спадку-
ють діти спадкодавця. Тому вважа-
ємо логічною та правильною позицію 
законодавця, відповідно до якої вну-
кам надане право спадкування за пра-
вом представлення.

Як підсумок можемо зазначити, 
що спадкування за законом є важ-
ливим інститутом спадкового права, 
завданням якого є визначення юри-
дичної долі спадщини в разі відсут-
ності волевиявлення спадкодавця. 
За допомогою норм цього інституту 
законодавець визначає коло спадко-
ємців, які наділяються правом спад-
кування за законом, визначається 
порядок закликання спадкоємців до 
спадкування та розподілу між ними 
спадкового майна. Проте з розвитком 
суспільних відносин в Україні, з ура-
хуванням євроінтеграційних процесів 
правове регулювання спадкування за 
законом потребує оновлення. Удо-
сконалення законодавства у сфері 
спадкування за законом допоможе 
вирішити чимало проблем, які вини-
кають як у теорії спадкового права, 
так і в судовій практиці.

Стаття присвячена досліджен-
ню національного законодавства у 
сфері спадкування за законом і удо-
сконаленню правового регулюван-
ня спадкування за законом в умо-
вах новелізації Цивільного кодексу 
України. Звертається увага на те, 
що в національному законодавстві 
немає визначення поняття «спад-
кування за законом», що, як наслі-
док, ускладнює розуміння змісту 
таких відносин. Запропоновано 
під спадкуванням за законом розу-
міти спосіб здійснення права на 
спадкування, відповідно до якого 
відбувається перехід спадщини в 
порядку черговості від спадкодав-
ця до фізичних осіб, які є кровними 
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родичами спадкодавця, а також до 
інших осіб, які відповідно до зако-
ну наділені правом на спадкування 
за законом. У результаті проведе-
ного аналізу норм цивільного зако-
нодавства у сфері спадкування 
за законом звертається увага на 
доцільність заміни словосполучен-
ня «одержання права на спадку-
вання спадкоємцями за законом» 
на «здійснення права на спадку-
вання спадкоємцями за законом». 
У результаті проведеного аналізу 
норм Цивільного кодексу України 
та цивільного законодавства окре-
мих іноземних держав щодо крите-
ріїв формування черг спадкоємців 
за законом звертається увага на 
те, що спадкоємцями за законом 
повинні бути лише ті особи, які є 
кровноспорідненими із спадкодав-
цем та найближчими особами, що 
пов’язані родинними відносинами. 
У статті закцентовано увагу на 
тому, що ще не народжену дити-
ну не можна визнавати суб’єктом 
права та вважати учасником як 
спадкових відносин зокрема, так 
і цивільних відносин загалом, а 
тому вона не може бути наділена 
суб’єктивними правами чи обов’яз-
ками. У зв’язку із цим запропоно-
вано доповнити Цивільний кодекс 
України відповідною статтею, 
яка слугуватиме інструментом 
забезпечення інтересів потенцій-
них спадкоємців у сфері спадкуван-
ня за законом. У статті звернено 
увагу на правовий статус усинов-
лених дітей та потребу узгодити 
норми Цивільного кодексу Украї-
ни з Європейською конвенцією про 
усиновлення дітей. Як результат, 
удосконалення законодавства у 
сфері спадкування за законом 
допоможе вирішити чимало про-
блем, які виникають як у теорії 
спадкового права, так і в судовій 
практиці.

Ключові слова: спадкування, 
спадкування за законом, спадкода-
вець, спадкоємці, черги спадкування.

Mykhailiv M. Legal regulation 
of inheritance matters: civil law 
aspects

The article is devoted to the analysis 
of national legislation in the area 
of inheritance and the improvement 
of legal regulation of inheritance in 
the context of the novelization of the 
Civil Code of Ukraine.

A special attention is drawn to 
the fact that in Ukrainian national 
legislation there is no definition of 
the concept of inheritance by the 
provisions of law, which, as a result, 
makes it difficult to understand the 
very meaning of such relations.

It is proposed to understand 
the meaning of the inheritance by 
provisions of law as the way of 
realization of the right to inherit, 
according to which the inheritance is 
transferred in order of priority from 
the testator to individuals who are 
blood relatives of the testator, as well 
as to other persons who are legally 
entitled to inherit on the basis of law.

Having analyzed the norms of 
civil law in the area of inheritance 
by the provisions of law, special 
attention is drawn to the expediency 
of replacing the phrase “obtaining 
the right to inherit by heirs at law” 
to “realization of the right to inherit 
by heirs at law”. As a result of the 
analysis of the norms of the Civil Code 
of Ukraine and the civil legislation 
of some foreign states on the criteria 
for forming the queues of heirs, it is 
pointed up that heirs by provisions of 
law should be only those persons who 
are blood relatives of the testator and 
close relatives. relations.

The article emphasizes that an 
unborn child cannot be recognized as a 
subject of law as well as considered as 
a participant in inheritance relations, 
in particular, and civil relations 
in general. Therefore, it cannot be 
endowed with subjective rights or 
responsibilities. In this regard, it is 
proposed to supplement the Civil Code 
of Ukraine with a relevant article, 
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which will serve as a tool to ensure 
the interests of potential heirs in the 
area of legal inheritance.

The article draws attention to 
the legal status of adopted children 
and highlight the importance to 
align the provisions of the Civil 
Code of Ukraine with the European 
Convention on Adoption of Children. 
As a result, improving the law in the 
area of inheritance on the basis of law 
will help to tackle many problems that 
arise, both in the theory of inheritance 
law, and in judicial practice.

Key words: inheritance, inheritance 
on basis of law, testator, heirs, 
inheritance queues.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  
ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ  
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Постановка проблеми. Постійне 
зростання антропогенного наванта-
ження на навколишнє середовище 
в розрізі розміщення відходів вироб-
ництва та споживання ставить під 
загрозу закріплене Конституцією 
України право на сприятливе навко-
лишнє природне середовище. Ситуа-
ція у сфері поводження з відходами 
залишається досить напруженою. 
Відбувається це в основному через 
значні обсяги утворення відходів 
та незначний відсоток залучення їх 
у господарський обіг. Неодноразове 
реформування органів державного 
контролю за діяльністю у сфері пово-
дження з відходами не могло не відо-
бразитись негативно на стані закон-
ності в цій галузі. Роль Державної 
екологічної інспекції України у вияв-
ленні, припиненні, усуненні та від-
верненні порушень законодавства про 
відходи, у відновленні порушеного 
права громадян на сприятливе навко-
лишнє природне середовище є досить 
значною, що передбачає дослідження 
мети та завдань державного еколо-
гічного нагляду у сфері поводження 
з відходами.

Метою статті є аналіз цілей 
та завдань державного екологічного 
нагляду у сфері поводження з відхо-
дами. 

Аналіз дослідження проблеми. 
Запит суспільства на ефективне пово-
дження з відходами зумовив пошук 
розв’язання проблем за напрямами 

державного екологічного нагляду 
(контролю). Серед наукових дослі-
джень, що нині становлять теорети-
ко-правове підґрунтя формування 
основних закономірностей держаного 
екологічного нагляду, а також тих, 
у яких розглядалися окремі проблеми 
контрольної діяльності у сфері охо-
рони довкілля, варто назвати праці 
В. Андрейцева, В. Бабенка, С. Бого-
любова, М. Бринчука, А. Гетьмана, 
О. Голіченкова, О. Головкіна, Л. Здо-
ровко, В. Костицького, Н. Малише-
вої, М. Руденка, Ю. Шемшученка 
та інших. За позитивного оцінювання 
результатів проведених досліджень 
варто зазначити, що наявна потреба 
в поглибленому дослідженні проблем 
державного нагляду у сфері пово-
дження з відходами в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
З позиції теорії права юридична мета 
розглядається як ідеально передбачу-
вана та гарантована державою модель 
соціального явища, стану або про-
цесу, до досягнення якої за допомогою 
юридичних засобів прагнуть суб’єкти 
правотворчої діяльності та діяльності 
з реалізації права. Мета державного 
екологічного нагляду – це резуль-
тат, на досягнення якого спрямована 
діяльність Державної екологічної 
інспекції України. Мета державного 
екологічного нагляду визначаються 
статусом та компетенцією Держав-
ної екологічної інспекції України, її 
місцем і роллю в державі. Найбільш 

© М. Сірант, 2020



89

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

чітко мета державного екологічного 
нагляду визначена в Положенні про 
Державну екологічну інспекцію [1]. 

Положення безпосередньо не 
визначає мету, але, виходячи з норм, 
метою Державної екологічної інспекції 
є: забезпечення верховенства закону; 
законності; забезпечення захисту прав 
і свобод людини та громадянина; захи-
сту охоронюваних законом інтересів 
суспільства та держави у сфері охо-
рони навколишнього природного сере-
довища, раціонального використання, 
відтворення й охорони природних 
ресурсів, екологічної безпеки.

Мета діяльності Державної еко-
логічної інспекції України відповідає 
інтересам держави та громадян. Дер-
жавний нагляд у сфері екології спря-
мований на те, щоб правові акти, які 
видаються органами представницької 
та виконавчої влади, інших органів, 
відповідали законам, щоб законів 
дотримувалися всі органи незалежно 
від підпорядкованості, посадові особи 
та громадяни.

Саме в цьому полягає основна мета 
державного екологічного нагляду за 
виконанням законів. Оскільки наг-
ляд за виконанням законодавства про 
відходи є частиною державного еко-
логічного нагляду, його мету можна 
визначити як забезпечення верхо-
венства закону, захист прав і свобод 
людини, захист охоронюваних зако-
ном інтересів суспільства та держави.

Конституція України встановлює, 
що Конституція та закони мають вер-
ховенство на всій території держави. 
У правовій доктрині верховенство 
закону визнається одним з основних 
принципів законності. Необхідно 
відзначити, що верховенство закону 
є однією з ознак правової держави. 
Теорією держави сформульовані 
основні постулати принципу. Фор-
мування й існування правової дер-
жави передбачають встановлення 
реального панування закону в усіх 
сферах життя суспільства, розши-
рення сфери впливу на суспільні від-
носини.

Закон, ухвалений вищим органом 
влади з дотриманням конституційних 
процедур, не може бути скасований, 
змінений або призупинений актами 
виконавчої влади. Закон ухвалюється 
депутатами, які є представниками 
народу та висловлюють громадські 
інтереси, на відміну від інструкцій 
і наказів, що видаються міністерствами 
та відомствами у відомчих або навіть 
корпоративних інтересах. Легальне 
закріплення цього постулату можна 
знайти в низці законодавчих актів.

Відповідно до Закону «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», міс-
цеві правові акти не повинні супере-
чити Конституції України, законам 
та іншим нормативно-правовим актам 
України [2].

Стосовно мети державного еколо-
гічного нагляду за виконанням зако-
нодавства про відходи верховенство 
закону виражається в забезпеченні 
органами Державної екологічної 
інспекції України відповідності зако-
нам актів органів державної вико-
навчої влади та місцевого самовряду-
вання.

Єдність – один із принципів закон-
ності, що виступає як режим неухиль-
ного дотримання норм права учасни-
ками суспільних відносин. Відповідно 
до принципу єдності, законність як 
дотримання норм права повинна бути 
єдиною й однаковою на всій території 
країни. Мета державного екологіч-
ного нагляду в цьому разі виража-
ється в забезпеченні єдності дотри-
мання цієї вимоги уповноваженими 
державними органами щодо суб’єктів 
малого та середнього підприємництва.

У Конституції України людина, її 
права та свободи є найвищою цінні-
стю. Визнання, дотримання та захист 
прав і свобод людини та громадянина – 
обов’язок держави [3]. У доктриналь-
них джерелах під основними правами 
і свободами людини та громадянина 
розуміються невід’ємні права та сво-
боди, що належать від народження, 
які захищаються державою та станов-
лять ядро правового статусу особи.
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Згідно з Конституцією України, 
права і свободи людини та громадя-
нина є такими, що безпосередньо 
діють. Вони визначають зміст і засто-
сування законів, діяльність законо-
давчої та виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та забезпечуються 
правосуддям. Юридичною наукою 
принцип захисту прав і свобод людини 
проголошено одним з основополож-
них принципів законності. Даний 
принцип означає, що головне у змі-
сті законності, діяльності державного 
апарату, його органів і посадових 
осіб – це повага та всебічний захист 
прав громадян, боротьба з порушен-
нями цих прав. Під захистом права 
в найбільш загальному вигляді розумі-
ється правомірна діяльність уповнова-
жених осіб і органів із реалізації прав 
і охоронюваних законом інтересів 
у випадках, коли останні оскаржують 
або порушують. Основоположним 
правом людини та громадянина в еко-
логічній сфері є закріплене Консти-
туцією України право на сприятливе 
навколишнє природне середовище. 
У поводженні з відходами це право не 
повинно порушуватися. Меті захисту 
права громадян на сприятливе навко-
лишнє середовище повинна бути під-
порядкована діяльність органів Дер-
жавної екологічної інспекції України 
з нагляду за дотриманням законів про 
відходи.

У науковій літературі категорії 
«охоронювані законом інтереси» або 
«законні інтереси» мають різні дефі-
ніції. Так, на думку І. Бабацької, 
законний інтерес можна визначити 
як правову категорію як усвідомлене 
прагнення особи чи кількома осо-
бами спільно та (або) державою пев-
них соціальних благ для задоволення 
потреб, які не заборонені законодав-
ством, задоволення яких безпосе-
редньо випливає з положень закону 
[3, c. 114]. Законний інтерес – це 
відображений в об’єктивному праві 
або такий, що випливає з його загаль-
ного сенсу, певною мірою гарантова-
ний державою юридичний дозвіл, що 

виражається у прагненнях суб’єкта 
користуватися конкретним соціаль-
ним благом, у деяких випадках звер-
татися по захист до компетентних 
органів із метою задоволення потреб, 
що не суперечать суспільним інтере-
сам.

У сфері поводження з відходами 
суспільний інтерес, наприклад, може 
полягати в тому, щоб споруджува-
ний сміттєпереробний завод не чинив 
негативного впливу на населення при-
леглого міста. У цьому сенсі суспіль-
ний інтерес захищений презумпцією 
екологічної небезпеки господарської 
діяльності, обов’язковістю прове-
дення оцінки впливу на довкілля про-
єктної документації об’єктів, що вико-
ристовуються для розміщення або 
знешкодження відходів.

С. Бардаш і М. Кулаєць зазнача-
ють, що одним із головних інстру-
ментів реалізації екологічного ком-
понента сталого розвитку країни 
є налагодження системи екологічного 
нагляду / контролю. Її суб’єктами 
мають бути держава (центральні 
та регіональні органи державної 
влади), органи місцевого самовря-
дування, громадськість (громадські 
організації), суб’єкти еколого-ауди-
торської діяльності, інші суб’єкти 
господарювання [5, c. 8]. 

У юридичній літературі щодо 
завдань державного екологічного 
нагляду висловлюються різні думки. 
Органи Державної екологічної 
інспекції мають завданням забезпе-
чити верховенство закону, закон-
ність, захист прав і свобод людини 
та громадянина, інтересів суспіль-
ства та держави. Завдання будь-якого 
напряму та виду діяльності Держав-
ної екологічної інспекції України – це 
категорія порівняно з метою більш 
приватна, конкретна й обмежена. 
Зазвичай завдання більш численні, 
ніж мета. Завдання Державної еколо-
гічної інспекції України під час здійс-
нення нагляду за виконанням законів 
не є раз і назавжди визначеними, 
вони змінюються згідно з розвитком 
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економічних і соціально-політичних 
процесів, що відбуваються в державі 
та суспільстві. Виділяють такі основні 
завдання:

– використання Державною еко-
логічною інспекцією України повно-
важень під час здійснення нагляду 
за виконанням законів щодо вияв-
лення порушень закону, їхніх причин 
і сприятливих умов, щодо запобігання 
порушенням законів у сфері екології 
й усунення таких;

– забезпечення законності у сфері 
провадження з відходами на терито-
рії України, зокрема і шляхом про-
ведення роботи щодо узгодження 
з Конституцією і законодавством нор-
мативно-правових актів регіонального 
рівня;

– узгодження із законодавством 
договорів про розмежування предме-
тів відання і угод до них, укладених 
центральними та місцевими органами 
влади у сфері природокористування, 
охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки;

– визначення, нормативне закрі-
плення, доведення до виконавців 
важливих і значущих у певний період 
напрямів діяльності для вжиття захо-
дів впливу й обов’язкового досяг-
нення суспільно значущих результа-
тів проведених заходів; організація 
дієвої взаємодії, взаємного інформу-
вання з органами представницької, 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування під час проведення 
заходів нагляду за виконанням зако-
нів у сфері провадження з відходами;

– забезпечення планомірної 
роботи зі збору інформації про стан 
законності та правопорядку для 
розробки комплексу заходів щодо 
усунення порушень законодавства 
у сфері, що досліджується; запобі-
гання необґрунтованому втручанню 
у вирішення господарських спорів між 
комерційними структурами та підпри-
ємцями;

– послідовне введення у практику 
діяльності принципу невідворотності 
відповідальності за вчинення правопо-

рушень громадян незалежно від поса-
дового, майнового стану, виховання 
поваги до закону та запобігання вчи-
ненням порушень законів;

– залучення до здійснення пере-
вірочних заходів громадських об’єд-
нань; постійне здійснення перевірок 
законності, повноти та достовірності 
вжитих заходів щодо усунення вияв-
лених порушень та притягнення вин-
них осіб до відповідальності;

– негайне та своєчасне реагування 
на видання незаконних правових актів, 
щоб домогтися їх зміни або скасу-
вання, поновлення порушених прав 
людини та громадянина, охоронюваних 
законом інтересів суспільства та дер-
жави щодо поводження з відходами;

– забезпечення дієвого контролю 
за розглядом посадовими особами 
актів державного екологічного наг-
ляду і реальним відновленням закон-
ності;

– використання наданого законом 
права залучення посадових осіб до 
передбаченої законом відповідально-
сті за невиконання законних вимог, 
що випливають із повноважень;

– своєчасне інформування насе-
лення, інших інститутів громадян-
ського суспільства про проведену 
органами Державної екологічної 
інспекції України роботу з організації 
та проведення нагляду за дотриман-
ням Конституції України та законів 
щодо відходів через засоби масової 
інформації.

Завдання нагляду більш численні 
порівняно з метою. Вони суттєво від-
різняються за змістом, за засобами 
рішення, за колом суб’єктів – органів 
Державної екологічної інспекції, які 
вирішують ці завдання. Завдання дер-
жавного екологічного нагляду можуть 
бути умовно розділені на три види, 
або рівні: загальні, спеціальні та при-
ватні. Загальні завдання державного 
екологічного нагляду визначаються 
Конституцією України, Законом «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища», низкою інших норма-
тивних актів [6].
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Кожен напрям державного еколо-
гічного нагляду робить свій внесок 
у вирішення спільних завдань. Обсяг 
і зміст вкладу визначається спеціаль-
ними завданнями, що стоять тільки 
перед конкретним напрямом держав-
ного екологічного нагляду. Їхня суть 
випливає із загальних завдань і визна-
чається компетенцією в кожному 
з напрямів державного екологічного 
нагляду. Рішення загальних і спеці-
альних завдань державного екологіч-
ного нагляду здійснюється у процесі 
наглядової діяльності шляхом засто-
сування правових засобів. У процесі 
застосування цих засобів ставлять 
певні конкретні завдання та вирішу-
ють їх. Такі завдання називаються 
приватними завданнями державного 
екологічного нагляду. Вони значно 
більше різноманітні та численні, ніж 
загальні та спеціальні. 

Приватні завдання розрізняються 
залежно від напряму державного еко-
логічного нагляду та від виду засто-
совуваного правового засобу. У числі 
приватних завдань як приклад назива-
ють такі, як отримання повної інфор-
мації про порушення конкретного 
закону, витребування правових актів 
для перевірки відповідності закону 
або скасування незаконного акта 
в найкоротші строки після видання.

Першочергові завдання держав-
ного екологічного нагляду за вико-
нанням екологічного законодавства 
випливають з основного завдання 
Державної екологічної інспекції – 
здійснення нагляду за дотриманням 
Конституції та чинних на території 
України законів юридичними та поса-
довими особами, з фактичного стану 
навколишнього природного середо-
вища в регіонах і у країні, що відобра-
жає рівень виконання екологічного 
законодавства.

Головним пріоритетним завданням 
державного екологічного нагляду за 
дотриманням екологічного законодав-
ства є зниження числа екологічних 
правопорушень. Особливо актуальне 
завдання активізації та вдоскона-

лення державного екологічного наг-
ляду за дотриманням законів приро-
доохоронними органами.

Вирішенням завдань своєчасного 
виявлення, відвернення та припи-
нення порушень закону; встанов-
лення осіб, винних у скоєнні пору-
шень закону, та притягнення до 
встановленої законом відповідально-
сті; відновлення порушених прав, сво-
бод і охоронюваних законом інтересів 
держави можна досягти мети діяль-
ності Державної екологічної інспекції 
України. Названі завдання повною 
мірою є завданнями державного еко-
логічного нагляду за дотриманням 
законодавства про відходи.

Завдання державного екологічного 
нагляду залежно від сфери суспіль-
них відносин, у якій здійснюється наг-
ляд, можна класифікувати на загальні 
та спеціальні.

З позиції такої класифікації зазна-
чені вище завдання належать до 
загальних завдань державного еколо-
гічного нагляду за дотриманням зако-
нодавства про відходи. До спеціаль-
них завдань нині можна віднести такі:

1. Постійний моніторинг норма-
тивно-правової бази органів дер-
жавної влади, органів місцевого 
самоврядування та вжиття захо-
дів щодо узгодження із законодав-
ством і обов’язком названих органів 
забезпечити правове регулювання 
відносин у сфері поводження з від-
ходами. Серед порушень законодав-
ства у сфері поводження з відхо-
дами найбільш поширене ухвалення 
органами місцевого самоврядування 
правових актів, що не відповідають 
законодавству.

Згідно із Законом «Про відходи», 
правове регулювання в галузі пово-
дження з відходами здійснюється 
законами й іншими нормативно-право-
вими актами України, місцевими нор-
мативно-правовими актами [7]. Участь 
в організації діяльності зі збору, тран-
спортування, обробки, утилізації, 
знешкодження, захоронення твер-
дих комунальних відходів віднесено 
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законодавцем до питань місцевого 
значення різних місцевих адміністра-
тивно-територіальних утворень. 

Відповідно до Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Сою-
зом (далі – ЄС), Україна зобов’яза-
лась провести поступове наближення 
екологічного законодавства до норм 
та стандартів ЄС у сфері охорони 
довкілля. У ЄС право у сфері управ-
ління відходами представлено більше 
ніж десятьма директивами. З них 
у список Угоди про асоціацію ввійшли: 
Директива 2008/98/ЄС Європей-
ського парламенту від 19 листопада 
2008 р. про відходи (рамкова); Дирек-
тива 1999/31/ЄС Європейського 
парламенту від 26 квітня 1999 р. 
про захоронення відходів, із змінами 
і доповненнями, внесеними Реґламен-
том (ЄС) № 1882/2003; Директива 
2006/21/ЄС Європейського пар-
ламенту від 15 березня 2006 р. про 
управління відходами видобувної про-
мисловості та внесення змін і допов-
нень до Директиви 2004/35/ЄС  
[8, c. 26].

З метою вирішення питань міс-
цевого значення органи місцевого 
самоврядування мають право вида-
вати місцеві правові акти. Наприклад, 
відсутність у міському поселенні 
правил збору та вивезення побуто-
вих відходів та сміття зазвичай спри-
чиняє безсистемність у поводженні 
з такими відходами, є передумовою 
створення несанкціонованих звалищ. 
Порушення місцевими органами ком-
петенції під час видання правових 
актів створює передумови подвійного 
правового регулювання тих самих 
суспільних відносин, суперечності 
в діяльності органів місцевого само-
врядування. Зрештою зазначені дії 
(бездіяльність) місцевої влади ведуть 
до порушення права громадян на 
сприятливе навколишнє природне 
середовище.

Варто зазначити, що в умовах вне-
сення в Закон «Про відходи» істотних 
змін, що набули чинності з 1 травня 
2019 р., які стосуються муніципаліте-

тів, необхідно забезпечити своєчасне 
коректування місцевої норматив-
но-правової бази в даній сфері. Закон 
«Про житлово-комунальні послуги» 
розширив повноваження місцевих 
органів державної влади в галузі пово-
дження з відходами, зокрема поклав 
на них організацію діяльності зі збору, 
транспортування, обробки, утилізації, 
знешкодження та захоронення твер-
дих комунальних відходів [9].

2. Примушування Державною еко-
логічною інспекцією України органів 
місцевого самоврядування до належ-
ного виконання обов’язків з організа-
ції сортування, збору, вивезення, ути-
лізації та переробки відходів.

Аналіз вивченої практики держав-
ного екологічного нагляду показує, 
що невиконання даних повноважень 
місцевими органами призводить до 
антисанітарного стану місць збору 
твердих побутових відходів у насе-
лених пунктах, вивезення відходів 
у невстановлені місця.

Якщо не вживати організаційних 
заходів з утилізації та переробки 
відходів, це призводить до перепов-
неності спеціалізованих полігонів, 
заняття нових земель під складу-
вання відходів, нераціонального при-
родокористування. Не в усіх міс-
цевих органах системний підхід до 
сфери поводження з відходами від-
бито в місцевих цільових програмах. 
Аналогічні, хоча, ймовірно, менші, 
порушення закону можна прогнозу-
вати в діяльності органів регіональної 
влади у зв’язку зі згаданою переда-
чею ключових повноважень у галузі 
поводження з відходами, що вимагає 
посилення наглядової діяльності від 
апаратів територіальних органів Дер-
жавної екологічної інспекції України.

О. Мельник, Н. Обіюх, які 
досліджували правові аспекти регу-
лювання відносин у сфері пово-
дження з побутовими відходами на 
муніципальному рівні в Україні та ЄС 
в умовах децентралізації, зазначають, 
що належне управління муніципаль-
ними відходами вимагає надзвичайно 
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складної системи, зокрема ефектив-
ної схеми збору та сортування різних 
побутових відходів, активної участі 
громадян і підприємств, відповідної 
інфраструктури, адаптованої до кон-
кретного складу відходів, а також 
наявніості необхідного обсягу фінан-
сування [10, c. 130].

3. Періодична оцінка повноти 
заходів, що вживаються органами 
державного екологічного нагляду 
з виявлення та припинення право-
порушень у сфері поводження з від-
ходами виробництва та споживання. 
Перевірки свідчать про численні 
недоліки та порушення в діяльно-
сті контролюючих органів, які часто 
виявляють формалізм і незацікавле-
ність у виявленні та припиненні еко-
логічних правопорушень, пасивність 
і безпринципність у вирішенні питань 
про притягнення винних до відпові-
дальності.

Контрольно-наглядова діяльність 
у сфері роботи з відходами є епізодич-
ною, спрямована на вирішення при-
ватних завдань. Посадовими особами 
регіональних контролюючих органів 
допускаються випадки невидачі при-
писів про усунення виявлених право-
порушень, не завжди контролюється 
виконання виданих приписів, дається 
оцінка правопорушень із позиції адмі-
ністративної відповідальності, а мате-
ріали, що містять ознаки складу 
злочину, не направляються у право-
охоронні органи. 

4. Забезпечення засобами держав-
ного екологічного нагляду реалізації 
норм законодавства, що визначають 
обов’язок суб’єктів господарювання 
впроваджувати маловідходні техно-
логії. Упроваджувати такі технології 
на основі новітніх науково-технічних 
досягнень під час експлуатації під-
приємств, будівель, споруд та інших 
об’єктів, пов’язаних із поводженням 
із відходами, індивідуальних підпри-
ємців і юридичних осіб безпосередньо 
зобов’язують Основні засади (стра-
тегії) державної екологічної політики 
України на період до 2030 р. [11].

Аналогічні вимоги містять інші 
нормативно-правові акти, що регу-
люють інші галузі охорони навко-
лишнього середовища і природоко-
ристування. Наприклад, обов’язок 
упроваджувати маловідходні 
та безвідходні технології з метою 
зниження рівня забруднення атмос-
ферного повітря закріплено в Законі 
«Про охорону атмосферного повітря» 
для юридичних осіб, які мають ста-
ціонарні джерела викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря [12]. 
Постановка перед органами Дер-
жавної екологічної інспекції України 
розглянутого завдання кореспондує 
з Рекомендаціями парламентських 
слухань на тему: «Пріоритети еколо-
гічної політики Верховної Ради Укра-
їни на наступні п’ять років» [13].

Висновки. Підсумовуючи викла-
дене вище, можемо констатувати, 
що метою державного екологічного 
нагляду у сфері поводження з відхо-
дами є: забезпечення верховенства 
закону, законності, захист прав і сво-
бод людини і громадянина, охороню-
ваних законом інтересів суспільства 
та держави. У разі наявності загаль-
них для всіх напрямів державного 
екологічного нагляду завдань роз-
глянутий напрям має спеціальні 
завдання. До них належать: постій-
ний моніторинг нормативно-правової 
бази регіональних органів держав-
ної влади, органів місцевого само-
врядування, ужиття заходів щодо 
узгодження її із законодавством, 
а також контроль за зобов’язаннями 
названих органів забезпечити пра-
вове регулювання відносин у сфері 
поводження з відходами; примушу-
вання місцевих органів державної 
влади й органів місцевого самовря-
дування до належного виконання 
повноважень у галузі поводження 
з відходами; періодична оцінка пов-
ноти заходів, що вживаються орга-
нами державного екологічного наг-
ляду щодо виявлення та припинення 
правопорушень у сфері поводження 
з відходами; постійний моніторинг 
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стану законності у сфері пово-
дження з відходами високих класів 
небезпеки; забезпечення засобами 
державного екологічного нагляду 
реалізації норм законодавства щодо 
впровадження маловідходних техно-
логій суб’єктами господарювання.

У статті розглянуто мету та 
завдання державного екологічно-
го нагляду у сфері поводження з 
відходами. Проаналізовано чин-
не національне законодавство та 
нормативно-правові акти Євро-
пейського Союзу в зазначеній сфері 
діяльності. На підставі Положення 
про Державну екологічну інспекцію 
України визначено мету та завдан-
ня забезпечення дотримання зако-
нодавства у сфері поводження з 
відходами. Розглянуто завдання 
державного екологічного нагля-
ду у сфері, що досліджується. Це 
постійний моніторинг норматив-
но-правової бази регіональних орга-
нів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та вжиття 
заходів щодо узгодження її із зако-
нодавством, зобов’язаннями наз-
ваних органів забезпечити правове 
регулювання відносин у сфері пово-
дження з відходами; періодична 
оцінка повноти заходів, що вжива-
ються органами державного еколо-
гічного нагляду щодо виявлення та 
припинення правопорушень у сфері 
поводження з відходами; постійний 
моніторинг стану законності у 
сфері поводження з відходами висо-
ких класів небезпеки; забезпечення 
засобами державного екологічного 
нагляду реалізації норм законодав-
ства з упровадження маловідход-
них технології.

Підкреслено, що кожен напрям 
державного екологічного нагля-
ду робить свій внесок у вирішен-
ня спільних завдань. Обсяг і зміст 
вкладу визначаються спеціальни-
ми завданнями, що стоять тіль-
ки перед конкретним напрямом 
державного екологічного нагляду. 

Їхня суть випливає із загальних 
завдань і визначається компетен-
цією в кожному з напрямів держав-
ного екологічного нагляду. Рішен-
ня загальних і спеціальних завдань 
державного екологічного нагляду 
здійснюється у процесі наглядової 
діяльності шляхом застосування 
правових засобів. Під час застосу-
вання цих засобів ставлять кон-
кретні завдання та вирішують їх. 
Такі завдання називаються при-
ватними завданнями державного 
екологічного нагляду. Вони набага-
то різноманітніші та численніші, 
ніж загальні та спеціальні. 

Вказано, що приватні завдан-
ня розрізняються залежно від 
напряму державного екологічного 
нагляду та виду застосовуваного 
правового засобу. У числі приват-
них завдань як приклад називають 
такі, як отримання повної інфор-
мації про порушення конкретно-
го закону, витребування правових 
актів для перевірки відповідності 
закону або скасування незаконного 
акта в найкоротші строки після 
видання.

Акцентовано, що першочергові 
завдання державного екологічного 
нагляду за дотриманням екологіч-
ного законодавства випливають 
з основного завдання Державної 
екологічної інспекції – здійснен-
ня нагляду за дотриманням Кон-
ституції та чинних на території 
України законів юридичними та 
посадовими особами, з фактичного 
стану навколишнього природного 
середовища в регіонах та у країні, 
що відображає рівень дотримання 
екологічного законодавства. Пріо-
ритетним завданням державного 
екологічного нагляду за дотриман-
ням екологічного законодавства є 
зниження числа екологічних право-
порушень.

Ключові слова: державний еко-
логічний нагляд, Державна екологіч-
на інспекція, відходи, законодавство, 
Європейський Союз.
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Sirant M. The purpose and  
objectives of state environmental 
supervision in the field of waste 
management

The article considers the purpose 
and objectives of state environmental 
supervision in the field of waste 
management. The current national 
legislation and regulations of the 
European Union in this area are 
analyzed. Based on the Regulations 
on the State Ecological Inspectorate of 
Ukraine, the purpose and objectives of 
ensuring compliance with legislation 
in the field of waste management 
have been determined. The tasks of 
the state ecological supervision in 
the researched sphere are considered. 
This is a constant monitoring of the 
regulatory framework of regional 
public authorities, local governments 
and taking measures to bring it into 
line with the law, the obligations of 
these bodies to ensure legal regulation 
of relations in the field of waste 
management; periodic assessment of 
the completeness of measures taken by 
the state environmental supervision 
bodies to detect and stop offenses 
in the field of waste management; 
constant monitoring of the state of 
legality in the field of high-hazard 
waste management; providing 
by means of the state ecological 
supervision of realization of norms of 
the legislation on introduction of low-
waste technologies.

It is emphasized that each direction 
of the state ecological supervision 
contributes to the solution of common 
tasks. The volume and content of the 
contribution is determined by special 
tasks facing only a specific area of 
state environmental supervision. Their 
essence follows from the general tasks 
and is defined by competence in each 
of directions of the state ecological 
supervision. The decision of the 
general and special tasks of the state 
ecological supervision is carried out 
in the course of supervisory activity 
by application of legal means. In 

the course of application of these 
means certain specific tasks are set 
and solved. Such tasks are called 
private tasks of state environmental 
supervision. They are much more 
diverse and numerous than general 
and special.

It is indicated that private tasks 
differ depending on the direction of 
state environmental supervision and 
the type of legal remedy used. Private 
tasks include, for example, obtaining 
complete information on violations of 
a specific law, requiring legal acts 
to verify compliance with the law, or 
repealing an illegal act as soon as 
possible after publication.

It is emphasized that the priority 
tasks of the state ecological supervision 
over the implementation of ecological 
legislation follow from the main task 
of the State Ecological Inspectorate – 
supervision over the observance of the 
Constitution and implementation of 
laws in force in Ukraine by legal 
entities and officials. reflects the level 
of implementation of environmental 
legislation. The main priority of the 
state environmental supervision over 
the implementation of environmental 
legislation is to reduce the number of 
environmental offenses.

Key words: state ecological 
supervision, State ecological inspection, 
waste, legislation, European Union.
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Human life has always been 
based on certain values on the basis 
of which the ideas of human rights 
and freedoms have been nurtured 
for centuries. Moral values are, first 
of all, a set of principles, ideas, views 
of one person and society as a whole. 
The formation of morality occurs 
throughout the existence of human 
civilization, but the phenomenon 
of morality, is that despite the constant 
evolutionary changes taking place in 
society, the basic moral values remain 
almost unchanged. This is primarily 
due to the fact that concepts such 
as “good” and “evil” will always be 
the centre of attention and the lever 
of all problems. Public morality cannot 
be “programmed” even by interpreting 
the practice of past world experience, 
because even prominent thinkers 
of the past (I. Kant) defined morality 
as a “self-legislative” human principle, 
which reflects the inner will and desire 
of every intelligent being. This 
inner will and moral desire is a duty 
associated with the law, and laws 
are established in accordance with 
the purpose of nature, because man 
seeks to be subject only to their 
desires that are consistent with their 
own will [1, p. 46]. Also, it is believed 
that morality belongs to the social 
sphere (Hegel) and a person’s morality 
is determined by his actions, which 
reflect his way of life, which is aimed 
at subordination to the interests 
[2, p. 47]. Thus, moral values are 

always more appropriate to lay in 
the legal field to be protected. after 
all, a person seeks to be subject only 
to their desires that are consistent 
with their own will [1, p. 46]. In 
addition, it is believed that morality 
belongs to the social sphere (Hegel) 
and a person’s morality is determined 
by his actions, which reflect his way 
of life, which is aimed at subordination 
to the interests [2, p. 47]. Thus, moral 
values are always more appropriate to 
lay in the legal field to be protected. 
after all, a person seeks to be subject 
only to their desires that are consistent 
with their own will [1, p. 46]. Also, 
it is believed that morality belongs to 
the social sphere (Hegel) and a person’s 
morality is determined by his actions, 
which reflect his personal way of life, 
which is aimed at subordination to 
the interests [2, p. 47]. Thus, moral 
values are always more appropriate to 
lay in the legal field to be protected.

The level of public morality in fact 
clearly projects the state of democracy 
and stability of this society. At 
the same time, morality, as an object, 
is a measure of a person’s freedom 
and determines the protection of his 
rights and freedoms, harmonizes his 
individual interests with public ones. 
Being a socially significant object, 
morality corrects the behaviour 
of officials of state bodies, promotes 
the proper performance of their duties, 
enables the responsibility of the latter 
and prevents arbitrariness.

© V. Horielova, 2020
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Morality in a state governed by 
the rule of law will always be a means 
of regulating social relations, the ground 
for rooting values and the foundation 
of rules of conduct. In recent times, 
there has been a total decline in 
morality around the world, which 
harms all spheres of public life. Yes, in 
almost the works of all researchers can 
be seen the emphasis on the spiritual 
decline of society (society without 
God). Some scholars even point to 
the danger of a state of “morally ill 
society” in which ideals are distorted 
and become a source of thought about 
the absurdity of the world and suicide, 
and things become the meaning of life 
and dominate man [3, p. 366–370], 
that is, the dead rule over the living 
and the meaning of life and love is lost. 
After all, today a person adheres to 
everything artificial, sees no point in 
their own moral development and thus 
devalues their own lives, claiming false,

The current legislation of Ukraine 
is designed to ensure the protection 
of human rights and freedoms, but 
the special Law of Ukraine “On 
Protection of Public Morality” establishes 
only the legal basis for the protection 
of society from the distribution 
of products that adversely affect public 
morality [4]. At the same time, there 
are no interpretations of the concept 
of “morality” and “public morality” in 
this law. According to Art. 15 of this 
Law, control in the field of protection 
of public morals within its competence 
is carried out by the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine, National Police, 
central executive body implementing 
state policy in the field of culture, 
central executive body implementing 
state policy in cinematography, 
central the body of executive power 
that implements the state tax policy, 
the central body of executive power 
that implements the state customs 
policy, State Committee for Television 
and Radio Broadcasting of Ukraine 
and the National Council of Ukraine 
for Television and Radio Broadcasting. 

In addition, there is also public control 
over compliance with the law in 
the field of protection of public morality, 
which is carried out by creative unions 
operating in the field of culture and arts, 
journalism. It is also important that 
under the Law of Ukraine “On Protection 
of Public Morality” (Article 15) 
the state undertakes to provide 
financial support for public control over 
compliance with legislation in the field 
of protection of public morality in 
the manner prescribed by the Cabinet 
Ministers of Ukraine. There is also 
a public control over compliance with 
the requirements of the legislation in 
the field of protection of public morality, 
which is carried out by creative unions 
operating in the field of culture and arts, 
journalism. It is also important that in 
accordance with the Law of Ukraine 
“On Protection of Public Morality” 
(Article 15) the state undertakes to 
provide financial support for public 
control over compliance with legislation 
in the field of protection of public morality 
in the manner prescribed by the Cabinet 
Ministers of Ukraine. There is also 
a public control over compliance with 
the requirements of the legislation in 
the field of protection of public morality, 
which is carried out by creative unions 
operating in the field of culture and arts, 
journalism. It is also important that in 
accordance with the Law of Ukraine 
“On Protection of Public Morality” 
(Article 15) the state undertakes to 
provide financial support for public 
control over compliance with legislation 
in the field of protection of public 
morality in the manner prescribed by 
the Cabinet Ministers of Ukraine.

In our opinion, the duty to respect 
the law in a state governed by 
the rule of law is based on the formula 
of the universality of the law of human 
nature, and although everyone can 
understand good and evil, useful 
and harmful, it is also subject to its 
own ideas of good and bad. Within 
the framework of the law, the basic scope 
of responsibilities, the standard of moral 
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behaviour necessary for the normal 
functioning of the whole society is 
created. Thus, although the law cannot 
express the will of everyone and cannot 
correspond to the moral idea of justice 
of everyone, because the law is not 
a bunch of morality in the strict sense 
of the word, but in democratic, legal 
states it is through law that a person’s 
personal space is created. she lives 
according to her own considerations 
of morality.

The importance of morality today is 
recognized at all levels of government. 
The President of Ukraine, first 
of all, noted that the moral values 
of the citizens of Ukraine should 
become one of the objects of national 
security. The relevant amendment to 
the Law of Ukraine “On the Security 
Service of Ukraine” was submitted 
to the Verkhovna Rada of Ukraine in 
2020. Thus, the functions of protecting 
moral values should be entrusted to 
the Security Service of Ukraine, which is 
responsible for preventing and stopping 
crimes against the foundations 
of national security. The draft Law on 
Amendments to the Law of Ukraine 
“On the Security Service of Ukraine” 
to improve the organizational 
and legal framework of the Security 
Service of Ukraine proposes to 
introduce Article 3-2, according to 
which the objects of national security 
of Ukraine are proposed to recognize:

– man and citizen, namely: his 
life and health, honour and dignity, 
inviolability and security, constitutional 
human rights and freedoms;

– society: spiritual, moral and  
ethical, cultural, historical, intellectual 
and material values, information 
and environmental environment, 
natural resources;

– state: constitutional order, sove- 
reignty, territorial integrity and  
inviolability, system of public 
administration [5]

As you can see, the proposals of this 
Project fully comply with the principles 
of state policy in the field of national 

security and defence, which in accordance 
with Article 3 of the Law of Ukraine 
“On Security Service of Ukraine” aims 
to protect people and citizens (their 
lives and dignity, constitutional rights 
and freedoms). safe living conditions); 
society (its democratic values, 
prosperity and conditions for sustainable 
development); state (its constitutional 
order, sovereignty, territorial integrity 
and inviolability); territory, environment 
(from emergencies [6]. Thus, the objects 
of national security of Ukraine logically 
include spiritual and moral and ethical 
values, the essence and content 
of which, unfortunately, is not defined 
in any legal act.

In our opinion, public morality 
as an object of protection by the  
security service of Ukraine should 
include in its structure values 
and ideas related to the life of society, 
as well as requirements and practices 
corresponding to these values. Under 
such conditions, morality is endowed 
with a defining, regulatory, evaluative 
and informational function. According 
to Art. 3 of the Law of Ukraine “On 
the Security Service of Ukraine” among 
other fundamental national interests 
of Ukraine is also the sustainable 
development of the national economy, 
civil society and the state to ensure 
the growth of quality and quality of life. 
It is clear that the protection of these 
and other interests is impossible without 
knowledge and evaluation of the objects 
of practical activity and thus the above-
mentioned functions of morality together 
determine the value segment of society. 
In addition, according to researchers, 
morality also has an educational 
function, which acts as a means to 
realize the main purpose of morality: to 
control human behaviour, and thus this 
function can not exist by itself, but is 
part of all other functions of morality, 
as if dissolving in them [7, with. 65].

Thus, as an object of national 
security, public morality can be 
interpreted in a narrow and broad sense. 
Thus, in a broad sense, it is a system 
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of state values (sovereignty, language, 
territorial integrity, health, honour, 
dignity, inviolability of the person, etc.). 
In the narrow sense, the object of social 
morality is not only the spiritual 
condition of the average person, 
but also the officials of the national 
security body, because effective reform 
of the National Security Service 
of Ukraine, its stability and efficiency is 
impossible without new approaches to 
personnel and educational policy. It is 
not possible, for example, today within 
the rule of law traits that were required 
of employees of the Security Service 
of the Organization of Ukrainian 
Nationalists (1946) as: “the use of all 
means to achieve the goal” [8, p. 208].

In our opinion, the protection 
of morality is becoming even more 
valuable today, as the problem 
of alienation of state bodies and their 
officials and society must be overcome. 
The state approach to the protection 
of morality as an object of national 
security will thus be based on 
partnership principles of cooperation to 
ensure the national security of Ukraine, 
because morality as an object includes 
appropriate ideas about universal 
human values and aims to regulate 
social relations by defining appropriate 
values and rules of conduct.

It is assumed that the prospect 
of the development of legal science 
as a whole, in a democracy, will be 
the construction of a rule of law state 
through the development of civil 
society institutions and increasing their 
role in the process of interaction with 
law enforcement agencies, because 
state bodies are largely associated 
with the development of the problem 
of interaction between law, morality 
and power. In modern conditions, these 
problems can be investigated and solved 
by building a global moral and legal 
theory. The problematic place in this 
aspect will remain the moral level 
of the official themselves of the security 
service of Ukraine, which, like any other 
law enforcement agency, has always 

been under the scrutiny of society, 
since it in one way or another affects 
the interests of all its members 
and its results directly affect the security 
of the individual, society and the state, 
the implementation of their legitimate 
interests. Work in the security service 
of Ukraine is associated with many 
moral problems generated by its 
specifics and methods of achieving goals, 
forms, means of activity. The mere fact 
that to defend morality as a fragment 
of ensuring law and order and a quiet 
life of citizens with the use of measures 
of coercion and restriction can cause 
a whole complex of contradictions 
both in the public and in the individual 
consciousness.

Thus, when morality becomes 
an object of state protection, a clear 
statement of the tasks facing the security 
services of Ukraine, the definition 
of their powers, is of particular 
importance, and possible admissible 
remedies. The second problem here is 
the issue of moral readiness and to take 
on the role of “defenders of morality” by 
security personnel, since the protection 
of morality imposes on these employees 
an additional high responsibility for strict 
and accurate observance of morality. 
This means that we are talking about 
the moral “increased” requirements 
for the behaviour of security personnel 
of Ukraine.

The direction of our state towards 
the protection of morality, in any case, 
is positive and justified, and therefore, 
in the activities of the security services 
it is so important in each case to 
translate innovations into the language 
of morality, identifying only real threats, 
thereby showing that it is possible 
to adhere to the letter of the law 
only by permissible means, because 
otherwise the principles of morality are 
violated, meaning is lost. Justification 
of non-moral actions by the specifics 
of the activities of security service 
officials and the presence of many 
non-standard situations does not take 
place in a legal state, because at any 
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stage of choosing a variant of action, 
moral motivation is always assigned 
a decisive role. After all, professionalism 
is revealed where the subject evaluates 
his actions not only from the standpoint 
of the law, but also from the standpoint 
of honour and morality.

Thus, morality as a specific object 
of the national security service 
of Ukraine should form a kind of code 
of appropriate and positive for society, 
regulate behaviour, have a special 
spiritual dimension and perform 
a number of socially significant 
functions in society that contribute 
to the harmonization of personality 
and society.

The article examines the 
expediency of introducing spiritual 
and moral and ethical values as an 
object of protection by the National 
Security Service of Ukraine in 
accordance with the draft Law on 
Amendments to the Law of Ukraine 
“On the Security Service of Ukraine” 
to improve organizational and legal 
principles. activities of the Security 
Service of Ukraine. It is established 
that as an object of national security, 
public morality can be interpreted 
in a narrow and broad sense. In 
a broad sense, such an object of 
public morality can be interpreted 
as a system of state values, such as 
sovereignty, language, territorial 
integrity, health, honour, dignity, 
inviolability of the person and so 
on. In the narrow sense, the object 
of social morality is the spiritual 
state of each individual, because a 
person according to the Basic Law 
of Ukraine is the highest value. It is 
clear that public morality cannot be 
“programmed” even by interpreting 
the practice of past world experience, 
and thus moral values are more 
appropriate to lay in the legal field 
to be protected. In our opinion, public 
morality as an object of protection by 
the security service of Ukraine should 
include in its structure values and 

ideas related to the life of society, as 
well as requirements and practices 
corresponding to these values. The 
current legislation of Ukraine, which 
is designed to protect human rights 
and freedoms, unfortunately, does 
not contain an interpretation of the 
concept of “morality” and “public 
morality”. Even though everyone can 
understand good and evil, useful and 
harmful, he is also subject to his own 
ideas of good and bad. Under the 
law, a basic amount of responsibilities 
is created, the standard of moral 
behaviour necessary for the proper 
functioning of society. Thus, although 
the law cannot express the will of 
everyone and cannot correspond 
to the moral idea of justice of 
everyone, it is in democratic, 
legal states that the law creates a 
personal space of man, in which he 
harmoniously coexists with his own 
considerations of morality. Morality 
as a specific object of the national 
security service of Ukraine should 
form a kind of code of appropriate 
and positive for society, regulate 
behaviour, have a special spiritual 
dimension and perform in society 
several socially significant functions 
that will promote harmonization of 
person and society. Although the law 
cannot express the will of everyone 
and cannot correspond to the moral 
notion of justice of everyone, it is 
in democratic, legal states that the 
law creates a person’s personal 
space in which he harmoniously 
coexists with his own considerations 
of morality. Morality as a specific 
object of the national security service 
of Ukraine should form a kind of 
code of appropriate and positive 
for society, regulate behaviour, 
have a special spiritual dimension 
and perform in society a number 
of socially significant functions 
that will promote harmonization of 
person and society. Although the law 
cannot express the will of everyone 
and cannot correspond to the moral 
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notion of justice of everyone, it is in 
democratic, legal states that the law 
creates a person’s personal space in 
which he harmoniously coexists with 
his own considerations of morality. 
Morality as a specific object of the 
national security service of Ukraine 
should form a kind of code of 
appropriate and positive for society, 
regulate behaviour, have a special 
spiritual dimension and perform 
in society a number of socially 
significant functions that will promote 
harmonization of person and society.

Key words: public morality, object 
of national security, human values, 
principles.

Горєлова В. Суспільна мораль 
як об’єкт національної безпеки 
україни: теоретико-правовий 
аспект

у статті досліджується питан-
ня про доцільність впровадження 
духовних і морально-етичних цін-
ностей як об’єкта захисту служ-
бою національної безпеки України 
відповідно до внесеного до Верхов-
ної Ради України проєкту Закону 
про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про Службу безпеки України» 
щодо вдосконалення організацій-
но-правових засад діяльності Служ-
би безпеки України. Встановлено, 
що як об’єкт національної безпеки 
суспільна мораль може трактува-
тися у вузькому й широкому зна-
ченні. У широкому значенні такий 
об’єкт суспільної моралі можна 
трактувати як систему держав-
них цінностей, таких як сувере-
нітет, мова, територіальна ціліс-
ність, здоров’я, честь, гідність, 
недоторканність особи тощо. У 
вузькому значенні об’єктом сус-
пільно моралі виступає духовний 
стан кожної окремої людини, адже 
людина відповідно до Основного 
закону України є найвищою цін-
ністю. Зрозуміло, що суспільну 

мораль не можливо «запрограмува-
ти» навіть трактуванням практи-
ки минулого всесвітнього досвіду, 
й, таким чином, моральні цінно-
сті доречніше закласти в правове 
поле, що підлягає охороні. На наш 
погляд, суспільна мораль як об’єкт 
охорони Службою безпеки Украї-
ни повинна якраз містити у своїй 
структурі цінності й уявлення, 
пов’язані із життям суспільства, 
а також відповідні цим цінностям 
вимоги й практики. Чинне законо-
давство України, яке покликане 
забезпечити захист прав і сво-
бод людини, на жаль, не містить 
тлумачення поняття «мораль» й 
«суспільна мораль». Не дивлячись 
на те, що кожна людина здат-
на розуміти добро й зло, корисне 
й шкідливе, вона також підкоре-
на власним уявленням про добре 
й погане. У рамках закону ство-
рюється базовий обсяг обов’язків, 
стандарт моральної поведінки, 
необхідний для нормального функ-
ціонування всього суспільства. 
Таким чином, закон хоча й не може 
виражати волю кожного й не може 
відповідати моральним уявленням 
про справедливість кожного, однак 
саме в демократичних, правових 
державах завдяки закону утворю-
ється особистий простір людини, в 
якому вона гармонійно уживається 
зі своїми власними міркуваннями 
про мораль. Мораль як специфіч-
ний об’єкт служби національної 
безпеки України повинна утворю-
вати своєрідний кодекс належного 
й позитивного досвіду для суспіль-
ства, регулювати поведінку, мати 
особливий духовний вимір і вико-
нувати в суспільстві цілий ряд 
соціально-значущих функцій, які 
будуть сприяти гармонізації особи 
й суспільства.

Ключові слова: суспільна мо-
раль, об’єкт національної безпеки, 
людські цінності, принципи.
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Під час наукового аналізу «еко-
номічного» блока положень кримі-
нального права особливу увагу варто 
приділити вивченню глобалізаційних 
трендів у сучасному світі, зокрема 
в міждержавних економічних від-
носинах. Сьогодні ми всі є свідками 
притаманних сучасному глобалізова-
ному світу процесів інформатизації, 
комунікації, стирання мовних бар’є-
рів, міграції робочої сили та капіта-
лів, спільного освоєння космічного 
простору, реалізації міжнародних 
наукових проєктів практично в усіх 
сферах, транснаціоналізації бізнесу 
тощо. Ці процеси, які з усією оче-
видністю набирають дедалі більших 
обертів, не можуть не впливати, при-
наймні опосередковано, на право вза-
галі та кримінальне зокрема. У сучас-
них суспільствах фіксується поява 
нових видів економічних злочинів, 
зростання економічної злочинності 
загалом та її адаптація до різноманіт-
них соціально-економічних змін (так 
звана глобалізація, виникнення нових 
форм комунікації тощо) [1, с. 370]. 
Тут, напевне, буде доречним звер-
нутись до слушного твердження гол-
ландського дослідника Г. Стессенса 
про те, що сучасні суспільства все 
частіше мають справу з різновидами 
економічної злочинності, які не були 
відомі у XIX ст., коли було сформо-
вано більшість європейських сис-
тем кримінальної юстиції. У наш час 
прокурори та суди на практиці сти-

каються з феноменами економічної 
злочинності, які раніше взагалі не 
існували. Значна роль у цих проце-
сах належить корпораціям, оскільки 
левова частка ділової активності 
в сучасному світі припадає саме на 
корпоративний бізнес [2, с. 493]. 

Варто наголосити на тому, що 
представники вітчизняної кримі-
нально-правової доктрини серйозно 
оцінюють як позитивні аспекти, так 
і загрози глобалізації в контексті ево-
люції підходів до кримінально-пра-
вової охорони суспільних відно-
син. Показовим прикладом у цьому 
сенсі є проведена 12–13 жовтня 
2017 р. в м. Харкові Міжнарод-
ної науково-практичної конференції 
«Кримінально-правове забезпечення 
сталого розвитку України в умо-
вах глобалізації», яка зібрала понад 
240 науковців із декількох європей-
ських країн. На цьому заході обгово-
рювалися багато дискусійних питань, 
серед яких: теоретичні та методоло-
гічні засади реформування криміналь-
ного законодавства України в умовах 
глобалізації; джерела формування 
міжнародного кримінального права 
та його місце в національній право-
вій системі; нові й оновлені загрози 
сталому розвитку України в умовах 
глобалізації та підстави для введення 
чи вдосконалення заходів відповідної 
кримінально-правової протидії; упро-
вадження позитивного міжнародного 
досвіду у сфері кримінального права 
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у вітчизняну законотворчу та правоза-
стосовну практику; кримінально-пра-
вові проблеми боротьби із транснаці-
ональною злочинністю та корупцією 
на національному та міжнародному 
рівнях; питання кримінальної відпо-
відальності за міжнародні злочини; 
актуальні проблеми наук криміналь-
но-правового циклу в умовах євроін-
теграції [3, с. 673].

Щодо власне галузевого акценту 
в дослідженнях феномену правової 
глобалізації, принагідно зверну увагу 
на те, що в Декларації міжнародного 
форуму із проблем злочинності й кри-
мінального права в епоху глобалізації, 
до роботи якого у грудні 2012 р. долу-
чився М. Хавронюк, ключову увагу 
приділено саме тенденціям розвитку 
кримінальної-правової науки в надна-
ціональному вимірі та в умовах необ-
хідності реагування на кримінальні 
загрози дедалі більш помітної глоба-
лізації. Уважаю за доречне зверну-
тись до деяких ключових тез у тексті 
цього документа. По-перше, настання 
епохи глобалізації є новим етапом 
і «відправною точкою» розвитку кри-
мінального права та юриспруденції. 
По-друге, сьогодні стає очевидним, 
що суто національному курсу ево-
люції теорії кримінального права не 
вистачає глобального бачення реаль-
ності, оскільки початкові та кінцеві 
цілі такого розвитку є обмеженими. 
По-третє, епоха глобалізації вимагає 
оновлення ідей та методології науко-
вих досліджень. Вивчення розвитку 
кримінального права у всесвітньому 
масштабі охоплює та слугує інтере-
сам не лише окремих держав, а вод-
ночас має сприяти вдосконаленню 
міжнародного кримінального права. 
Наукова методологія в цій частині 
повинна забезпечувати всебічний 
аналіз глобального дослідження, 
а також брати до уваги національну 
теорію кримінального права як фунда-
ментальну частину глобальної теорії 
й практики. По-четверте, теорія кри-
мінального права поки що залишати-
меться національною, незважаючи на 

те, що вона вже охоплює деякі сфери 
глобалізованого світу – отже, «стар-
товим майданчиком» сучасних кримі-
нально-правових досліджень повинна 
виступати національна теорія кримі-
нального права; водночас поступово 
упродовж свого подальшого розвитку 
вона буде дедалі більше охоплювати 
процеси глобального усвідомлення 
реальності. По-п’яте, глобалізація 
злочинності та кримінального права 
вимагає від фахівців та вчених різних 
країн посилити міжнародне співробіт-
ництво та постійний обмін думками 
щодо важливих теоретичних і прак-
тичних проблем [4, с. 109–110]. 

Текст згаданого документа, від-
штовхуючись від динамічних реалій 
розвитку злочинності та заходів про-
тидії їй у сучасному світі, розкриває 
перед фаховою спільнотою світу нові 
горизонти недалекого майбутнього, 
у якому категорії «злочин» і «пока-
рання», вочевидь, остаточно вийдуть 
за межі національного суверенітету 
та стануть проявами повсякденної 
(якщо не сказати рутинної) діяльно-
сті для законодавців, правоохоронців, 
адвокатів і суддів. 

На думку В. Тулякова, глобаліза-
ційні тренди породжують наднаціо-
нальне кримінальне право та кримі-
нально-процесуальні відносини, що 
поширюються на злочини проти 
миру та безпеки людства, трансна-
ціональну організовану злочинність 
у формах незаконного обігу людських 
ресурсів, капіталів, зброї та наркоти-
ків, предметів культурної спадщини, 
урешті-решт, на системну корупцію 
та комп’ютерну злочинність. Вартує 
підтримки позиція вченого в тому, 
що глобалізаційні процеси наділяють 
порівняльний метод у кримінальному 
праві інструментальним статусом 
системного наукового дослідження 
[5, с. 29, 40].

Оригінальну авторську позицію 
щодо визначення «точок зіткнення» 
між вітчизняним кримінальним пра-
вом і процесами глобалізації обстоює 
О. Житний. Він переконує в тому, 
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що зміни у «кримінальній картині 
світу», спричинені саме глобаліза-
цією, потребують вивчення в межах 
кримінально-правової доктрини, 
а також повинні враховуватись у пра-
вотворчій діяльності – зокрема під 
час вирішення питань криміналізації 
й декриміналізації, пеналізації, удо-
сконалення засобів кримінально-пра-
вового впливу та під час вирішення 
інших проблем науки кримінального 
права [6, с. 102]. Звертаючи увагу на 
процеси глобалізації у світі, які спри-
яють поступовому підвищенню рівня 
універсалізації національних зако-
нодавств різних держав, О. Дудоров 
і Т. Тертиченко слушно вказують на 
поступове приєднання українського 
законодавства до розвитку таких тен-
денцій, зокрема в межах традиційної 
галузі кримінального законодавства 
[7, с. 90]. Частково питання взаємодії 
норм кримінального права та процесів 
економічної глобалізації досліджував 
і автор цієї статті [8, с. 4–5]. 

На сучасному етапі позитивними 
проявами глобалізації, які впливають 
на кримінальне право, варто визнати 
тенденції конвергенції (зближення) 
держав і правових систем, зокрема 
й у сфері кримінального права. 
Євроатлантичний напрям розвитку 
України є чітким і визначальним орі-
єнтиром для подальшого розвитку 
вітчизняного кримінального законо-
давства в аспекті сприйняття пози-
тивного і кращого досвіду боротьби зі 
злочинністю. Поряд із цим указаний 
розвиток повинен пов’язуватись зі 
збереженням кращих досягнень науки 
і практики вітчизняного криміналь-
ного права та традицій кримінального 
законотворення. Варта підтримки 
теза про те, що зближення правових 
систем і національних законодавств 
повинно базуватися на ідеях право-
вої держави та верховенства права, 
які визнаються в Україні конститу-
ційними принципами та які на рівні 
правотворчої діяльності повинні реа-
лізовуватися через систему принципів 
кримінального права [3, с. 686–687].

Нині глобалізація проявляється 
в різних сферах життя держави 
та суспільства, що перебувають під 
впливом права, змінюють суспільні 
відносини, які є предметом кримі-
нально-правової охорони та криміналь-
но-правового регулювання. А тому 
без урахування чинника глобалізації 
під час організації й реалізації кри-
мінальної політики неможливо гар-
монійно узгодити національні засоби 
соціально-правового контролю над 
злочинністю з міжнародними підхо-
дами та стандартами [9, с. 45–46].

В. Попко також констатує, що гло-
балізація як світова тенденція новіт-
нього часу має як позитивний вплив 
на розвиток національного й між-
народного права (постійний процес 
зближення змісту правового регулю-
вання й зовнішніх форм його вира-
ження, запозичення закордонного 
досвіду, творче врахування позитив-
них рис правових систем інших країн, 
гармонізація внутрішньодержавного 
кримінального права), так і негатив-
ний. Одним із найбільш серйозних 
негативних наслідків глобалізації 
дослідник, вочевидь небезпідставно, 
визнає зростання злочинності у світі, 
а також виникнення нових, більш 
масштабних і більш небезпечних 
форм злочинності, яка не обмежу-
ється національними кордонами 
та набуває транснаціонального харак-
теру [10, с. 241–242].

Україна відчула вплив глобаліза-
ції вже з перших років незалежності, 
коли її економіка, валютно-фінансова 
система та соціальна сфера стали від-
критими для всього світу та насампе-
ред для країн, які уособлюють умовно 
авангард глобалізації. Дедалі втягую-
чись у процес глобалізації, Україна, 
з одного боку, має всі шанси скориста-
тись її перевагами, а з іншого – стає 
більш відкритою для нових викликів 
і загроз, які вимагають швидкого реа-
гування [11, с. 466–467].

До речі, глобалізації властива 
лібералізація фінансових операцій. 
Тому є підстави для висновку про 
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те, що проведену у 2011 р. декримі-
налізацію ухилення від повернення 
виручки в іноземній валюті (раніше 
ст. 207 Кримінального кодексу 
(далі – КК)) та незаконного відкриття 
або використання за межами Укра-
їни валютних рахунків (ст. 208 КК) 
можна пов’язати із впливом глоба-
лізації на вітчизняний фінансовий 
ринок [9, с. 50].

Під час запропонованої характе-
ристики, бодай і дотичної, процесів 
загальноправової (зокрема, кримі-
нально-правової) глобалізації в сучас-
ному світі, не можна залишити поза 
увагою глобалізацію економічну – 
феномен, який набуває тут особли-
вого значення. Так, сучасні західні 
теорії глобалізації активно описують 
макропроцеси соціально-економічно 
розвитку періоду «Великого транзиту» 
(1970-і – 2000-і рр.) – періоду, коли 
між окремими країнами та навіть регі-
онами світу істотно зросли товарообіг 
і рух капіталу. 

У цьому контексті варто згадати 
вдале висловлювання О. Бойцова, 
який у відомій праці «Злочини проти 
власності» коментує міжюрисдикційні 
економічні зв’язки: наскільки б доско-
нало не була влаштована та чи інша 
економічна система, реальне її функ-
ціонування багато в чому залежить 
від її взаємодії з іншими економічними 
системами, зі світовою економікою 
загалом. Отже, учений додає, що не 
менш важливою функцією публічної 
влади залишається забезпечення гар-
монійних зв’язків між національною 
економічною системою й економіч-
ними системами інших країн, з регі-
ональними економічними системами 
спільнот держав, а також із глобаль-
ною, світовою економічною системою 
[12, с. 18].

Економічна глобалізація означає 
процес структурних змін і поетапного 
формування органічно цілісного світо-
вого господарства як необхідного еле-
мента становлення та розвитку ціліс-
ності світового суспільства. В. Савчук 
і Ю. Зайцев слушно додають, що 

створення національної ринкової еко-
номіки означає, серед іншого, пере-
творення її на складову частину світо-
вого ринкового господарства, а отже, 
породжує залежність від сучасних 
тенденцій його розвитку, залежність 
від інституцій, механізмів та інстру-
ментів, якими оперує світовий ринок. 
На цьому тлі нагальною потребою 
стають визначення основних форм 
співпраці нашої держави з міжнарод-
ними фінансово-кредитними та тор-
говельними організаціями, регіональ-
ними об’єднаннями країн, участь 
у спільних з іншими країнами еко-
номічних проєктах і програмах тощо 
[13, с. 428].

На відносини між суб’єктами еко-
номічної діяльності суттєво впливають 
не лише процеси розвитку формалізо-
ваних ринкових відносин, а й чимало 
неформальних, неекономічних за 
своїм змістом чинників, соціокуль-
турне середовище, морально-етичний 
клімат у суспільстві тощо. Особли-
вого значення ці чинники набувають 
в умовах перехідної економіки, що 
й відбивається на сучасних процесах 
становлення української економіки. 
Тут ринок постає не як самодостатній 
чинник, здатний розв’язати суспільні 
проблеми, а лише як один із механіз-
мів суспільства, який пронизує всю 
сукупність суспільних відносин і без-
посередньо залежить від соціально-по-
літичної сфери, історичної та культур-
ної спадщини [14, с. 287, 292].

Отже, під правовою глобалізацією 
потрібно розуміти створення системи 
норм та міждержавної, міжнародної 
правової системи, що організовують, 
забезпечують, узгоджують глобальну 
взаємодію в різних сферах суспіль-
ства шляхом взаємодії міжнародного 
й національного права, із залученням 
норм корпоративного права, трансна-
ціональних суб’єктів світової еконо-
міки, наднаціональних економічних 
і фінансових норм і правил діяльності 
держав, міждержавних союзів, загаль-
новизнаних правових стандартів і цін-
ностей [11, с. 464]. Як убачається 
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з наведеної дефініції, однією зі скла-
дових частин умовного «фундаменту» 
цього явища є саме економічні відно-
сини в міждержавному контексті. 

На думку відомого вітчизняного 
теоретика права П. Рабіновича, про-
цес глобалізації предмета юридичної 
науки актуалізував порівняльно-пра-
вові дослідження. «Він привів до своє-
рідного прориву у формуванні вітчиз-
няного порівняльного правознавства 
як вагомого підрозділу загальнотео-
ретичної юриспруденції» [12, с. 17]. 
У цьому контексті заслуговує на 
підтримку теза Л. Ребета про те, що 
здійснювати порівняльно-правові 
дослідження спонукають суто прак-
тичні міркування: міжнародні зв’язки 
вимагають повного знання закордон-
ного права для налагодження приват-
но-правових, здебільшого комерцій-
них, відносин; зазначене стосується 
також процесів закордонної систе-
матизації права та розвитку правової 
термінології [16, с. 63].

У концептуально викладеній 
статті, присвяченій феномену гло-
балізації в національній правовій 
доктрині, В. Стрільчук робить вдалу 
спробу обґрунтувати факт зростання 
уваги саме в напрямі юридичних 
аспектів процесу глобалізації. Сьо-
годні під вплив глобалізаційних тен-
денцій, за словами автора, підпадають 
абсолютно всі сфери життєдіяльності 
людини й суспільства. Через це від-
буваються суттєві, подекуди револю-
ційні зміни в економічних, соціаль-
них, політичних, культурних та інших 
відносинах. Водночас право як один із 
найважливіших регуляторів суспіль-
них відносин перебуває в органічній 
єдності з тими умовами суспільного 
життя, у яких відповідні відносини 
виникають, існують і розвиваються, 
а тому воно не може не реагувати на 
ці перетворення [17, с. 356, 361]. 

Цілком підтримую висновок зга-
даного науковця про те, що нині 
виникає необхідність у ґрунтовному, 
системному, комплексному дослі-
дженні тенденцій розвитку саме галу-

зевого права (законодавства) в умо-
вах глобалізації. Усебічне осмислення 
цього феномену на високому нау-
ковому рівні, не останньою чергою 
на рівні галузевих юридичних наук, 
сприятиме, з одного боку, мінімізації 
негативного впливу процесу глобалі-
зації на різні аспекти життя окремо 
взятої людини й загалом суспільства, 
а з іншого – утіленню позитивних 
аспектів глобалізації, зокрема шляхом 
успішної імплементації загальновизна-
них європейських і світових правових 
стандартів, принципів і цінностей.

Американський експерт із питань 
кримінально-правової протидії «біло-
комірцевій» злочинності Л. Дерван 
звертається до актуального прикладу 
глобалізованого, наднаціонального 
характеру сучасної економічної зло-
чинності. 

У квітні 2010 р. російські право-
охоронні органи провели обшуки 
в московському офісі американської 
компанії “Hewlett Packard” (далі – 
“HP”) – усесвітньо відомого вироб-
ника електроніки. Проведені слідчі дії 
були спрямовані на виявлення доку-
ментальних підтверджень корупційної 
схеми, яка, за версією слідства, поля-
гала в тому, що працівники німець-
кого офісу компанії виплачували 
систематичні винагороди («відкати») 
російським чиновникам за право реа-
лізувати контракт вартістю 35 млн 
євро на розробку і встановлення сис-
теми інформаційного забезпечення 
в органах прокуратури Російської 
Федерації. Уже у вересні 2010 р. 
головний офіс компанії “НР” повідо-
мив у документах публічної звітності 
про те, що розпочате в Росії розслі-
дування набуло міжнародного масш-
табу – відтепер воно здійснювалось 
представниками Міністерства юстиції 
Сполучених Штатів Америки та Комі-
сії із цінних паперів і фондового ринку 
й охоплювало представництва амери-
канської компанії у дванадцяти краї-
нах, зокрема у Федеративній Респу-
бліці Німеччина, Росії, Австрії, Сербії 
та Нідерландах [18, с. 362–363].
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На цьому прикладі можемо спосте-
рігати прямий зв’язок між сучасними 
глобалізованими умовами ведення 
бізнесу, насамперед великого (корпо-
ративного), та не менш «глобалізова-
ною», наднаціональною реакцією на 
них із боку правоохоронних відомств 
різних країн світу в релевантних 
ситуаціях. Інший американський 
дослідник, М. Хаусфелд, констатує, 
що глобалізація комерції збільшила 
економічну взаємозалежність держав 
у світі. Інтеграція ринків, що дедалі 
зростає, принесла збільшення кіль-
кості та поширеність випадків анти-
конкурентних узгоджених дій, які 
впливають на сценарії розвитку світо-
вої економіки [19, с. 9]. Британський 
учений Б. Загаріс пише, що сучасна 
економіка, глобалізація та нові техно-
логії сприяють поширенню транснаці-
ональної злочинності і, не останньою 
чергою, злочинності економічної 
[20, с. 2].

Цю думку розвиває В. Хилюта, 
коли описує конкретну і водночас 
досить типову ситуацію еволюції еко-
номічної злочинності в епоху глобалі-
зації: глобалізація світової економіки 
й ефективність ринків капіталу, що 
зростає, дозволяють фізичним і юри-
дичним особам переміщувати вели-
чезні суми грошей як на внутрішніх 
фінансових ринках, так і з однієї 
країни в іншу. Така ефективність 
і відносна безконтрольність руху гро-
шових коштів надають кримінальним 
елементам можливість безкарно «від-
мивати» кошти. Через це нині лега-
лізація доходів, отриманих злочинним 
шляхом, фактично набула характеру 
міжнародних фінансових операцій 
[21, c. 137].

Як висновок, що узагальнює наве-
дені в попередніх рядках положення, 
варто зафіксувати, що сучасні глоба-
лізаційні тренди впливають на про-
цеси перманентного зближення кри-
мінального права окремих країн. Це 
актуалізує ретельне вивчення питань 
про часткове змішування норм кримі-
нального права як на рівні правових 

сімей, так і, більш предметно, на рівні 
правових систем окремих держав.

Навіть більше, феномен глобаліза-
ції значною мірою актуалізує порів-
няльно-правові дослідження в галузі 
кримінального права. Такий зв’язок 
між окремою науковою дисципліною 
та конкретним явищем зумовлений 
суто прагматичними міркуваннями: 
на карті сучасного світу відбува-
ються важливі зміни в економічних, 
соціальних, політичних, культурних 
та інших відносинах між державами, 
що природно спонукає шукати нових 
форм кримінально-правового реа-
гування на ці процеси; міжнародні 
зв’язки, які дедалі посилюються, 
вимагають належного рівня обізна-
ності із закордонним правом та його 
коректного співвідношення із пра-
вом національним, особливо з метою 
налагодження економічних відно-
син. Водночас поступове стирання 
економічних кордонів між країнами, 
створення міждержавних зон віль-
ної торгівлі та вільної конкуренції 
зумовлює виникнення нових загроз 
транснаціонального характеру: 
вивчення релевантних положень 
кримінального права та криміналь-
ного процесу іншої країни стає запо-
рукою ефективного кримінального 
переслідування осіб, які вчинили 
координовані злочинні дії на тери-
торії декількох держав. Нині оче-
видно, що глобалізація злочинності 
вимагає від фахівців із різних країн 
посилення міжнародного співробіт-
ництва й обміну науковими ідеями 
в контексті вирішення актуальних 
теоретико-прикладних проблем про-
тидії злочинним проявам на міждер-
жавному рівні.

У статті запропоновано аргу-
менти на користь авторської ідеї 
про напрями вдосконалення меха-
нізму кримінально-правової охорони 
вітчизняної економіки в умовах сві-
тової глобалізації. Показано вплив 
процесів інформатизації, комуні-
кації, стирання мовних бар’єрів, 
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міграції робочої сили та капіталів, 
спільного освоєння космічного про-
стору, реалізації міжнародних нау-
кових проєктів практично в усіх 
сферах, транснаціоналізації бізне-
су тощо. Установлено, що позначе-
ні процеси, які з усією очевидністю 
набирають дедалі більших обертів, 
не можуть не впливати, принайм-
ні опосередковано, на право взагалі 
та кримінальне зокрема. Конста-
товано, що в сучасних суспільствах 
фіксується поява нових видів еко-
номічних злочинів, зростання еко-
номічної злочинності загалом та її 
адаптація до різноманітних соці-
ально-економічних змін.

Підтримано висловлену в літе-
ратурі позицію про те, що нині 
виникає необхідність у ґрунтов-
ному, системному, комплексному 
дослідженні тенденцій розвитку 
саме галузевого права (законо-
давства) в умовах глобалізації. 
Визначено, що всебічне осмислен-
ня цього феномену на високому 
науковому рівні, не останньою 
чергою на рівні галузевих юри-
дичних наук, сприятиме, з одно-
го боку, мінімізації негативного 
впливу процесу глобалізації на різ-
ні аспекти життя окремо взятої 
людини й загалом суспільства, а 
з іншого – утіленню позитивних 
аспектів глобалізації, зокрема 
шляхом успішної імплементації 
загальновизнаних європейських і 
світових правових стандартів, 
принципів і цінностей.

Обґрунтовано висновок про те, 
що сучасні глобалізаційні тренди 
впливають на процеси перманент-
ного зближення кримінального 
права окремих держав. Цей тренд 
актуалізує ретельне вивчення 
питань про часткове змішування 
норм кримінального права як на 
рівні правових сімей, так і, більш 
предметно, на рівні правових сис-
тем окремих держав. Також кон-
статовано, що феномен глобалі-
зації значною мірою актуалізує 

порівняльно-правові дослідження в 
галузі кримінального права. 

Ключові слова: глобалізація, зло-
чинність, кримінальне право, юридич-
на компаративістика.

Kamensky D. Contributing 
to the discussion on improving 
the mechanism of criminal 
law protection of the national 
economy within the parameters 
of globalization

The article offers arguments 
supporting the author’s idea of means 
to improve the mechanism of criminal 
protection of the domestic economy 
in the context of globalization. 
The influence of the processes of 
informatization, communication, 
erasure of language barriers, 
migration of labor and capital, 
joint development of outer space, 
implementation of international 
research projects in almost all areas, 
transnationalization of business, 
etc. is demonstrated. It has been 
established that such processes, 
obviously gaining momentum, cannot 
but affect, at least indirectly, the 
law in general and criminal law in 
particular. It is stated that in modern 
societies, the emergence of new types 
of economic crimes, the growth of 
economic crime in general and its 
adaptation to various socio-economic 
changes take place.

The position, expressed in legal 
literature, is supported that today 
there is a need for a thorough, 
systematic, comprehensive study of 
trends in the development of industry 
law (legislation) in the context of 
globalization. It is determined that 
a comprehensive understanding of 
this phenomenon at a high scientific 
level, not least at the level of branch 
legal sciences, will help, on the one 
hand, minimize the negative impact 
of globalization on various aspects of 
life and society as a whole, and on the 
other – the implementation of positive 
aspects of globalization, in particular 
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through the successful implementation 
of universally recognized European 
and world legal standards, principles 
and values.

The conclusion that modern 
globalization trends influence the 
processes of permanent convergence 
of criminal law of individual states is 
substantiated. This trend highlights 
a careful study of issues of partial 
mixing of criminal law at the level 
of the legal families, and, more 
specifically, at the level of legal 
systems of individual states. It is 
also stated that the phenomenon of 
globalization significantly actualizes 
comparative legal research in the 
field of criminal law.

Key words: globalization, crime, 
criminal law, legal comparative studies.
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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ 

АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Важливим компонентом автори-
тетної та незалежної судової влади 
в державі є ефективна система фор-
мування суддівського корпусу, адже 
саме професійний суддя має бути 
гарантом реальної можливості захи-
сту прав і законних інтересів особи, 
громадянина.

Незважаючи на суспільну важ-
ливість стабільного функціонування 
судової влади, що забезпечується, 
в тому числі, наявністю достатньої 
кількості штатних професійних суд-
дів, останніми роками в Україні тен-
денція відтоку кадрів суддівського 
корпусу викликає обґрунтовану стур-
бованість.

Аналізом огляду даних про стан 
здійснення правосуддя за 2015–
2019 роки встановлено стійку тен-
денцію до зниження кількості суддів, 
що наділені повноваженнями щодо 
здійснення правосуддя. Це однаково 
стосується як суддів місцевих, так 
і апеляційних судів [1; 2].

Зокрема, станом на 01 січня 
2020 року ситуація з укомплектуван-
ням посад в апеляційних судах вигля-
дає таким чином:

– визначена штатна чисельність 
суддів загальних апеляційних судів – 
964, з них фактично працює 640 суд-
дів, 605 з яких – із повноваженнями, 
а 32 не пройшли кваліфікаційне оці-
нювання;

– визначена штатна чисельність 
суддів господарських апеляційних 
судів – 218, з них фактично працює 
169 суддів, 160 з яких – із повнова-

женнями, а 20 не пройшли кваліфіка-
ційне оцінювання;

– визначена штатна чисельність 
суддів адміністративних апеляційних 
судів – 257, з них фактично працює 
203 судді, 195 з яких – із повнова-
женнями, а 16 не пройшли кваліфіка-
ційне оцінювання [3].

З викладених статистичних даних 
з’ясовано, що відсоток суддів, які 
наділені повноваженнями щодо 
здійснення правосуддя, в загальних 
апеляційних судах складає 63 %, 
в господарських апеляційних судах – 
73 %, в адміністративних апеляцій-
них судах – 76 %.

За повідомленням Голови Вищої 
Ради правосуддя, станом на 12 лютого 
2020 року в Україні залишаються 
незаповненими близько 2 тисяч суд-
дівських посад [4].

З урахуванням викладеного, 
нагальність і гострота проблеми фор-
мування суддівського корпусу апе-
ляційних судів в Україні нині вкрай 
актуальна.

Вітчизняні науковці, зокрема 
І.В. Назаров, М.Г. Мельник, В.М. Мар-
тиненко, І.Є. Марочкін, С.В. Ківа-
лов, А.О. Малихіна, досліджували 
у своїх працях деякі аспекти форму-
вання суддівського корпусу в Україні, 
проте в умовах безперервної судо-
вої реформи й оновленого правового 
регулювання цих процедур постає 
необхідність його актуального дослі-
дження.

Деякі основні елементи процедури 
формування суддівського корпусу 

© А. Гапонов, 2020
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врегульовано на рівні Конституції 
України.

Частиною 2 статті 127 Конститу-
ції України визначаються вимоги, що 
є мінімальними для обіймання посади 
судді. Відповідно до її змісту, на 
посаду судді може бути призначений 
громадянин України не молодший 
тридцяти й не старший шістдесяти 
п’яти років, який має вищу юридичну 
освіту й стаж професійної діяльно-
сті у сфері права щонайменше п’ять 
років, є компетентним, доброчесним 
і володіє державною мовою. Законом 
можуть бути передбачені додаткові 
вимоги для призначення на посаду 
судді [5].

Статтею 128 закріплено, що при-
значення на посаду судді здійсню-
ється Президентом України за подан-
ням Вищої ради правосуддя в порядку, 
встановленому законом. Згаданий 
порядок розкривається в спеціаль-
ному Законі України.

У результаті аналізу змісту 
статті 81 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» доходимо 
висновку, що процедуру формування 
суддівського корпусу апеляційних 
судів можна умовно поділити на 
два основних етапи, а саме проце-
дуру проведення конкурсу на посаду 
судді апеляційного суду й процедуру 
призначення кандидата на посаду 
судді [6].

Детально розглянемо окремі 
аспекти цих процедур та утворювані 
в процесі проблемні питання їхньої 
практичної реалізації.

Згідно із чинним законодавством, 
органом, що безпосередньо уповнова-
жений проводити процедуру конкурсу 
на посаду судді апеляційного суду, 
є Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, яка має статус державного 
колегіального органу суддівського 
врядування, який на постійній основі 
діє в системі правосуддя в Україні 
(надалі – ВККСУ). Вона має офіцій-
ний вебсайт і офіційний друкований 
орган, що є офіційними джерелами 
про її роботу.

Відповідний конкурс на зайняття 
вакантної посади судді апеляційного 
суду проводиться на підставі Поло-
ження про проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади судді, що 
містить декілька основних етапів [7].

Так, відповідний конкурс оголо-
шується на підставі рішення ВККСУ. 
У рішенні визначається найменування 
судів, кількість вакантних посад, 
порядок і строки подання заяви для 
участі в конкурсі, перелік документів, 
що додаються до заяви, й вимоги до 
них, умови його проведення, дата, час 
і місце проведення конкурсу, повно-
важення палат (колегій) ВККСУ щодо 
проведення конкурсу, інша необхідна 
інформація. Оголошення про прове-
дення конкурсу ВККСУ розміщує на 
своєму офіційному вебсайті й вебпор-
талі судової влади й публікує у визна-
чених друкованих засобах масової 
інформації не пізніше як за місяць до 
дня проведення конкурсу.

Кандидат на посаду судді, який 
перебуває в резерві на заміщення 
вакантних посад суддів, або який 
є суддею, звертається до ВККСУ 
в порядку, визначеному рішенням про 
оголошення конкурсу, й подає заяву 
про участь у конкурсі з переліком від-
повідних документів.

Крім цього, також вимагаються 
документи, що підтверджують дотри-
мання однієї з кваліфікаційних 
вимог, визначених частиною першою 
статті 28 Закону, а саме: відомо-
сті про стаж роботи на посаді судді 
не менше п’яти років, або підтвер-
дження наукового ступеня у сфері 
права й стаж наукової роботи у сфері 
права щонайменше сім років, або 
підтвердження досвіду професійної 
діяльності адвоката, в тому числі 
щодо здійснення представництва 
в суді й / або захисту від криміналь-
ного обвинувачення щонайменше сім 
років, або наявність сукупного стажу 
(досвіду) роботи (професійної діяль-
ності) відповідно до вимог, визначе-
них попередніми переліченими пунк-
тами, щонайменше сім років.
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На етапі подання документів для 
участі в конкурсі виникають певні 
проблемні питання практичного 
характеру.

Зокрема, розділом ІІІ Положення 
про проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади судді передбачено 
форму подання документів, а саме 
паперову, під якою розуміється 
подання документів кандидатом осо-
бисто до ВККСУ, й електронну, тобто 
через офіційний вебсайт ВККСУ.

Необхідно зазначити, що елек-
тронна форма подання документів 
кандидатом для допуску до кваліфі-
каційного оцінювання не передбачена 
вищезгаданим Законом.

Незважаючи на це, в оголошенні 
ВККСУ про конкурс від 09 серпня 
2019 року на зайняття 346 вакант-
них посад суддів в апеляційних судах 
визначено ще одну форму надання 
документів для кандидатів для 
допуску до кваліфікаційного оціню-
вання, а саме за допомогою поштового 
зв’язку [8]. Необхідно зазначити, що 
подання документів для участі в кон-
курсі з метою проходження кваліфі-
каційного оцінювання за допомогою 
поштового зв’язку не передбачено 
ані вищезгаданим Законом, ані Поло-
женням про проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади судді.

Крім цього, незрозумілою є вимога 
до кандидата на посаду судді, який 
є суддею, про подання ним окремо 
декларації доброчесності судді, хоча 
вона входить до переліку документів, 
визначених пунктами 2–13 частини 
першої статті 71 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів». До 
того ж зазначена декларація заповню-
ється на офіційному вебсайті ВККСУ 
й подається суддею щорічно в період 
з 1 по 31 січня.

Також установлено, що умовами 
про проведення конкурсу, всупереч 
приписам частини 3 статті 71 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів», розширено перелік матеріалів, 
що подаються для участі в конкурсі. 
Так, підпунктом 16 пункту 7 згаданих 

умов визначено необхідним подання 
компакт-диску зі сканованими копі-
ями документів, визначених Умовами, 
й інформацією про кандидата. Вка-
зана вимога є незрозумілою, оскільки 
оцифровувати надані кандидатом на 
посаду судді документи є компетен-
цією відповідальної особи в розумінні 
пункту 3.7 вищезгаданого Положення 
про проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади судді.

Окрім цього, на офіційному сайті 
відсутні будь-які документи ВККСУ 
з питань упорядкування та вимог із 
технічного захисту під час роботи 
з інформацією, що міститься на 
цих носіях, яка є конфіденційною, 
оскільки містить персональні дані 
кандидатів на посаду.

З урахуванням викладеного, зва-
жаючи на те, що скановані версії 
документів кандидата необхідні для 
формування цифрового суддівського 
(кандидатського) досьє, це питання 
можливо розв’язати шляхом або 
внормування цієї вимоги в законі, або 
її виключення з умов про проведення 
конкурсів на вакантні посади суддів 
надалі.

Таким чином, вбачається доцільним 
доповнити частину 1 статті 71 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» абзацом 15 такого змісту: «14) 
електронний носій (компакт-диск або 
флеш-накопичувач) зі сканованими 
копіями документів, визначених 
Умовами, й інформацією про канди-
дата. Скановані копії документів не 
повинні містити персональні дані кан-
дидата на посаду в розумінні Закону 
України «Про захист персональних 
даних». З урахуванням запропонова-
них змін необхідно внести кореспон-
дуючі зміни до пункту 3.7 вищезга-
даного Положення про проведення 
конкурсу.

У процедурі призначення канди-
дата на посаду судді апеляційного 
суду відіграє важливу роль не лише 
ВККСУ, а й Вища рада правосуддя, до 
повноважень якої належить розгляд 
рекомендації ВККСУ щодо призна-
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чення кандидата на посаду судді за 
результатами проведеного конкурсу.

Розгляд Вищою радою право-
суддя рекомендації Кваліфікаційної 
комісії здійснюється відповідно до 
статті 36 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя» [9]. 

Відповідно до вказаної норми, 
а також Глави 10 Регламенту Вищої 
ради правосуддя, попередній роз-
гляд рекомендації, наданої кандидату 
Кваліфікаційною комісією, здійснює 
доповідач, який готує висновок, що 
передається до відповідного структур-
ного підрозділу секретаріату Ради для 
формування порядку денного Вищої 
ради правосуддя [10].

Рішення про внесення подання 
Президентові України про призна-
чення судді на посаду вважається 
ухваленим, якщо за нього на засі-
данні проголосувало не менше чотир-
надцяти членів Ради. Рішення про 
внесення подання підписує головую-
чий на засіданні одноособово.

Відповідно до пункту 5.8. Регла-
менту Вищої ради правосуддя, засі-
дання Ради в пленарному складі, на 
якому розглядається питання щодо 
внесення подання про призначення 
судді на посаду, повноважне, якщо 
в ньому беруть участь не менше 
чотирнадцяти членів Ради.

Окрім того, частина 19 статті 79  
Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» зазначає, що Вища рада 
правосуддя може відмовити у внесенні 
Президентові України подання про 
призначення судді на посаду з підстави 
наявності обґрунтованого сумніву 
щодо відповідності кандидата критерію 
доброчесності чи професійної етики 
або інших обставин, які можуть нега-
тивно вплинути на суспільну довіру 
до судової влади у зв’язку з таким 
призначенням. Ці підстави Вища рада 
правосуддя визначає, керуючись влас-
ною оцінкою обставин, пов’язаних із 
кандидатом на посаду судді, та його 
особистих якостей.

Таким чином, за умови, що в пле-
нарному засіданні бере участь чотир-

надцять членів Ради, позитивне 
рішення про внесення подання Пре-
зидентові України про призначення 
судді на посаду може бути прийнято 
ними лише одностайно, що, на думку 
автора, досить суттєво обмежує мож-
ливості претендента на отримання 
посади судді через можливе упере-
джене ставлення до нього з боку хоча 
б одного із членів Вищої ради право-
суддя.

З урахуванням викладеного, з метою 
сприяння демократизації цього остан-
нього етапу, під час якого досліджу-
ються відомості щодо кандидата, які 
можуть викликати суб’єктивне став-
лення до нього, пропонується внести 
зміни до частини 3 статті 37 Закону 
України «Про Вищу раду право-
суддя», змінивши слова «<…> не 
менше чотирнадцяти членів Вищої 
ради правосуддя» на «<…> не менше 
двох третин від присутніх членів 
Вищої ради правосуддя». Відповідно, 
абзац 2 пункту 10.5 Регламенту 
Вищої ради правосуддя необхідно змі-
нити, виклавши його в такій редакції: 
«Рішення про внесення подання Пре-
зидентові України про призначення 
судді на посаду вважається ухвале-
ним, якщо за нього проголосувало 
не менше двох третин від присутніх 
членів Ради».

Підсумовуючи викладене необ-
хідно підкреслити, що вдосконалення, 
передусім нормативне, системи фор-
мування суддівського корпусу апе-
ляційних судів в Україні сприятиме 
демократизації та прозорості процесів 
проведення конкурсів на посаду суд-
дів апеляційних судів, призначення 
кандидатів на посаду судді апеляцій-
ного суду.

У статті викладено актуальну 
проблему необхідності вдоскона-
лення нормативного регулювання 
процедури формування суддівського 
корпусу апеляційних судів України 
у зв’язку зі зниженням кількості 
суддів, що мають повноваження 
для здійснення правосуддя.
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Розглянуто окремі проблемні 
аспекти здійснення процедури про-
ведення конкурсу на посаду судді 
апеляційного суду, а також проце-
дури призначення на посаду судді.

Запропоновано розв’язання про-
блемних питань нормативної рег-
ламентації діяльності Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України 
на етапі подання документів для 
участі в процедурі проведення кон-
курсу на посаду судді апеляційного 
суду, зокрема внесення відповід-
них змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», а 
також до Положення про проведен-
ня конкурсу на зайняття вакант-
ної посади судді.

Під час дослідження проана-
лізовано деякі процедурні аспек-
ти розгляду членами Вищої ради 
правосуддя рекомендацій, наданих 
Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України кандидату на поса-
ду судді за результатами проведе-
ного конкурсу. Установлено, що з 
урахуванням невизначених крите-
ріїв доброчесності до посади судді 
або інших обставин, які можуть 
негативно вплинути на суспільну 
довіру до судової влади у зв’язку з 
призначенням кандидата на поса-
ду судді, вимога про голосування 
чотирнадцяти членів Вищої ради 
юстиції в разі такої ж мінімально 
допустимої для правоможного пле-
нарного засідання кількості членів 
є занадто суворою. Тому з метою 
демократизації цього етапу запро-
поновано внести відповідні зміни 
до Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя» та до Регламенту 
Вищої ради правосуддя щодо зни-
ження мінімальної кількості необ-
хідних голосів членів Вищої ради 
правосуддя, необхідних для ухва-
лення рішення про внесення подан-
ня Президентові України про при-
значення кандидата на посаду.

Ключові слова: судова влада, 
суддівський корпус, призначення на 
посаду судді, функції Вищої кваліфі-

каційної комісії суддів України, Вища 
рада правосуддя.

Gaponov A. Improvement 
of the system of formation 
of the judicial corps of courts 
of appeal in Ukraine

The article highlights the urgent 
problem of the need to improve the 
regulation of the procedure for 
forming the judicial corps of Courts 
of Appeal of Ukraine because of the 
reduction of the number of judges with 
the authority to administer justice.

Particular problematic aspects 
of the competition procedure for the 
position of a judge of the Court of 
Appeal, as well as the procedure for 
appointment to the position of a judge 
are considered.

The solution of problematic issues 
of normative regulation of the High 
Qualification Commission of Judges 
of Ukraine at the stage of submitting 
documents for participation in the 
competition for the position of a judge 
of the Court of Appeal, including 
amendments to the Law of Ukraine 
“On Judiciary and Status of Judges” 
and the Regulations to fill the vacant 
position of a judge.

During the research, some 
procedural aspects of consideration 
by the members of the High Council 
of Justice of the recommendations 
provided by the High Qualification 
Commission of Judges of Ukraine 
to the candidate for the position of 
a judge based on the results of the 
competition were analyzed.

It is established that taking into 
account the uncertain criteria of 
integrity to the position of a judge 
or other circumstances that may 
adversely affect public confidence in 
the judiciary in connection with the 
appointment of a candidate for the 
position of judge, the requirement 
to vote for fourteen members of the 
High Council of Justice competent 
plenary meeting the number of 
members is too strict. Therefore, in 



119

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

order to democratize this stage, the 
amendments to the Law of Ukraine 
“On the High Council of Justice” 
and the Rules of Procedure of the 
High Council of Justice are proposed 
to reduce the minimum number of 
members’ of the High Council of 
Justice votes required for submitting a 
proposal for the President of Ukraine 
on the appointment of a candidate for 
the position of judge.

Key words: judicial branch, 
judiciary, appointment of judges, High 
Qualification Commission of Judges of 
Ukraine’s functions, High Council of 
Justice.
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В УКРАЇНІ

Вступ. Торгівля сільськогоспо-
дарською продукцією на товарній 
біржі здійснюється у визначеному 
законодавством порядку та з дотри-
манням певної процедури. Особли-
вості такої процедури визначаються 
кожною товарною або аграрною бір-
жою у правилах біржової торгівлі. 
Варто зазначити, що з метою уніфі-
кації відповідної процедури окремі 
питання організації та проведення 
біржової торгівлі мають визначатися 
законодавством України, зокрема 
це стосується визначення прав 
і обов’язків членів та інших учасни-
ків торгів, особливостей проведення 
торгівлі в електронній або голосовій 
формах тощо.

Однак натепер зазначені питання 
врегульовані неналежним чином, що 
зумовлює відсутність єдиних пра-
вил організації та проведення біржо-
вої торгівлі сільськогосподарською 
продукцією. Незважаючи на те, що 
товарна й аграрна біржі є суб’єктами 
господарювання, які мають право 
самостійно визначати правила орга-
нізації своєї господарської діяльно-
сті, однак неврегульованість деяких 
питань на законодавчому рівні при-
зводить до недостатньої захищеності 
учасників біржових торгів, відсутно-
сті гарантій належного виконання 
біржових угод та інших негативних 
наслідків.

Мета статті – визначення особ-
ливостей організації біржової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією 

в Україні та визначення напрямів 
удосконалення господарського зако-
нодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. 
Відповідно до ст. 650 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни), особливості укладення догово-
рів на біржах, аукціонах, конкурсах 
тощо встановлюються відповідними 
актами цивільного законодавства [1]. 
До таких особливостей насамперед 
необхідно віднести те, що укладення 
біржових угод може здійснюватися 
виключно членами товарної біржі. 
Проте Законом України «Про товарну 
біржу» не визначено порядок набуття 
статусу члена товарної біржі. Відпо-
відний порядок встановлюється у пра-
вилах біржової торгівлі.

Крім того, обов’язковим учасни-
ком біржової торгівлі є брокер. Відпо-
відно до ст. 16 Закону України «Про 
товарну біржу», брокери є фізичними 
особами, зареєстрованими на біржі 
відповідно до її статуту, обов’язки 
яких полягають у виконанні доручень 
членів біржі, яких вони представля-
ють, щодо здійснення біржових опера-
цій шляхом підшукування контрактів 
і поданні здійснюваних ними операцій 
для реєстрації на біржі. Кількість бро-
керів кожної товарної біржі визнача-
ється біржовим комітетом / радою 
біржі [2].

Водночас, як зазначають деякі 
науковці, статус брокера як учасника 
біржових торгів істотно обмежений, 
тому що брокер не може виступати 
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від власного імені й завжди діє від 
імені члена товарної біржі. Посеред-
ницькі функції брокера зведені тільки 
до виконання вказівок члена товарної 
біржі [3, с. 650].

Отже, статус члена біржі не озна-
чає безпосередньої участі останнього 
в біржових торгах, оскільки зазви-
чай укладення біржових угод коштом 
та в інтересах члена біржі здійснюють 
брокери. Як випливає з визначення 
брокера, наведеного у ст. 16 Закону 
України «Про товарну біржу», бро-
кер виконує функції посередника 
виключно в інтересах та коштом 
члена біржі, але не інших клієнтів, 
які не є членами біржі. Означене 
свідчить про те, що сільськогосподар-
ські товаровиробники (продавці), як 
і покупці, щоб отримати можливість 
брати участь у біржовій торгівлі, 
повинні набути статусу члена такої 
біржі, що не цілком узгоджується 
з метою діяльності біржі та створює 
певні перепони в доступності для дея-
ких сільськогосподарських товарови-
робників до біржової торгівлі.

Водночас із метою уточнення ста-
тусу продавців та покупців на товар-
ній і аграрній біржі пропонуємо вне-
сти відповідні змін до ст. 16 Закону 
України «Про товарну біржу», зазна-
чити, що брокер виконує доручення 
членів біржі й інших учасників бір-
жових торгів за умови укладення 
з ними договору у встановленій бір-
жою формі.

Під час дослідження порядку орга-
нізації біржової торгівлі сільсько-
господарською продукцією необхідно 
зазначити, що торги на біржі відбу-
ваються протягом торгової сесії, яка 
визначається як період часу, який 
розпочинається від моменту від-
криття біржових торгів та закінчу-
ється моментом їх закриття [4].

Водночас, як зазначається у спеці-
альній науковій літературі, основним 
методом біржових торгів в Укра-
їні є публічний торг, заснований 
на принципах подвійного аукціону. 
Зауважують, що характерною особли-

вістю даного методу є те, що оферта 
й акцепт виражаються за допомогою 
голосу і жестів учасниками біржової 
торгівлі, які безпосередньо присутні 
в торговому залі біржі. А сам прин-
цип подвійного аукціону передбачає, 
що пропозиції покупців, що збіль-
шуються, зустрічаються із пропози-
ціями продавців, що знижуються; 
у разі збігу цін пропозицій продавця 
і покупця відбувається операція, 
яка підлягає обов’язковій реєстрації 
товарною біржою [3, с. 651].

У Податковому кодексі України 
(далі – ПК України) аукціон (публічні 
торги) визначається як публічний 
спосіб продажу активів із метою 
отримання максимальної виручки від 
продажу активів у визначений час 
і в установленому місці [5].

Визначення поняття «аукціон» 
міститься також у Законі Укра-
їни «Про приватизацію державного 
і комунального майна» [6], відповідно 
до якого визначено такі види аукці-
онів: аукціон без умов (для участі 
та здобуття перемоги в якому не 
вимагається виконання додаткових 
умов) та аукціон з умовами (покупець 
приймає зобов’язання виконати 
додаткові умови, визначені продав-
цем); аукціон в електронній формі 
(електронний аукціон) – вид аукці-
ону в режимі реального часу в Інтер-
неті; аукціон зі зниженням стартової 
ціни – спосіб продажу об’єкта, за 
яким продавець знижує стартову ціну 
об’єкта продажу; аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових про-
позицій; аукціон за методом вивчення 
цінових пропозицій.

На товарній та аграрній біржах 
зазвичай можуть проводитись аукці-
они в голосовій або електронній фор-
мах.

Зокрема, відповідно до Реґламенту 
організації та проведення аукціонів із 
продажу необробленої деревини на 
Аграрній біржі, аукціон визначено 
як спосіб продажу лотів у голосовій 
або електронній формі, згідно з яким 



122

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/5

покупцем визнається учасник аукці-
ону, який запропонував найвищу ціну 
відповідно до умов, визначених цим 
Реґламентом. Аукціон у голосовій 
формі (голосовий аукціон) – це спо-
сіб продажу лотів у визначених орга-
нізатором приміщеннях, відповідно до 
якого аукціон веде ліцитатор; аукціон 
в електронній формі (електронний 
аукціон) – це спосіб продажу лотів із 
використанням електронної торгової 
системи [7].

Отже, сутність аукціону полягає 
в тому, щоб шляхом публічного ого-
лошення ціни пропозиції та попиту 
дійти до «рівноважної», тобто спра-
ведливої (ринкової) ціни, яка і вважа-
тиметься ціною конкретної біржової 
угоди.

Зокрема, у Законі України «Про 
державну підтримку сільського госпо-
дарства України» ціна пропозиції 
визначається як ціна, офіційно заяв-
лена продавцем (товаровиробник), 
яка зумовлює безвідкличну пропо-
зицію продажу заявленого товару. 
У свою чергу, ціна попиту – ціна, 
офіційно заявлена покупцем, яка 
зумовлює безвідкличну пропозицію 
придбати заявлений товар на умо-
вах споту, форварду або ф’ючерсу. 
У результаті формується ціна рівно-
ваги (фіксінг) – ціна, яка встановлю-
ється внаслідок досягнення рівноваги 
між ціною пропозиції та ціною попиту 
і зазначається в зареєстрованому бір-
жовому договорі (контракт) [8].

О.Г. Михайленко щодо цього заува-
жує, що товари, які продаються за 
«справедливою ціною» (справедлива 
торгівля), – це товари, що продаються 
за цінами, які відображають «реальну» 
вартість товару на основі справед-
ливих стандартів екологічного, соці-
ально-трудового законодавства щодо 
сертифікованих чи несертифікованих 
товарів із країн, що розвиваються, 
з урахуванням екологічної і соціаль-
ної компоненти та формуванням більш 
високих доходів [9, с. 58].

Для того, щоб унаслідок урівно-
важення ціни попиту та ціни пропо-

зиції сформувалась справедлива ціна 
на продукцію, важливо щоб учасники 
біржової торгівлі або її організатори 
не допускали порушень у сфері еко-
номічної конкуренції.

Коли визначаємо спосіб фор-
мування справедливої ціни під час 
здійснення біржової торгівлі сільсько-
господарською продукцією, необхідно 
звернути увагу на одну важливу 
особливість, яка полягає в тому, що 
законодавством України ціни на деякі 
види сільськогосподарської продукції 
підлягають державному регулюванню.

Так, відповідно до Закону України 
«Про державну підтримку сільського 
господарства України» [8], об’єктами 
державного цінового регулювання 
є такі види сільськогосподарської 
продукції (товари): пшениця тверда; 
пшениця м’яка; зерно суміші пшениці 
та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; 
жито озиме; жито ярове; горох; гречка; 
просо; овес; соя; насіння соняшнику; 
насіння ріпаку; насіння льону; шишки 
хмелю; цукор-пісок (буряковий); 
борошно пшеничне; борошно житнє; 
м’ясо та субпродукти забійних тварин 
та птиці; молоко сухе; масло вершкове; 
олія соняшникова. Відповідно до рин-
кової кон’юнктури Кабінет Міністрів 
України запроваджує державне цінове 
регулювання окремих об’єктів, визна-
чених вище. Перелік таких об’єктів 
визначається за результатами моні-
торингу аграрного ринку та підлягає 
офіційному оприлюдненню не пізніше 
ніж за 30 календарних днів до початку 
маркетингового періоду.

Встановлено також, що для об’єк-
тів державного цінового регулювання 
(види сільськогосподарської продукції 
та товари) встановлюється гранична 
торговельна надбавка (націнка) на 
рівні не вище 20% оптово-відпускної 
ціни виробника (митна вартість) до 
кінцевого споживача.

Водночас законодавством України 
не визначено, яким чином повинно 
узгоджуватися державне регулювання 
цін на окремі види сільськогоспо-
дарської продукції та формування  
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справедливої ринкової ціни під 
час біржової торгівлі відповідними 
видами продукції. Вочевидь, вирі-
шення цієї проблеми здійснюється 
шляхом надання державної аграрної 
інтервенції.

Державна аграрна інтервенція 
в Законі України «Про державну 
підтримку сільського господарства 
України» визначається як продаж або 
придбання сільськогосподарської про-
дукції на організованому аграрному 
ринку з метою забезпечення цінової 
стабільності [8].

Порядок проведення аукціону на 
товарній біржі залежить від того, 
яким способом проводяться торги – 
за допомогою голосу або в електро-
нній формі.

Так, наприклад, відповідно до 
Реґламенту організації та проведення 
аукціонів із продажу необробленої 
деревини на Аграрній біржі, аукціон 
за допомогою голосу починається 
з оголошення ліцитатором про від-
криття аукціону, із зазначенням його 
назви, найменування організатора 
та дати проведення. Встановлено, 
що кожний лот торгується окремо. 
Торг щодо наступного за списком 
лота починається лише після завер-
шення торгу за попереднім лотом 
та фіксації відповідної угоди ліцита-
тором. Під час проведення аукціону 
вартість лота змінюється тільки від-
повідно до кроку аукціону (величина, 
на яку змінюється вартість лота під 
час проведення аукціону), який вста-
новлюється організатором аукціону. 
Пропозиції покупців приймаються 
ліцитатором після оголошення інфор-
мації про лот, який торгується у від-
повідний час. Покупець повідомляє 
про свою готовність придбати лот 
підняттям своєї аукціонної картки 
учасника з номером, чим засвідчує 
прийняття запропонованої вартості 
лота [7]. З моменту оголошення ліци-
татором переможця торгу за відповід-
ним лотом уважається, що продавцем 
і покупцем досягнуто згоди щодо всіх 
істотних умов правочину, сторони 

відповідають за подальше виконання 
даної угоди.

Варто зазначити, що голосова 
форма проведення аукціону є досить 
громіздкою з організаційно-технічного 
боку та потребує значних фінансових 
затрат. Перспективною формою орга-
нізації та проведення публічних тор-
гів є електронний аукціон.

Порядок проведення електронних 
торгів на Аграрній біржі визнача-
ється в окремому Реґламенті елек-
тронних біржових торгів на Аграрній 
біржі, затвердженому наказом дирек-
тора Аграрної біржі № 108-ОД від 
17 жовтня 2012 р. [10].

Особливістю процедури електро-
нних торгів є те, що аукціон прово-
диться за допомогою торгової сис-
теми – спеціального програмного 
забезпечення, що відповідає визна-
ченим вимогам. Учасники торгів 
мають отримати доступ до такої сис-
теми шляхом проведення верифікації. 
Загальні принципи подання заявок 
та формування справедливої ціни 
на електронному аукціоні є такими 
ж, що і під час проведення аукціону 
в голосовій формі. Різниця полягає 
в тому, що всі основні дії (уведення 
заявок, фіксація угоди тощо) здійсню-
ються в електронній торговій системі.

Крім того, необхідно звернути 
увагу на таку особливість проведення 
біржового аукціону в електронній 
формі, як залучення до правовідно-
син, що виникають у цій сфері, ще 
одного суб’єкта – постачальника 
послуг проміжного характеру в інфор-
маційній сфері. Зазначений суб’єкт 
залучається в кожному разі укла-
дення угоди в електронній формі.

Відповідно до Закону України 
«Про електронну комерцію», права 
та обов’язки постачальника послуг 
проміжного характеру в інформацій-
ній сфері визначаються договором 
про надання таких послуг, Цивіль-
ним та Господарським кодексами 
України, положеннями цього Закону 
та законодавством про телекомуні-
кації [11].
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На постачальника послуг про-
міжного характеру в інформацій-
ній сфері покладається відповідаль-
ність за технічний стан торгової 
системи, відсутність перебоїв у її 
роботі. Зазвичай виникнення техніч-
них перебоїв та неполадок у роботі 
електронної торгової системи нале-
жить до форс-мажорних обставин, за 
наслідки яких біржа або її учасники 
не несуть відповідальність. Напри-
клад, таке положення прописане 
в Реґламенті електронних біржових 
торгів на Аграрній біржі, де зазна-
чено, що біржа не несе відповідально-
сті за будь-які затримки або перебої 
з виконання своїх зобов’язань за цим 
Реґламентом, що є наслідком таких 
обставин: технічних збоїв, що вини-
кли внаслідок несправностей і відмов 
обладнання, збоїв і помилок програм-
ного забезпечення, збоїв, несправно-
стей і відказів систем зв’язку, енер-
гопостачання, кондиціювання й інших 
систем життєзабезпечення з боку 
учасника торгів [10].

З метою участі в електронних тор-
гах учасник зобов’язаний, якщо інше 
не передбачено біржою, забезпечити 
на відповідному рахунку біржі або 
Розрахунково-клірингового центру 
Аграрної біржі достатню кількість 
коштів для належного гарантійного 
забезпечення заявок та здійснення 
відповідних розрахунків за укладе-
ними біржовими угодами. Біржа не 
приймає заявки, які не забезпечені 
належним чином, якщо таке забезпе-
чення вимагається [10].

Така вимога висувається для 
того, щоб убезпечити покупців 
та продавців аукціону від недобро-
совісних учасників та гарантувати 
виконання заявки в розмірі оголо-
шеної (зафіксованої) вартості на 
умовах і в порядку, встановлених 
біржовою угодою.

За результатами проведення аукці-
ону на відповідній біржі здійснюється 
оформлення та виконання біржових 
угод. Конкретний порядок здійснення 
розрахунків за угодами та їх вико-

нання визначається правилами тор-
гівлі на відповідній біржі або реґла-
ментами.

Висновки. Особливості проце-
дури організації біржової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією 
в Україні такі: 1) укладення бір-
жових угод може здійснюватися 
виключно членами товарної біржі, 
до яких, крім засновників, віднесені 
зацікавлені особи, які пройшли акре-
дитацію, уклали з біржою відповід-
ний договір та сплачують членські 
внески; 2) безпосереднє укладення 
біржових угод коштом та в інтере-
сах члена біржі здійснюють брокери; 
3) торги на біржі відбуваються про-
тягом торгової сесії; 4) основним 
методом біржових торгів є публіч-
ний торг, заснований на принципах 
подвійного аукціону, сутність якого 
полягає в тому, щоб шляхом публіч-
ного оголошення ціни пропозиції 
та попиту дійти до «рівноважної», 
тобто справедливої (ринкової) ціни, 
яка й вважатиметься ціною конкрет-
ної біржової угоди; 5) обов’язковим 
учасником торгів на аграрній біржі 
є розрахунково-кліринговий центр; 
6) за результатами проведення аук-
ціону на відповідній біржі здійсню-
ється оформлення та виконання 
біржових угод; конкретний порядок 
здійснення розрахунків за угодами 
та їх виконання визначаються пра-
вилами торгівлі на відповідній біржі 
або реґламентами.

З метою вдосконалення проце-
дури здійснення біржової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією 
пропонуємо: 1) для уточнення ста-
тусу продавців та покупців на товар-
ній і аграрній біржі у ст. 16 Закону 
України «Про товарну біржу» зазна-
чити, що брокер виконує доручення 
членів біржі й інших учасників бір-
жових торгів за умови укладення 
з ними договору у встановленій бір-
жою формі; 2) у Законі України «Про 
товарну біржу» врегулювати особли-
вості укладення біржових угод в елек-
тронній формі.
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У статті висвітлено окремі 
питання порядку організації біржо-
вої торгівлі сільськогосподарською 
продукцією в Україні. Встановле-
но, що порядок здійснення біржо-
вої торгівлі сільськогосподарською 
продукцією визначається зазвичай 
у правилах біржової торгівлі, її 
організація може відрізнятися на 
різних товарних і аграрні біржах. 
Автором обґрунтовано, що дея-
кі вимоги до проведення біржової 
торгівлі мають встановлюватися 
законодавством та бути однакови-
ми для всіх товарних бірж.

З’ясовано, що участь у біржо-
вій торгівлі сільськогосподарською 
продукцією мають право брати 
лише члени біржі. Обґрунтовано, 
що безпосередню участь у біржо-
вих торгах та укладення біржових 
угод коштом та в інтересах члена 
біржі здійснюють брокери.

Досліджено сутність та види 
аукціону як основної форми про-
ведення біржової торгівлі сіль-
ськогосподарською продукцією. 
Визначено порядок і умови форму-
вання рівноважної (ринкової) ціни 
на сільськогосподарську продукцію 
під час проведення біржових тор-
гів, яка вважається ціною кон-
кретної біржової угоди. З’ясовано, 
що таке формування відбуваєть-
ся шляхом урівноваження публіч-
но оголошеної ціни пропозиції та 
попиту. Встановлено, що форму-
вання справедливої ринкової ціни 
на сільськогосподарську продукцію 
під час її торгівлі на біржі можли-
ве за умови відсутності порушень 
законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, біржового зако-
нодавства з боку організатора й 
учасників торгів.

Автором визначено спосіб 
узгодження державного регулю-
вання цін на окремі види сільсько-
господарської продукції та форму-
вання справедливої ринкової ціни 
під час біржової торгівлі відповід-
ними видами продукції. З’ясовано, 

що основним способом вирішення 
цієї проблеми є надання державної 
аграрної інтервенції.

На підставі проведеного науко-
во-правового аналізу розроблено 
окремі пропозиції щодо вдоскона-
лення господарського законодав-
ства у сфері регулювання порядку 
організації біржової торгівлі сіль-
ськогосподарською продукцією в 
Україні.

Ключові слова: сільськогосподар-
ська продукція, товарна біржа, аграр-
на біржа, біржова торгівля, аукціон.

Bondarchuk A. The procedure 
for organization of exchange trade 
agricultural products in Ukraine

The article covers some issues of 
the organization of exchange trade in 
agricultural products in Ukraine. It is 
established that the order of exchange 
trade in agricultural products is 
determined, as a rule, in the rules of 
exchange trade and its organization 
may differ on different commodity and 
agricultural exchanges. The author 
substantiates that some requirements 
for exchange trading should be 
established by law and be the same for 
all commodity exchanges.

It was found that only members 
of the exchange have the right to 
participate in the exchange trade 
in agricultural products. It is 
substantiated that brokers carry out 
direct participation in exchange 
trading and concluding exchange 
agreements at the expense and in the 
interests of the exchange member.

The essence and types of auction 
as the main form of exchange trade in 
agricultural products are studied. The 
order and conditions of formation 
of the equilibrium (market) price 
for agricultural products during the 
exchange trading are determined. 
which is considered the price of a 
particular exchange transaction.  
It was found that this formation occurs 
by balancing the publicly announced 
price of supply and demand. It is 
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established that the formation of a 
fair market price for agricultural 
products during its trading on the 
stock exchange is possible in the 
absence of violations of legislation on 
protection of economic competition, 
stock exchange legislation by the 
organizer and bidders.

The author defines the method of 
coordination of state regulation of 
prices for certain types of agricultural 
products and the formation of a fair 
market price during exchange trade 
in the relevant types of products. 
It was found that the main way to 
solve this problem is to provide state 
agrarian intervention.

Based on the conducted scientific 
and legal analysis, some proposals 
have been developed to improve 
economic legislation in the field 
of regulating the organization of 
exchange trade in agricultural 
products in Ukraine.

Key words: agricultural products, 
commodity exchange, agrarian 
exchange, exchange trade, auction.
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У сучасних демократичних суспіль-
ствах уже започаткована й ефективно 
функціонує система заходів боротьби 
з корупцією в секторі безпеки, яка 
побудована на невідворотності від-
повідальності за вчинення будь-яких 
корупційних злочинів, незважаючи на 
час і персоналії. На особливу увагу 
заслуговує досвід закордонних країн, 
які реалізували антикорупційні про-
грами, досягли необхідних позитив-
них результатів і заклали підвалини 
сталого суспільно-політичного роз-
витку, зокрема в контексті гаранту-
вання національної безпеки. Усі дер-
жави – члени Ради Європи ухвалили 
кримінальне законодавство, а іноді 
й супутні підзаконні акти, щодо 
корупції взагалі, особливо стосовно 
державних службовців. Наприклад, 
отримання державним службовцем 
неправомірної вигоди суворо кара-
ється в усіх державах-членах. Проте 
є різні визначення поняття корупції. 
У законодавстві держав-членів не 
існує єдиного розуміння, окрім того 
факту, що надання й отримання непра-
вомірної вигоди є явищем корупційної 
поведінки та карається відповідно до 
кримінального законодавства.

Актуальні питання відповідаль-
ності державних службовців за 
корупційні прояви в європейських 
країнах розглядали О. Задорожній, 

А. Тіньков, Ю. Дем’янчук, О. Нові-
кова, О. Губанов, Н. Підбережник, 
К. Буряк, Н. Янюк, О. Васильєва, 
Н. Ахтирська, Т. Ільєнок, Т. Супрун, 
Т. Хабарова, Д. Ковриженко й інші 
науковці. 

З урахуванням наявної проблеми, 
а також ступеня її дослідження, метою 
даної статті виступають загальні осо-
бливості системи боротьби з коруп-
цією та методи усунення цього нега-
тивного явища у країнах Європи.

У європейському контексті одним 
із перших джерел «м’яких» (юридично 
необов’язкові) міжнародних стан-
дартів, які вказують на необхідність 
створення спеціалізованих інсти-
туцій або призначення посадових 
осіб, відповідальних за запобігання 
злочинам, пов’язаним із корупцією, 
розслідування таких і кримінальне 
судове переслідування порушників, 
стали «Двадцять керівних принципів 
боротьби проти корупції», ухвалені 
Радою Європи в 1997 р. У 1998 р. 
більшість цих принципів відображені 
у Кримінальній конвенції Ради про 
боротьбу проти корупції. Спочатку 
міжнародні юридичні інструменти 
концентрувалися на запровадженні 
спеціалізації правоохоронних органів 
і органів прокуратури, що мало спри-
яти ефективнішому дотриманню анти-
корупційного законодавства [1, с. 13]. 
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У Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй (далі – ООН) проти корупції 
(31 жовтня 2003 р.) наголошено важ-
ливість закріплення у внутрішньому 
законодавстві норм із запобігання 
конфлікту інтересів. У ч. 5 ст. 8 Кон-
венції наголошено на запровадженні 
заходів і систем, які «зобов’язують 
державних посадових осіб надавати 
відповідним органам декларації, inter 
alia про позаслужбову діяльність, 
заняття, інвестиції, активи та про сут-
тєві дарунки або прибутки, у зв’язку 
з якими може виникнути конфлікт 
інтересів стосовно їхніх функцій як 
державних посадових осіб». У Між-
народному кодексі поведінки дер-
жавних посадових осіб як Додатку 
Резолюції 51/59 Боротьби з коруп-
цією (від 12 грудня 1996 р.) також 
першочергово виділено питання запо-
бігання конфлікту інтересів. Згідно 
зі ст. 5 Міжнародного кодексу, дер-
жавні посадові особи «повинні пові-
домляти про ділові, комерційні або 
фінансові інтереси чи діяльність, що 
реалізується для отримання фінансо-
вого прибутку, які можуть призвести 
до ймовірного конфлікту інтересів». 
З огляду на гостроту питання, Комі-
тет міністрів Ради Європи ухвалив 
Рекомендації № R (2000) 10 (від 
11 травня 2000 р.) «Про кодекси 
поведінки державних службовців». 
У Додатку до Рекомендації № R 
(2000) 10, Модельному кодексі пове-
дінки для публічних службовців наго-
лошено на необхідності своєчасного 
врегулювання конфлікту інтересів 
публічного службовця, який може 
перешкоджати належному виконанню 
службових обов’язків [2].

Чинним законодавством держав – 
членів Європейського Союзу закрі-
плено широкий перелік правових 
засобів, здатних ефективно проти-
діяти різноманітним формам прояву 
корупції. Натепер корупційним злочи-
нам відведено важливе місце у кримі-
нальному законодавстві європейських 
країн. Окреслимо специфіку правової 
реґламентації кримінальної відпові-

дальності за вчинення корупційних 
діянь. По-перше, незважаючи на від-
сутність кодифікованих джерел у кра-
їнах загального права, корупційні зло-
чини у структурі кримінального 
законодавства (наприклад, у Велико-
британії й Ірландії) зазвичай виділені 
в самостійну категорію на основі кри-
теріїв суб’єкта й об’єкта посягання. 
По-друге, кримінальні кодекси біль-
шості держав – членів Європейського 
Союзу містять норми, що встанов-
люють відповідні правові заборони. 
По-третє, у кримінальних законах 
держав – членів Європейського 
Союзу основною кваліфікуючою 
ознакою нерідко виступає не об’єкт 
посягання, а суб’єкт корупційного 
правопорушення – посадовець. Відпо-
відно до § 304 Кримінального кодексу 
(далі – КК) Австрії, суб’єктом «при-
йняття подарунка» може виступати 
посадовець або третейський суддя. 
Згідно з § 74 КК Австрії, посадовцем 
є кожен, хто обіймає посаду в зако-
нодавчому органі, в органах право-
суддя і в адміністрації, зокрема на 
державних підприємствах (виняток 
становлять члени Національної ради, 
бундесрату й ландтагу) [3]. 

Країни Європейського Союзі 
(далі – ЄС) дуже різняться як за 
станом корупції, так і за методами 
боротьби з нею. Останніми роками 
щорічний рейтинг як одна з найменш 
корумпованих країн очолює Данія. 
Їй притаманна інформаційна прозо-
рість діяльності державних структур 
і свобода доступу преси до докумен-
тів, на яких ці рішення ґрунтуються. 
Тут немає спеціалізованого органу, 
який очолює діяльність щодо протидії 
корупції, лише запроваджено ключові 
державні та приватні антикорупційні 
ініціативи, пов’язані з веденням біз-
несу, який контролюють громадські 
організації. Антикорупційну діяльність 
у Данії спрямовано на превентивні 
заходи. Зокрема, Данське агентство 
міжнародного розвитку Danida, що 
реалізує програми розвитку та перед-
бачає надання безвідсоткових позик 
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для фінансування проєктів, розвиває 
політику абсолютної нетерпимості 
в межах компанії та під час співпраці 
із зовнішніми партнерами. Усі кон-
тракти Danida містять антикорупційні 
положення, що стосуються всіх умов 
контракту, тобто компанії повинні 
укладати декларацію про заборону 
хабарництва як прояву корупції. 
Порушення відповідного положення 
призводить до розірвання контракту 
й відмови від подальшого партнерства 
[4, с. 348]

Загалом світовий досвід у сфері 
врегулювання конфлікту інтересів 
є цікавим та неоднорідним. Так, одним 
із перших у світі актів, яким регулю-
валося дане питання, був Закон про 
попередження корупції 1889 р., ухва-
лений у Великій Британії. Британ-
ський підхід був заснований на ідеї, 
що конфлікти інтересів є передусім 
«аспектом етичних стандартів у дер-
жавному секторі». Спеціально створе-
ний Комітет зі стандартів суспільного 
життя давав рекомендації державним 
службовцям стосовно вирішення кон-
фліктів інтересів. Надалі практика 
створення таких органів із широкими 
повноваженнями у сфері боротьби 
з корупцією стала дуже поширеною. 
У цьому аспекті показовим є досвід 
Латвії, де положення про конфлікт 
інтересів є частиною широкої полі-
тики запобігання корупції та боротьби 
з нею, а авторитетне, наділене широ-
кими повноваженнями, незалежне 
Бюро із відвернення та боротьби 
з корупцією відповідає за виявлення, 
розслідування та притягнення до від-
повідальності в корупційних спра-
вах. Поширена практика фінансового 
контролю державних службовців. 
Так, у Португалії, серед іншого, існує 
практика декларування держслуж-
бовцями доходів та майна (майновий 
стан), вільного доступу до цих даних 
громадськості. Така ж практика існує 
в Іспанії, яка доклала значних зусиль 
для ефективного вирішення проблем 
урегулювання конфліктів інтересів 
зокрема та корупції загалом. Так, 

державні службовці зобов’язані пові-
домляти про виникнення конфлікту 
інтересів, а також проходити фінан-
совий контроль шляхом декларування 
власного фінансового та майнового 
стану у процесі обрання на посаду, 
щорічно під час здійснення повнова-
жень, а також на момент звільнення 
з посади. Також держслужбовці 
зобов’язані повідомляти про ймовірну 
приватну діяльність після звільнення 
з держслужби. Також іспанське зако-
нодавство зобов’язує подавали декла-
рації про попередні місця роботи, 
зокрема й роботу консультантом, або 
про іншу зайнятість. У свою чергу, 
цікавим є французький підхід, від-
мітною рисою якого є стурбованість 
стосовно діяльності держслужбовців 
після їх звільнення зі служби, а саме 
встановлення кримінальної відпові-
дальності за конфлікт інтересів під 
час проходження державної служби 
та діяльність після звільнення в ком-
паніях, що були йому підконтрольні 
як державному службовцю протягом 
останніх п’яти років [5, с. 100–101]. 
Запобіганню корупції в державному 
апараті Франції сприяють специ-
фічні обмеження, які застосовуються 
щодо державних службовців. Їхня 
діяльність регулюється Конституцією 
Франції 1958 р. та Загальним статутом 
державних службовців, який вклю-
чає чотири основні закони, зокрема: 
«Про права та обов’язки державних 
службовців» від 13 липня 1983 р.; 
«Про центральну державну службу» 
від 11 січня 1984 р.; «Про територі-
альну державну службу» від 26 січня 
1984 р.; «Про державних службовців 
системи охорони здоров’я» від 9 січня 
1986 р. [6, с. 124]. Основними дер-
жавними інституціями Франції, які 
здійснюють боротьбу з корупцією, є: 
Комісія з фінансової гласності полі-
тичного життя, що контролює май-
нове становище парламентаріїв, Наці-
ональна комісія з рахунків виборчих 
кампаній і фінансування політичних 
партій, правоохоронні органи, Мініс-
терство юстиції; Відділ з боротьби 
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проти корупції (далі – ВБК), що 
діє із 2004 р. в рамках Управління 
боротьби проти економічних та фінан-
сових злочинів при Судовій поліції;  
Центральна служба запобігання 
корупції. Зокрема, Центральну 
службу запобігання корупції було 
створено в 1993 р. На неї покладено 
такі важливі функції, як: розроблення 
та впровадження системи антико-
рупційних заходів, розгляд випадків 
фінансових зловживань на службі 
з боку як державних службовців, так 
і приватних осіб, хабарництва, дій 
із корисливою метою, надання неза-
конних пільг чи переваг під час про-
ведення тендерних торгів; надання 
рекомендацій щодо організації проти-
дії корупції. Головою служби є суддя, 
якого призначає президент Фран-
ції. До її складу входять представ-
ники різних міністерств та відомств. 
У разі надходження інформації, що 
свідчить про факти правопорушень, 
Центральна служба направляє мате-
ріали Прокурору Республіки для про-
ведення розслідування. Також Цен-
тральна служба запобігання корупції 
здійснює інформаційно-просвітницьку 
діяльність та сприяє ухваленню етич-
них кодексів в організаціях як дер-
жавного, так і приватного секторів. 
Важливу роль у протидії корупції, 
насамперед у боротьбі з марнотрат-
ством та казнокрадством, у Фран-
ції відіграють Держрада, Рахункова 
палата і Генеральна інспекція фінан-
сів. Держрада консультує уряд на 
предмет відповідності законодавству 
Франції всіх підзаконних актів мініс-
терств і відомств (накази, інструкції, 
реґламенти тощо), а також є вищою 
інстанцією системи адміністративної 
юстиції, що розглядає спори між гро-
мадянами і чиновниками [6, с. 125].

Щодо протидії корупції серед дер-
жавних службовців у Німеччині, то, 
відповідно до споконвічної німецької 
доктрини, чиновника в цій країні роз-
глядають як слугу, орган і представ-
ника держави, державної ідеї. Право-
вий статус федеральних чиновників 

Німеччини регулюється двома най-
важливішими законами: «Про дер-
жавних службовців» від 27 лютого 
1985 р. і «Про правове положення 
чиновників» від 27 лютого 1985 p. 
У розд. 29 КК Німеччини «Посадові 
злочинні діяння» у низці норм перед-
бачено кримінальну відповідальність 
особи, яка «спеціально уповноважена 
на виконання публічних обов’язків», 
тобто працівника, який, не будучи 
власне посадовцем, реалізує функ-
ції публічного управління при органі 
влади або зайнятий в установі чи 
об’єднанні, що здійснює такі функ-
ції. Варто зазначити, що хабарництво 
(bribery) як форма прояву корупції 
є актом пропозиції посадовцю грошей, 
послуг або інших цінностей із метою 
переконати його зробити щось у від-
повідь. У всіх кримінальних кодексах 
держав – членів ЄС існують склади 
активного і пасивного хабарництва.  
Із січня 2006 р. у Німеччині набрав чин-
ності Закон «Про доступ до публічної 
інформації» у новій редакції. Він гаран-
тує не лише журналістам, але й про-
стим громадянам право доступу до 
будь-якої чиновницької інформації, за 
винятком тієї, що має гриф «таємно». 
Громадяни навіть не зобов’язані пояс-
нювати причину свого інтересу. Закон 
не передбачає прямого покарання 
чиновників за ненадання інформації. 
Але на підставі цього Закону грома-
дянин може звернутися до суду або 
до уповноваженого з інформаційної 
свободи і таки домогтися отримання 
необхідної йому інформації. На прак-
тиці в Німеччині не задовольняється 
приблизно третина всіх запитів. Зде-
більшого через гриф «таємно», зазви-
чай це інформація зі сфери оборони 
та спецслужб. Водночас деякі уста-
нови намагаються, так би мовити, 
«креативно» обійти право громадян 
на інформацію. Найчастіше вони про-
сто прикриваються формулюванням 
«справи державні» [6, с. 125]. 

Важливим чинником, який сприяє 
проведенню успішної політики проти-
дії корупції у Франції, є активна участь 
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цієї країни в антикорупційній діяльно-
сті Європейського Союзу. Францією 
ратифіковано всі антикорупційні кон-
венції Євросоюзу. Її правоохоронні 
органи активно співпрацюють із Євро-
пейським поліцейським управлін-
ням (Європол), Європейським бюро 
судової співпраці (Євроюст), ОЛАФ 
(спеціальний підрозділ фінансової 
поліції при Європейському Союзі, 
до функцій якого належить боротьба 
із шахрайством). Окрім цього, подо-
ланню проявів корупції в державному 
секторі Франції сприяють такі об’єк-
тивні чинники, як збільшення ролі 
мережевого управління порівняно із 
традиційною ієрархічною вертикаллю 
влади, зменшення втручання держави 
в економічні процеси та реґламентації 
сфери послуг [6, с. 126].

У Центральній та Східній Європі 
значна увага приділяється ухваленню 
детальних антикорупційних законів, 
які спрямовані на визнання кримі-
нальними всього спектра діянь, пов’я-
заних із хабарництвом; більшість 
країн також запровадили програми 
боротьби з корупцією на національ-
ному рівні. Відповіддю на боротьбу 
з корупцією в багатьох країнах ЄС 
стало зростання кількості підзакон-
них актів, які мають антикорупційних 
характер. Щодо оплати чиновників 
між Україною, Угорщиною, Словач-
чиною, Чехією й іншими країнами 
«Вишеграду», Європейського Союзу 
існує колосальна різниця. Зокрема, 
у результаті адміністративної 
реформи й адміністративно-територі-
альної та взагалі реформи державної 
служби ці країни взяли курс на вихо-
вання цілого класу людей – як полі-
тиків, так і просто службовців без 
політичного статусу, які мають гідну 
плату за свою роботу, і тому боротьба 
з корупцією в цих країнах матиме свої 
результати якщо не зараз, то в дов-
гостроковій перспективі, тому що 
люди цінуватимуть цю роботу, будуть 
цінувати право представляти людей 
і працювати на людей. Боротьба 
з корупцією як один із головних прі-

оритетів уряду Чеської Республіки 
(далі – ЧР) ґрунтується на стратегії 
уряду в боротьбі з корупцією протя-
гом 2013 і 2014 рр., яка затверджена 
постановою Уряду від 16 січня 2013 р. 
№ 39 [7, с. 19]. Стратегія розділена 
на дві частини, а саме аналітичну 
та стратегічну. Аналітична частина 
складається із трьох розділів: сприй-
няття корупції, якісний аналіз еконо-
мічних аспектів корупції, виявлення 
і розслідування корупції. Стратегіч-
ний розділ містить основні стратегічні 
напрями. До них належать: професі-
оналізація державного управління, 
управління державним майном, зміц-
нення інструментів боротьби з коруп-
цією у приватному секторі, зміцнення 
політичної системи та підвищення 
прозорості політичних партій, вияв-
лення, розслідування і кримінального 
переслідування корупційних правопо-
рушень, зміцнення антикорупційного 
клімату в чеському суспільстві, ство-
рення моніторингу корупції, боротьби 
з корупцією та координації дій анти-
корупційної політики, зміцнення 
ресурсів для реалізації антикорупцій-
ної політики, підвищення прозорості 
в державному секторі [7, с. 20]. 

Як свідчить міжнародний дос-
від, боротьба з корупцією досягає 
успіху лише за умови її комплексного 
характеру, коли вона охоплює якнай-
більше сфер життєдіяльності держави, 
ведеться постійно та перебуває в центрі 
уваги як влади, так і громадськості. Така 
діяльність у більшості європейських 
країн, зокрема і у Словаччині, прово-
диться системно і базується на основ-
них принципах верховенства права, 
законності, системності, практичної 
спрямованості та радикальних заходів 
взаємодії владних структур з інститу-
тами суспільства і населенням тощо. 
Особливістю антикорупційної політики 
у Словацькій Республіці є те, що тут 
було ліквідовано Центральне коорди-
наційне управління боротьби з коруп-
цією та Комітет боротьби з корупцією 
і створено відділ боротьби з коруп-
цією Секретаріату Уряду Словаччини, 
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основним завданням якого є коор-
динація дій міністерств та відомств 
у сфері боротьби з корупцією. Безпо-
середньо реалізацією заходів у межах  
Національної програми боротьби 
з корупцією займаються Управління 
боротьби з корупцією Президії полі-
цейського корпусу Міністерства вну-
трішніх справ Словаччини та Сло-
вацька інформаційна служба. Крім 
цього, основні повноваження боротьби 
з корупцією перейшли від Міністер-
ства фінансів до Міністерства юстиції 
Словаччини. У структурі Міністерства 
внутрішніх справ Словацької Респу-
бліки діє Антикорупційний комітет, 
до повноважень якого входить ужиття 
превентивних заходів та розслідування 
фактів корупції серед співробітників 
міністерства та поліцейських структур 
країни [7, с. 21]. Щодо оцінки держав-
ної політики боротьби з корупцією, то, 
за даними Transparency International, 
Словаччина у 2012 р. була на 62 місці 
(зі 176) щодо запобігання та протидії 
корупції. Крім того, істотною пробле-
мою у сфері антикорупційної політики 
є ситуації щодо судочинства у Словач-
чині. Слабкість та залежність судової 
гілки державної влади визначається 
істотним впливом та втручанням 
із боку політиків, а також значним 
обсягом справ у судах, що зумовлено 
переходом до демократичного режиму 
державної влади. Це зумовлює затя-
гування розгляду справ, а також 
постійні зміни законодавства. Щодо 
деяких позитивних зрушень фахівці 
Transparency International зазначають: 
прозорість та підзвітність судочинства 
покращилась після обов’язкової публі-
кації рішень судів у реєстрі судових 
рішень у мережі Інтернеті із 2012 р.; 
укладення публічних договорів (кон-
тракти) стало більш прозорим через 
обов’язкове розміщення їх в Інтернеті, 
як і публікація всіх рахунків за ними 
[7, с. 23–24].

Прибалтійські держави (Литва, 
Латвія й Естонія) – єдиний приклад 
колишніх держав Радянського Союзу, 
що набули повноправного членства 

в Європейському Союзі. Зважаючи 
на спільне минуле, історичні пере-
думови, а також значний прогрес 
в антикорупційній політиці цих дер-
жав, їхній досвід важливий для 
вивчення та формування пропозицій 
з удосконалення управлінських меха-
нізмів запобігання та протидії коруп-
ції в Україні. За результатами дослі-
джень, що проведені міжнародною 
організацією Transparency Interna-
tional, у 2012 р. у світовому рейтингу 
корупції Литва за індексом сприй-
няття корупції посіла 48 місце серед 
176 країн світу (у 2011 р. – 50 місце 
серед 183 країн), набрала 54 бали зі 
100. Після відновлення незалежності 
в 1990 р. та до вступу в Європейський 
Союз і НАТО у 2004 р. Литві вдалося 
створити у країні систему боротьби 
з корупцією, яка є однією з найкра-
щих у Європі. В основі її діяльності 
лежить комплексний підхід, що поєд-
нує превентивну і репресивну функ-
ції, правові й організаційні механізми 
[7, с. 32]. У 2002 р. ухвалений Кри-
мінальний кодекс Естонії. Ним було 
встановлено серйозну відповідаль-
ність за корупцію. Одержання хабаря 
загрожує в’язницею – до п’яти років 
(повторне – до десяти років), посеред-
ництво в хабарі – великим штрафом 
або позбавленням волі. У разі підно-
шення цінного подарунка, хабаря суд, 
окрім позбавлення волі, може засто-
сувати конфіскацію майна. Факти 
корупції розслідують три органи: 
Префектура поліції – якщо йдеться 
про чиновника, що працює в органах 
самоврядування, а також у приват-
них підприємствах / об’єднаннях; 
Поліція безпеки – якщо йдеться 
про найвищих державних посадов-
ців (президент, міністри); Державна 
прокуратура – якщо йдеться про 
правоохоронців. Питання боротьби 
з корупцією в Естонській Республіці 
належить також до компетенції Цен-
тру дослідження корупції при Інсти-
туті Яана Тиніссона та Центру етики 
Тартуського університету. В Естонії 
впроваджена координована співпраця 
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різних відомств під контролем Кримі-
нально-превентивної ради, до складу 
якої входить приблизно 30 представ-
ників правоохоронних органів, суду, 
адвокатури, соціального забезпечення 
й інших державних органів, а також 
громадськості. Рада координує кримі-
нально-превентивну діяльність у дер-
жаві, розробляє пропозиції для уряду 
країни, консультує в питаннях, що 
стосуються забезпечення правопо-
рядку й антикорупційної політики. 
Змістом роботи Кримінально-превен-
тивної ради є комплексна боротьба 
проти корупції й організованої зло-
чинності, а головною метою її діяль-
ності – запобігання злочинам через 
соціальні програми [7, с. 40].

Румунія характеризується най-
агресивнішою антикорупційною 
політикою в Європейському Союзі. 
У 2002 р. було створено Національний 
антикорупційний директорат Румунії 
за моделлю Італії, покликаний викри-
вати й розслідувати корупційні пра-
вопорушення. Намагання уникнути 
відповідальності окремими особами 
зумовило потребу передбачити у Кри-
мінальному процесуальному кодексі 
Румунії взаємне інформування пра-
воохоронних органів різних країн 
про перетин кордону підозрюваними. 
У рамках міжнародного співробітни-
цтва діють спільні слідчі групи, що 
дає змогу ефективно виявляти осіб, 
які перебувають у міжнародному 
розшуку. Ускладненим є отримання 
інформації від провайдерів, а також 
одержання дозволу на проведення 
обшуку політиків тоді, коли ці особи 
лише пов’язані з корупційними обо-
рудками. Членство Румунії в Євросо-
юзі дає змогу оперативно співпрацю-
вати, зокрема перевіряти законність 
виявлених під час проходження мит-
ного контролю коштів в аеропорту 
протягом 8 годин, незалежно від 
місця затримання особи. Національ-
ний антикорупційний директорат 
Румунії є правоохоронним органом. 
Його функції полягають у криміналь-
ному переслідуванні осіб, які вчинили 

корупційне правопорушення [8, с. 4]. 
Чинне законодавство Румунії перед-
бачає можливість перевірки спадку, 
залишеного особою, яка підозрюва-
лась у вчиненні корупційних право-
порушень, однак не може бути при-
тягнута до відповідальності через її 
смерть. Незважаючи на те, що спад-
коємці нібито є законними набува-
чами активів, вони не можуть пере-
шкоджати проведенню розслідування 
та перевірці джерел походження стат-
ків. У разі доведення шахрайського, 
корупційного походження майна 
та коштів воно підлягає конфіскації 
за загальним правилом. Беззастереж-
ною умовою фінансової прозорості 
посадовців у Румунії визнано постій-
ний контроль за їхніми статками. 
Десять осіб служби з повернення 
активів мають прямий доступ до біль-
шості баз даних (нерухомості, демо-
графічна, паспортна, транспортна, 
власників зброї, інтелектуальної влас-
ності). Кадрова політика є запорукою 
результативності діяльності уповнова-
жених органів, зокрема, голова Наці-
онального антикорупційного директо-
рату призначається не президентом 
країни, а Радою магістратури Румунії, 
до складу якої входить чимало пред-
ставників громадськості. Прокурори 
НАДР є незалежними від Генеральної 
прокуратури, що гарантує проведення 
ефективного розслідування корупцій-
них правопорушень у цьому відомстві 
[8, с. 5].

На європейському рівні має бути 
створено чіткі правила про період 
охолодження для представників 
влади, політиків і вищих державних 
службовців, які бажають піти зі своєї 
посади у приватний сектор. Ці міні-
мальні стандарти в державах-членах 
повинні підкріплюватися законом про 
державну службу або кримінальним 
правом, а Комісія повинна нести від-
повідальність за контроль їх дотри-
мання. Доцільним є трирічний період 
охолодження, запропонований Trans-
parency International. Також було 
б корисно ухвалити ці правила для 
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таких країн, як Україна, де триває 
процес зближення з Європейським 
Союзом. Наприклад, державний сек-
тор у Німеччині та Франції протягом  
багатьох десятиліть був відносно 
несприйнятливий до корупції. Як 
у Німеччині, так і у Франції закон 
про державну службу складено таким 
чином, що побутової корупції з боку 
державних службовців майже не 
існує, оскільки вона не виправдовує 
ризику довічної втрати роботи та дуже 
хорошої пенсії. Проте також мож-
ливі позитивні стимулюючі чинники. 
Нідерланди активно сприяли ство-
ренню культури професійної етики 
у своїй державній службі. Міністер-
ством внутрішніх справ Нідерландів 
було створено національне управ-
ління з питань професійної етики [9].

Ефективна боротьба з корупцією 
є важливою основою реалістичної пер-
спективи членства в ЄС для цілісної 
та суверенної України. Громадянське 
суспільство України вже бере досить 
активну участь у процесі реформ 
і перетворень, які проходять у над-
звичайно важких умовах. У багатьох 
важливих зацікавлених сторін гро-
мадянського суспільства існує вели-
чезне бажання викорінити корупцію, 
яка згубно позначається на повсяк-
денному житті населення України. 
З корупцією можна ефективно впора-
тися шляхом забезпечення: 1) такої 
організації держави, яка забезпечу-
вала б систему стримувань і противаг 
шляхом поділу та блокування повно-
важень; 2) професійної етики в дер-
жавному секторі; 3) незалежності 
судової влади; 4) свободи та плюра-
лізму преси як четвертої влади; 
5) деконцентрації економічної влади 
та її впливу на політику; 6) активного 
громадянського суспільства, розвиток 
якого, проте, значною мірою залежить 
від попередніх аспектів. У державній 
службі, тобто державній адміністрації 
в рамках виконавчої влади, необхідно 
ухвалити правові норми, які будуть 
перешкоджати зловживанню владою 
з боку посадових осіб. До них нале-

жать ефективні санкції, а саме заходи 
із закону про цивільну службу, дис-
циплінарного та кримінального зако-
нодавства, а також кодекс етичної 
поведінки. Однак ефективні санкції 
повинні застосовуватися не тільки 
до посадових осіб, які зловживають 
своїм становищем, а й до політиків. 
Однією з головних складових частин 
формування і реалізації ефективної 
системи боротьби з корупцією є чітка 
взаємодія держав, насамперед їхніх 
правоохоронних органів, на регіональ-
ному і міжнародному рівнях, участь 
у заходах боротьби із цим негативним 
явищем.

У статті досліджено проблеми 
протидії корупції в європейських 
країнах, проаналізовано позитив-
ний досвід антикорупційної діяль-
ності Німеччини, Франції, Румунії, 
Словаччини, особливості правової 
реґламентації кримінальної відпо-
відальності за вчинення корупцій-
них діянь у країнах Європи. Базо-
вою складовою частиною успішної 
протидії корупційним проявам є 
належне антикорупційне зако-
нодавство. У вузькому розумінні 
антикорупційне законодавство – 
це закони й інші нормативно-пра-
вові акти, які встановлюють спеці-
альні законодавчі положення щодо 
запобігання корупції, визначають 
ознаки корупційних правопорушень 
та відповідальність за їх учинення, 
регулюють діяльність державних 
органів чи їхніх спеціальних під-
розділів, до компетенції яких нале-
жить протидія корупції, координа-
ція такої діяльності (контроль) 
та нагляд за нею. У процесі дослі-
дження встановлено, що боротьба 
з корупцією досягає успіху лише 
за умови її комплексного характе-
ру, коли вона охоплює якнайбільше 
сфер життєдіяльності держави, 
ведеться постійно та перебуває в 
центрі уваги як влади, так і гро-
мадськості. Щоб отримати резуль-
тат, необхідно, щоби реформи були 
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поєднані з іншими формами бороть-
би з корупцією – економічними, 
фінансовими, соціальними й органі-
заційними. І, зрештою, велику роль 
у протидії корупції відіграє громад-
ськість, особливо об’єднання грома-
дян, які сприяють виявленню пору-
шень законодавства про боротьбу 
з корупцією особами, уповноваже-
ними на виконання функцій дер-
жави. Постійна поінформованість 
громадськості є ключовим елемен-
том. Демократія та верховенство 
права є найкращим захистом від 
зловживання владою, оскільки вони 
накладають обмеження на владу 
держави та її представників за 
допомогою обмежених у часі манда-
тів, верховенства права, а також 
посадових осіб, контроль за яки-
ми здійснюється вільно обраними 
законодавчими органами, тобто 
за допомогою дієвого поділу влади, 
яким би чином він не здійснювався.

Ключові слова: антикорупційна 
політика, державні службовці, кримі-
нальне законодавство, держави-члени 
ЄС, запобігання і протидія корупції, 
кримінальна відповідальність.

Humeniuk T. Amenability 
of civil servants for corruption (on 
the example of select European 
countries)

The article examines the problems 
of combating corruption in European 
countries, analyzes the positive 
experience of anti-corruption activities 
in Germany, France, Romania, and 
Slovakia, the features of the legal 
regulation of criminal liability for 
corruption in European countries. A 
proper anti-corruption legislation is 
a basic component of successful anti-
corruption efforts. In a narrow sense, 
anti-corruption legislation includes 
laws and other regulations that 
establish special statutory provisions 
to prevent corruption, determine 
the characteristics of corruption 
offenses and responsibility for their 
commission, regulate the activities 

of state bodies or their special 
units responsible for combating 
corruption, coordination (control) 
of such activities, and supervision. 
The study has found that the fight 
against corruption succeeds only if 
it has comprehensive nature, covers 
as many areas of life in the state 
as possible on a regular bases, and 
remains the focus of both government 
and the public. In order to achieve 
results, it is essential to combine 
the reforms with other forms of 
anti-corruption, namely economic, 
financial, social, and organizational 
ones. Finally, the public plays 
an important role in combating 
corruption, especially associations 
of citizens, which contribute to 
the detection of violations of anti-
corruption legislation by persons 
authorized to perform state functions. 
Therefore, constant public awareness 
is a key element. Democracy and the 
rule of law are the best safeguards 
against abuse of power, as they impose 
restrictions on the power of the state 
and its representatives through time-
limited mandates, the rule of law, and 
officials being controlled by freely 
elected legislative bodies, i.e. through 
effective separation of powers, no 
matter how it is carried out.

Key words: anti-corruptionpolicy, 
civilservants, criminal legislation, 
EU member states, preventing and 
combating corruption, criminal liability.
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Одним із значних досягнень євро-
пейського інтеграційного процесу 
стало формування простору без вну-
трішніх кордонів із вільним пере-
міщенням товарів, послуг, капіта-
лів і осіб. За таких умов традиційні 
моделі організації роботи органів пра-
вопорядку є недосконалими, а ефек-
тивне гарантування безпеки на роз-
глядуваному просторі є справою не 
лише окремих держав – членів євро-
пейського товариства, а й Європей-
ського Союзу та міжнародного співто-
вариства загалом.

У такому контексті міжнародна 
спільнота визнає динамічний і все-
бічний розвиток транснаціональної 
злочинності як проблему, що несе 
небезпеку для людства. З огляду на 
це постає необхідність у системному 
об’єднанні зусиль держав та міжна-
родних організацій щодо вдоскона-
лення форм взаємодії правоохоронних 
органів щодо розшуку осіб, які вчи-
нили кримінальне правопорушення.

Вказане повною мірою стосується 
й України з моменту набуття нею 
своєї незалежності.

Інтеграція України в європейське 
співтовариство, інтенсифікація між-
народного співробітництва в усіх 
сферах суспільного життя, зокрема 
й у напрямі протидії організованій зло-
чинності, одним із головних завдань 
визначають розроблення дієвих меха-
нізмів здійснення міжнародної вза-
ємодії у сфері кримінальної юстиції. 
Сучасний рівень організованої зло-

чинності, її професійний і організова-
ний характер, а також набуття нею 
транскордонних і транснаціональних 
форм зумовлюють необхідність консо-
лідації зусиль правоохоронних орга-
нів різних держав у вжитті спільних 
заходів, спрямованих на протисто-
яння цьому антисуспільному явищу 
[1, с. 133–137].

Інтерпол як провідна міжнародна 
організація, завдяки своїй унікальній 
структурі, правовій базі та техніч-
ному оснащенню здійснює ефективну 
та раціональну координацію міжна-
родного поліцейського співробітни-
цтва.

Офіційною датою створення Інтер-
полу є 7 вересня 1923 р., коли під час 
проведення Міжнародного поліцей-
ського конгресу в м. Відень (Австрій-
ська Республіка) була заснована Між-
народна комісія кримінальної поліції 
(далі – МККП).

У 1956 р. у Відні на ювілей-
ній 25-й сесії Генеральної асамблеї 
МККП ухвалений Статут Організації, 
у якому зазначено, що віднині Між-
народна комісія кримінальної поліції 
називатиметься Міжнародною орга-
нізацією кримінальної поліції (далі – 
МОКП) – Інтерполом, забезпечува-
тиме співробітництво поліцейських 
відомств на світовому рівні. До цього 
вплив Організації поширювався пере-
важно на держави Європи [2, с. 30].

Інтерпол забезпечує співробітни-
цтво поліцейських відомств на світо-
вому рівні. У 1989 р. штаб-квартиру 
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Інтерполу перенесено до м. Ліон 
(Франція) [3].

Від самого початку МОКП – Інтер-
пол розглядалась як неурядова органі-
зація. Однак згодом, після укладення 
спеціальної угоди про співробітни-
цтво з економічною та соціальною 
радою Організації Об’єднаних Націй 
(далі – ООН) у 1971 р. було визнано 
міжурядовий статус Інтерполу, який 
офіційно відображений у Резолю-
ції Генеральної Асамблеї Організа-
ції Об’єднаних Націй від 15 жовтня 
1996 р. Таким рішенням МОКП – 
Інтерпол визнано спостерігачем на 
Генеральній Асамблеї ООН.

Метою МОКП є «забезпечення 
розгалуженого співробітництва між 
зацікавленими органами кримінальної 
поліції в межах чинного національ-
ного законодавства країн – учасниць 
Інтерполу та суворій відповідності 
положенням Загальної декларації прав 
людини, створення і розвиток органів, 
необхідних для ефективної боротьби 
зі злочинністю». Натепер до складу 
Організації входять 186 держав, що 
дає підстави розглядати Інтерпол як 
одну з найчисельніших міжнародних 
організацій – глобального інституту 
співпраці поліцейських відомств країн 
світу.

Структурна МОКП – Інтерполe 
передбачає наявність пленарного 
дорадчого органу – Генеральної Асам-
блеї, виборного дорадчого органу – 
Виконавчого комітету, адміністратив-
но-виконавчого органу, що постійно 
діє, – Генерального секретаріату, 
національних центральних бюро 
Інтерполу, якими виступають упов-
новажені країнами-членами правоохо-
ронні органи. Крім того, з наукових 
питань Організація може звертатись 
до радників, які призначаються Вико-
навчим комітетом строком на три 
роки та виконують суто консульта-
тивні функції.

Основні напрями діяльності Інтер-
полу такі: «1) кримінальна реєстра-
ція. Із цією метою ведеться алфавітна 
картотека всіх відомих міжнародних 

злочинців і осіб, підозрюваних у зло-
чинній діяльності, картотека словес-
ного портрета злочинців, де викладені 
відомості про зовнішність злочинців, 
картотека документів (паспорти, 
посвідчення водія тощо), картотека 
злочинів і способів їх здійснення, кар-
тотека нарізної ручної вогнепальної 
зброї всіх країн світу й інші; 2) міжна-
родний розшук злочинців, підозрюва-
них у скоєнні міжнародних злочинів, 
осіб, зниклих безвісти, викрадених 
цінностей та інших об’єктів злочин-
них посягань. У разі затримання зло-
чинця за дипломатичними і іншими 
каналами проводяться переговори 
про його видачу (екстрадиції) дер-
жаві, на території якої скоєно злочин 
або громадянином якої він є. У прак-
тиці Інтерполу розрізняють три види 
розшуку: звичайний, терміновий і змі-
шаний; 3) міжнародний розшук осіб, 
що пропали безвісти. У випадках, 
коли національний розшук не приніс 
успіху і коли зібрані докази того, що 
розшукувана особа покинула межі 
держави – ініціатора розшуку, на неї 
Генеральним секретаріатом видається 
«синій циркуляр», у якому наводяться 
фотографія розшукуваного, опис зов-
нішності і вказується номер досьє, за 
яким Генеральний секретаріат збирає 
документи про його розшук; 4) між-
народний розшук викрадених ціннос-
тей (автомобілі та інші транспортні 
засоби, твори мистецтва (картини, 
скульптури, антикваріат, інші музейні 
експонати), археологічні цінності, 
зброя тощо)» [3].

Діяльність Інтерполу обмежується 
лише реєстрацією злочинців і між-
народним розшуком. Співробітники 
Інтерполу не виконують жодних 
поліцейських функцій. Вони поділя-
ються на дві категорії: офіцерський 
корпус (від лейтенанта до майора), 
що виконує оперативно-аналітичні 
функції під час оброблення інформа-
ції про злочини, виконує клопотання 
про надання інформації з картотек, 
і обслуговуючий персонал – секретарі, 
друкарки, телефоністи, оператори  
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картотек, фотографи, перекладачі, 
бібліотечні працівники й інші.

Включення України до Інтерполу 
відбулося 4 листопада 1992 р. на  
61-й сесії Генеральної Асамблеї Інтер-
полу в м. Дакар (Сенегал). 25 березня 
1993 р. постановою Кабінету Міні-
стрів України № 220 створене Наці-
ональне центральне бюро Інтерполу 
в Україні. Зазначеним документом 
також затверджено положення про 
Національне центральне бюро (далі – 
НЦБ) Інтерполу в Україні, відповідно 
до якого Бюро представляє Україну 
в МОКП – Інтерполі та є центром 
координації взаємодії правоохорон-
них органів України з компетент-
ними органами закордонних держав 
у питаннях боротьби із транснаціо-
нальною злочинністю. Уряд визна-
чив, що як НЦБ Інтерполу в Україні 
виступає Міністерство внутрішніх 
справ [4].

Робота Бюро здійснюється безпо-
середньо відповідно до вимог поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
25 березня 1993 р. № 220 «Про Наці-
ональне центральне бюро Інтерполу». 
Зокрема, до 18 вересня 2020 р. була 
чинною Інструкція про порядок вико-
ристання правоохоронними органами 
можливостей Національного цен-
трального бюро Інтерполу в Україні 
у відверненні, розкритті та розсліду-
ванні злочинів, яка передбачала поря-
док використання правоохоронними 
органами України можливостей НЦБ 
Інтерполу в Україні для співробітни-
цтва з Генеральним секретаріатом 
Інтерполу та правоохоронними орга-
нами закордонних держав під час 
діяльності, пов’язаної з попереджен-
ням, розкриттям та розслідуванням 
злочинів, що мають транснаціональ-
ний характер або виходять за межі 
України. Нині формується новий 
порядок такої співпраці, із включен-
ням до переліку нових органів та роз-
ширенням повноважень.

Основні завдання Укрбюро Інтер-
полу такі: «координація діяльно-
сті правоохоронних органів країни 

в боротьбі зі злочинністю, що має 
транснаціональний характер або вихо-
дить за межі країни; забезпечення 
взаємодії з Генеральним секретарі-
атом та відповідними органами дер-
жав – членів Інтерполу в боротьбі зі 
злочинністю; оцінка рівня поширення 
в Україні злочинності, що має транс-
національний характер, і загрози зло-
чинної діяльності громадян України 
за кордоном» [5, с. 556].

Укрбюро Інтерполу взаємодіє із 
правоохоронними органами, централь-
ними і місцевими органами державної 
влади України, керівними органами 
і структурними підрозділами Інтер-
полу, правоохоронними органами 
закордонних держав. Укрбюро Інтер-
полу отримує інформацію від право-
охоронних органів, центральних і міс-
цевих органів державної виконавчої 
влади України з питань, що входять 
до його компетенції, та надає їм отри-
ману за лінією Інтерполу інформацію 
безплатно.

Робочий апарат Укрбюро Інтер-
полу є самостійним структурним 
підрозділом центрального апарату 
Міністерства внутрішніх справ 
(далі – МВС), його очолює керівник, 
який призначається наказом МВС. 
Структура і штати робочого апарату 
Укрбюро Інтерполу затверджуються 
міністром внутрішніх справ.

Утворення Укрбюро Інтерполу 
засвідчило якісно новий етап нашої 
держави у здійсненні міжнародної 
протидії організованій злочинності.

Відбуваються постійний обмін 
оперативною інформацією в рамках 
кримінальних проваджень, участь 
у спільних заходах із розсліду-
вання щодо широкого кола злочинів, 
а також аналіз оперативної інформа-
ції як важливого вектора взаємодії 
між Національною поліцією України 
і МОКП – Інтерпол у боротьбі із 
загальнокримінальною злочинністю. 
Серед основних векторів взаємо-
дії сфера кібер- і наркозлочинності, 
доступу України до телекомунікацій-
ної системи I/24–7 за технологією 
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FIND і недопущення зловживань 
Росією інструментами Інтерполу.

Телекомунікаційна система Інтер-
полу I/24–7 (Інтерпол 24 години на 
добу 7 днів на тиждень) являє собою 
захищену від стороннього доступу 
мережу з обмеженим колом користу-
вачів, що за своєю глобальністю не 
має аналогів у світі та є ефективним 
інструментом міжнародного співро-
бітництва правоохоронних органів. 
Завдяки впровадженню цієї системи 
всі підрозділи Національної полі-
ції будуть мати доступ до баз даних 
Інтерполу.

Натепер Україна перебуває 
в десятці лідерів за якістю й інтенсив-
ністю співробітництва з Інтерполом: 
останніми роками кількість запитів до 
баз даних зросла майже у 370 разів 
і натепер становить 34,7 млн. Кожну 
секунду Інтерпол обробляє 3 україн-
ські запити.

Протягом 2017 р. Національною 
поліцією України вжито заходів щодо 
впровадження проєкту “Socta” – 
системи збору, обробки й узагаль-
нення інформації. За ініціативи 
консультативної місії ЄС (EUAM) 
створено міжвідомчу робочу групу, 
до складу якої увійшли представники 
Ради національної безпеки і оборони 
України, МВС України та компетент-
них підрозділів Національної поліції 
України.

За результатами діяльності міжві-
домчої робочої групи напрацьовано 
стратегію впровадження методології 
“Socta”, обговорений порядок ство-
рення системи збору інформації, її 
обробки й узагальнення, з викорис-
танням сучасної аналітичної мето-
дології, а також методологічний 
посібник із “Socta” з урахуванням 
індикаторів, властивих Україні [6]. 

Результатом розглядуваної вище 
співпраці є дієві справи вітчизняних 
правоохоронних органів та Інтерполу. 
Ще у 2012 р. співробітники Служби 
безпеки України (далі – СБУ) 
у межах кримінального провадження 
затримали мешканця Одещини на 

пункті пропуску «Нові Трояни» під 
час спроби контрабандного переправ-
лення в Україну кілограма особливо 
небезпечного наркотичного засобу – 
героїну. «Товар» зловмисник прихо-
вав у спеціально обладнаному схо-
вищі власного автомобіля. Проте, 
скориставшись рішенням суду щодо 
зміни міри запобіжного заходу із три-
мання під вартою на підписку про 
невиїзд, фігурант провадження неза-
конно перетнув держкордон та пере-
ховувався в іноземних країнах.

Для розшуку зловмисника пред-
ставники української спецслужби 
звернулися до закордонних партнерів, 
зокрема за лінією Інтерполу, та пере-
дали відповідні матеріали.

Так, у липні 2019 р. під час 
спільної спецоперації правоохоронці 
Німеччини й Інтерполу ідентифіку-
вали та затримали наркоділка під час 
використання документів, отриманих 
на інші анкетні дані, з метою пере-
ховування від правосуддя. За матеріа-
лами СБУ, затриманого повернуто на 
територію України [7].

Проте варто зазначити, що норма-
тивно-правова база, яка регулює його 
статус, потребує вдосконалення. На 
часі необхідність усунення правових 
прогалин в українському законодав-
стві в частині використання доказів, 
отриманих на території нашої дер-
жави (зокрема, з допомогою праців-
ників НЦБ Інтерполу), що заважає 
механізму конструктивного міжна-
родного співробітництва.

Потребує сучасного підходу відпо-
відна методика підбору та розстановки 
кадрів. На нашу думку, доцільно при-
значати виконавцями працівників, які 
володіють необхідною кваліфікацією, 
компетенцією та належною інформа-
цією, з досконалим знанням однієї 
з іноземних мов.

Досліджувані питання свідчать, 
що практичне значення міжнарод-
ного співробітництва України в галузі 
боротьби із кримінальними злочи-
нами стрімко набуває національного 
характеру. У сучасних умовах таке 
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співробітництво має особливе зна-
чення. Необхідні постійне вдоско-
налення й оновлення форм і засобів 
взаємодії органів кримінальної поліції 
країн-співробітників в рамках Інтер-
полу, створення ефективної оператив-
ної інтегрованої бази даних, удоско-
налення засобів доступу та передачі 
інформації.

Поширення транснаціональних 
зв’язків злочинних угруповань різних 
країн потребують плідної міжнарод-
ної співпраці правоохоронних органів. 
Діяльність Укрбюро Інтерполу важ-
лива для правоохоронних України не 
лише з погляду ефективності поточ-
ного моменту, але і щодо перспектив 
розвитку. Якість роботи Бюро – один 
із найважливіших чинників міжна-
родного авторитету правоохоронних 
органів України.

Незважаючи на відносно короткий 
період своєї діяльності, Національне 
центральне бюро Інтерполу України 
проявило себе як дієва структура 
МВС, яка постійно нарощує свої 
сили. Інтенсивний обмін оператив-
ною інформацією в рамках Інтерполу 
супроводжується оптимізацією цього 
процесу з українського боку. 

Для впровадження більш ефек-
тивних механізмів протидії організо-
ваній злочинності юридичним уста-
новам важливо розглядати питання 
про подальшу розробку міжнародних 
документів, базуючись на позитив-
ному досвіді і результатах, досягнутих 
у процесі розроблення і здійснення 
чинних двосторонніх та багатосто-
ронніх угод із широким колом учас-
ників. Розроблення таких міжнарод-
них документів під егідою Інтерполу 
сприятиме досягненню більшого 
рівня погодження національних зако-
нодавств у питаннях, які стосуються 
введення кримінальних покарань за 
участь в організованій транснаціо-
нальній злочинній діяльності, ужиття 
більш ефективних заходів у галузі 
кримінального правосуддя та розши-
рення використання механізмів вза-
ємної допомоги і видачі злочинців.

У статті досліджуються поло-
ження щодо співпраці Міжнарод-
ної організації кримінальної полі-
ції – Інтерполу та правоохоронних 
органів України. Інтеграція Укра-
їни у європейське співтовариство, 
активне міжнародне співробіт-
ництво в усіх сферах суспільного 
життя, зокрема й у напрямі про-
тидії організованій злочинності, є 
одним із головних завдань розро-
блення дієвих механізмів здійснен-
ня міжнародної взаємодії у сфері 
кримінальної юстиції. Сучасний 
рівень організованої злочинності, 
її професійний та організований 
характер, а також набуття нею 
транскордонних і транснаціональ-
них форм зумовлюють необхідність 
консолідації зусиль правоохоронних 
органів різних держав у здійсненні 
спільних заходів, спрямованих на 
протистояння цьому антисуспіль-
ному явищу 

Інтерпол забезпечує співробіт-
ництво поліцейських відомств на 
світовому рівні. Мета Інтерпо-
лу – «забезпечення розгалуженого 
співробітництва між зацікавле-
ними органами кримінальної полі-
ції в межах чинного національного 
законодавства країн – учасниць 
Інтерполу та суворій відповідності 
положенням Загальної декларації 
прав людини, створення і розвиток 
органів, необхідних для ефективної 
боротьби зі злочинністю». 

Основні завдання Укрбюро 
Інтерполу такі: координація діяль-
ності правоохоронних органів краї-
ни у боротьбі зі злочинністю, що 
має транснаціональний характер 
або виходить за межі країни; забез-
печення взаємодії з Генеральним 
секретаріатом та відповідними 
органами держав – членів Інтер-
полу в боротьбі зі злочинністю; 
оцінка рівня поширення в Україні 
злочинності, що має транснаціо-
нальний характер, і загрози зло-
чинної діяльності громадян Украї-
ни за кордоном».
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Досліджувані питання свідчать, 
що практичне значення міжна-
родного співробітництва України 
в галузі боротьби із криміналь-
ними злочинами стрімко набуває 
національного характеру. У сучас-
них умовах таке співробітництво 
має особливе значення. Необхідні 
постійне вдосконалення й оновлен-
ня форм і засобів взаємодії органів 
кримінальної поліції країн-спів-
робітників в рамках Інтерполу, 
створення ефективної оперативної 
інтегрованої бази даних, удоскона-
лення засобів доступу та передачі 
інформації.

Ключові слова: міжнародне спів-
робітництво, Інтерпол, кримінальна 
юстиція, кримінальна поліція, проти-
дія злочинності, міжнародний розшук.

Didenko E. Relations between 
Ukraine and International Criminal  
Police Organization

The article examines the 
provisions on cooperation between 
the International Criminal Police 
Organization – Interpol and law 
enforcement agencies of Ukraine. 
Ukraine’s integration into the 
European community, active 
international cooperation in all 
spheres of public life, including in 
the direction of combating organized 
crime, is one of the main tasks of 
developing effective mechanisms for 
international cooperation in the field 
of criminal justice. The current level 
of organized crime, its professional 
and organized nature, as well as 
its acquisition of cross-border and 
transnational forms necessitates 
the consolidation of efforts of law 
enforcement agencies of different 
states in the implementation of joint 
measures to combat this anti-social 
phenomenon.

Interpol ensures the cooperation 
of police agencies at the global level. 
The purpose of the IOCP – Interpol 
is: “to ensure extensive cooperation 
between the criminal police concerned 

within the current national legislation 
of the Interpol member states and 
strict compliance with the provisions 
of the Universal Declaration of 
Human Rights, establishment and 
development of bodies necessary to 
combat crime”. 

The main tasks of the UkrBureau 
of Interpol are: coordination of 
the activities of the country’s law 
enforcement agencies in the fight 
against crime that has a transnational 
character or goes beyond the country; 
ensuring liaison with the General 
Secretariat and relevant bodies of the 
Member States of Interpol in the fight 
against crime; assessment of the level 
of transnational crime in Ukraine 
and the threat of criminal activity of 
Ukrainian citizens abroad. 

The researched issues show that 
the practical significance of Ukraine’s 
international cooperation in the fight 
against criminal offenses is rapidly 
gaining national character. In 
modern conditions, such cooperation 
is of particular importance. It is 
necessary to constantly improve 
and update the forms and means 
of interaction of criminal police 
bodies of the participating countries 
within the framework of Interpol, 
to create an effective operational 
integrated database, to improve the 
means of access and transmission of 
information.

Key words: international 
cooperation, Interpol, criminal justice, 
criminal police, fight against crime, 
international search.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ АДВОКАТІВ,  
ЯКІ НАДАЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ 
ДОПОМОГУ У ПРОВАДЖЕННЯХ ВИЩОГО 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Подолання корупції є найбільш 
очікуваною українським суспільством 
реформою, і Вищий антикорупційний 
суд (далі – ВАКС) покликаний віді-
гравати ключову роль у цьому про-
цесі неупередженим розглядом справ 
щодо корупційних злочинів. Саме 
тому з першого дня до його роботи 
і ухвалюваних ним рішень прикута 
увага співгромадян, медіа і міжнарод-
ної спільноти.

Сьогодні в Україні формуються 
засади реалізації положень інституці-
онального та процесуального антико-
рупційного законодавства, а в суддів 
ВАКС, сторони захисту й обвинува-
чення складається своя – специфічна, 
відмінна від інших галузей тактика 
процесуальної діяльності. Ось минуло 
вже більше року від першого судо-
вого засідання Вищого антикорупцій-
ного суду. Усе ясніше починають про-
являтися не тільки результати роботи 
Суду, з якими можна ознайомитися 
на вебсайті «Єдиний державний реє-
стр судових рішень», а й негативні 
тенденції.

Зокрема, гостро стоїть питання 
забезпечення гарантій адвокатської 
діяльності під час надання правової 
допомоги в антикорупційних про-
вадженнях. 21 липня 2020 р. відбу-

лося спільне засідання голів комітетів 
НААУ, присвячене саме порушенням 
прав адвокатів, які надають профе-
сійну правничу допомогу в судових 
провадженнях ВАКС [1]. Приводом 
для проведення заходу була активіза-
ція порушень прав адвокатів із боку 
правоохоронних органів та суддів 
Вищого антикорупційного суду – іден-
тифікація адвокатів з їхніми клієнтами, 
порушення процесуальних прав у про-
цесі судових засідань, інформаційна 
кампанія з дискредитації захисників 
та перешкоджання адвокатській діяль-
ності з боку так званих активістів [2]. 

На засіданні розглядалися питання 
щодо захисту адвокатів від кримі-
нального переслідування, невико-
нання ухвал слідчих суддів, грубого 
порушення права на захист шляхом 
недопущення захисників до уча-
сті у кримінальному провадженні 
й інших пов’язаних із цим питань; 
щодо вручення підозр адвокатам; 
щодо порушення колегією суддів 
ВАКС принципу змагальності та рів-
ності сторін, обмеження повноважень 
адвокатів і позбавлення можливості 
реалізувати встановлені Криміналь-
ним процесуальним кодексом (далі – 
КПК) України права, інших пов’яза-
них із цим питань; щодо звернення 

© В. Кондрич, 2020
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Вищого антикорупційного суду до 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури регіону зі скаргою на 
адвокатів через неналежну процесу-
альну поведінку адвокатів у судовому 
засіданні та звернення Вищого анти-
корупційного суду до КДКА м. Києва 
зі скаргою на через неповажні при-
чини прибуття адвоката в судове 
засідання; щодо системних порушень 
професійних прав захисників, що 
допускаються колегією суддів ВАКС 
під час розгляду обвинувального акта 
у кримінальному провадженні й інших 
пов’язаних із цим питань. 

Адвокат Володимир Богатир 
у своєму зверненні до НААУ акцен-
тував увагу на невиконанні понад 
30 судових рішень Генеральною 
прокуратурою та недопуску його до 
здійснення повноважень щодо захи-
сту клієнта. В. Богатир розповів, 
що стосовно нього відкрите кримі-
нальне провадження, пов’язане фак-
тично з виконанням ним рішення 
Конституційного Суду. У результаті 
обговорення голови комітетів НААУ 
вирішили ініціювати звернення до 
керівництва країни, правоохоронних 
органів, міжнародних та національних 
правничих організацій щодо істотного 
порушення прав та законних інтересів 
адвокатів. Адвокат Ігор Черезов наго-
лосив на тому, що ВАКС демонструє 
свавілля в судовому розгляді кримі-
нальних проваджень, грубо порушує 
принципи змагальності та рівності 
сторін, позбавляє права на захист, 
перетворює юристів на мовчазних 
статистів і забороняє їм реалізову-
вати визначені законом права [3].

Адвокат Р. Кравець повідомив про 
вручення йому підозри у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбаче-
них ст. ст. 255 та 351–2 Криміналь-
ного кодексу України, де зазначено, 
що адвокат діяв як пособник у вчи-
ненні злочинною організацією злочину 
і «схиляв» клієнта до обрання саме 
такої стратегії та тактики захисту. 

Водночас способом для досягнення 
адвокатом Р. Кравцем «злочинної 

мети» є, на думку слідства, звернення 
з позовами та клопотаннями до суду 
в iнтеpecax його клієнтів та до Вищої 
ради правосуддя з метою впливу на 
виконання повноважень членів ВККС 
України. Керуючись нормами Кон-
ституції України та чинним законо-
давством, РАУ підкреслює, що права 
адвокатів захищені системою дер-
жавних гарантій, серед яких також 
заборона ототожнення адвоката із 
клієнтом (ст. 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність») [4]. 

Заборона на ототожнення адвока-
тів із клієнтами є міжнародним стан-
дартом гарантій адвокатської діяль-
ності та встановлена «Основними 
положеннями про роль адвокатів», 
що ухвалені VIII Конгресом організа-
ції Об’єднаних Націй із запобігання 
злочинам у серпні 1990 р. 

Державам варто вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення 
поваги до професії адвоката, її захи-
сту та сприяння її свободі без дискри-
мінації та без неналежного втручання 
влади чи широкого загалу, зокрема 
у світлі відповідних положень Євро-
пейської конвенції про права людини. 
Адвокати не повинні потерпати або 
опинятися під загрозою санкцій чи 
тиску, якщо вони діють відповідно 
зі своїми професійними стандартами 
(Принцип І Рекомендації № R (2000) 21  
Комітету міністрів державам-членам 
про свободу професійної діяльно-
сті адвокатів, ухваленої Комітетом 
міністрів Ради Європи 25 жовтня  
2000 р.).

Варто нагадати, що Рада адвока-
тів України ухвалила рішення від 
5 серпня 2020 р. № 47 «Про звер-
нення до українських та міжнародних 
інституцій з питань порушення прав 
адвокатів у зв’язку з невиконанням 
правоохоронними органами судових 
рішень» у зв’язку з тим, що Гене-
ральна прокурора та ДБР системно 
порушують права адвокатів – не 
визнають їх стороною у криміналь-
ному провадженні та не допускають 
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до матеріалів провадження, ігнорують 
судові рішення [5]. Такі дії працівників 
правоохоронних органів свідчать про 
недотримання ними загальнообов’яз-
кових принципів та засад здійснення 
кримінального судочинства, Консти-
туції України та міжнародних право-
вих актів.

Варто розглянути й ситуацію, 
коли колегією суддів ВАКС у складі 
головуючої судді Л. Федорак, суддів 
В. Маслова й І. Строгого під час роз-
гляду кримінального провадження, 
усупереч ст. 26, ч. 2 ст. 349 КПК 
України, за власною ініціативою 
постановлено ухвалу (без виходу 
в нарадчу кімнату) про зміну порядку 
дослідження доказів сторони обвину-
вачення, відповідно до якого захис-
ників та обвинувачених позбавлено 
можливості здійснювати захист 
та реалізовувати встановлені чинним 
законодавством права.

Повідомляється, що згідно із цією 
постановою створено умови, за яких 
сторона обвинувачення оголошує 
докази, надає пояснення, натомість 
стороні захисту суд категорично забо-
ронив заявляти клопотання, надавати 
пояснення та заперечення під час без-
посереднього дослідження документів 
сторони обвинувачення. 

Далі в цій же справі головуюча 
суддя Л. Федорак повідомила про 
можливість зміни запобіжного заходу 
обвинуваченим у зв’язку з позицією 
захисників у справі, які, на думку 
колегії, «заважають» суду розглядати 
кримінальне провадження. Зокрема, 
головуюча зазначила, що позитивне 
чи негативне рішення у справі зале-
жатиме не від встановлення наявності 
вини обвинувачених, а від поведінки 
обвинувачених та їхніх захисників.

Така погроза суддів Вищого анти-
корупційного суду спричинила те, що 
адвокатів фактично позбавили можли-
вості професійно здійснювати захист, 
унаслідок чого обвинувачені були 
змушені відмовитись від захисників. 
Натомість суд примусово, незважа-
ючи на заперечення обвинувачених, 

призначив захисника відповідно до 
Закону України «Про безоплатну пра-
вову допомогу». Рада адвокатів Укра-
їни звертає увагу на те, що такими 
діями суддів порушується не тільки 
національне, а й міжнародне законо-
давство, зокрема ст. ст. 6, 8, 17 Кон-
венції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (1950 р.).

У рішенні № 51 від 5 серпня 
2020 р. Ради адвокатів України «Про 
звернення до українських та міжна-
родних інституцій приводу втручання 
в адвокатську діяльність» говориться 
про те, що за адвокатами незаконно 
стежили, прослуховували та несанк-
ціоновано знімали інформацію з кана-
лів зв’язку. А НААУ готує звернення 
до національних та міжнародних 
інституцій. 

НААУ розглянуло висновок Комі-
тету захисту прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності щодо 
неправомірних дій із боку працівни-
ків НАБУ і САП, зокрема втручання 
в адвокатську діяльність Г. Логвин-
ського, М. Шевкопляс, О. Володи-
мирської [6]. Зазначається, що в рам-
ках провадження, відкритого щодо 
цих адвокатів, здійснюється кримі-
нальне переслідування за виконання 
ними своїх професійних обов’язків. 
«Докази сторони обвинувачення здо-
буті з надзвичайно грубим порушен-
ням таємниці спілкування адвоката 
із клієнтом, у результаті незаконного 
прослуховування та стеження за 
адвокатом, несанкціонованого зняття 
інформації з каналів зв’язку», – зазна-
чається в рішенні НААУ. 

Зокрема, у цьому кримінальному 
провадженні переслідуванню піддані 
адвокати, які надавали правову про-
фесійну допомогу на підставі відпо-
відних документів, зокрема надавали 
юридичні консультації, направляли 
відповідні скарги та зверталися до 
Європейського суду з прав людини 
з метою належного виконання рішень 
українських судів.

У рішенні РАУ наголошено, що 
адвокатська спільнота неодноразово  
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зверталась до європейських та наці-
ональних інституцій із питань пору-
шення прав цих адвокатів. РАУ вважає, 
що адвокатів намагаються покарати 
за юридичне сприяння клієнту в реа-
лізації законного права на звернення 
до ЄСПЛ та забезпечення виконання 
рішення найвищої судової інстанції, 
що, у свою чергу, є підтвердженням 
протиправності дій із боку правоохо-
ронних органів, спрямованих на пору-
шення права на судовий захист.

Крім постійних законодавчих змін, 
адвокати мусять боротися зі спробами 
деяких суддів Вищого антикоруп-
ційного суду звести участь адвоката 
у процесі до формальної присутно-
сті. З іншого боку, система контролю 
“peer review”, яку планує запрова-
дити Міністерство юстиції, загрожує 
розкриттям адвокатської таємниці 
та додатковим тиском на захисників. 
НААУ запропонувала ВАКС скласти 
план заходів щодо інституційної спів-
праці, зокрема: запровадити практику 
поширення професійної етики між 
ВАКС і адвокатською спільнотою; 
забезпечити конституційні принципи 
і засади правосуддя на основі верхо-
венства права і питання конститу-
ційної легітимності антикорупційної 
системи.

Партнер ЮФ GOLAW Анжеліка 
Моісєєва вказує, що накопичилася 
така маса порушень під час засі-
дань і у рішеннях ВАКС, що ситуа-
ція справді стає критичною [7]. Була 
ситуація, коли в одному судовому 
рішенні сторону захисту взагалі було 
названо «недобросовісною стороною». 
Фактично суд намагається регулю-
вати, які заяви і коли робитиме адво-
кат, у який момент виступатиме на 
захист інтересів клієнта, а коли мов-
чатиме, тобто звести участь адвокатів 
у процесі до необхідної формальності. 
У НААУ неодноразово намагалися 
привернути увагу до цих проблем на 
національному рівні, зверталися в усі 
можливі інстанції й органи влади. На 
жаль, ситуація не покращується. Тому 
адвокатура не мала іншого виходу, 

ніж привернути увагу міжнародного 
співтовариства до цієї проблеми.

Вдало описує вищезазначений 
стан відносин адвокатури з ВАКС 
лист Голови Ради адвокатів Київської 
області Петра Бойка до даного суду. 
У тексті листа вказується, що Вищий 
антикорупційний суд публічно ого-
лосив про наміри жорстко боротися 
з будь-якими проявами зриву адвока-
тами судових засідань. Усяке нез’яв-
лення адвоката в судове засідання 
розцінюється суддями як зловживання 
правами та порушення правил адво-
катської етики. Судді реагують на такі 
випадки зверненням до КДКА з вимо-
гою притягнути адвокатів до дисци-
плінарної відповідальності та при-
значають обвинуваченим захисників 
із безоплатної правової допомоги за 
правилами залучення захисника для 
окремої процесуальної дії. Ідеться 
в листі про те, що боротьба зі зривами 
судових засідань є похвальною, якщо 
це свідоме та недобросовісне затягу-
вання судового процесу, і тут адвокат-
ська спільнота на стороні суду. 

У листі зазначається, що нате-
пер адвокати сприймають дії Вищого 
антикорупційного суду як оголошення 
їм війни, як тиск, як принизливе 
й упереджене ставлення до адвока-
тів і демонстрацію широкій публіці, 
що ніхто в суді з адвокатами не зби-
рається церемонитися. Коло учас-
ників кримінального процесу досить 
широке, але чомусь саме адвокати 
наперед «призначені» Вищим антико-
рупційним судом відповідальними за 
будь-які зриви судових засідань і вин-
ними в затягуванні судових процесів. 

Ідеться там і про практику ВАКС 
із залучення захисника для прове-
дення окремої процесуальної дії, яка 
не узгоджується із правами людини. 

Наприкінці в листі зазначено: 
«Виходячи з викладеного, ми, адво-
кати, не просимо, а вимагаємо від 
новоствореного Вищого антикоруп-
ційного суду поваги до нашої профе-
сії, нашої діяльності та функціональ-
ного навантаження».
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Тобто натепер складається такий 
стан речей, коли новоутворена 
система, не тільки у виді ВАКС, 
також і НАБУ, і САП, зіткнулася зі 
ще однією проблемою – неготовно-
сті самих українців, юристів високого 
класу і поготів, нести справедливість 
у суспільство та забезпечити розбу-
дову правової держави [8].

У статті досліджено питан-
ня забезпечення прав та гарантій 
адвокатської діяльності в судових 
провадженнях Вищого антико-
рупційного суду України: питання 
щодо захисту адвокатів від кримі-
нального переслідування, невико-
нання ухвал слідчих суддів, грубого 
порушення права на захист шляхом 
недопущення захисників до участі у 
кримінальному провадженні й інших 
пов’язаних із цим питань; щодо вру-
чення підозр адвокатам; щодо пору-
шення колегією суддів Вищого анти-
корупційного суду України принципу 
змагальності та рівності сторін, 
обмеження повноважень адвокатів і 
позбавлення можливості реалізува-
ти встановлені Кримінальним про-
цесуальним кодексом України права, 
інших пов’язаних із цим питань; 
щодо звернення Вищого антикоруп-
ційного суду до Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури регі-
ону зі скаргою на адвокатів через 
неналежну процесуальну поведінку 
адвокатів у судовому засіданні та 
звернення Вищого антикорупцій-
ного суду до Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури міста 
Києва зі скаргою на через неповажні 
причини прибуття адвоката у судо-
ве засідання; щодо системних пору-
шень професійних прав захисників, 
що допускаються колегією суддів 
Вищого антикорупційного суду під 
час розгляду обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, інших 
пов’язаних із цим питань. 

Досліджено дії Ради адвокатів 
України щодо цього, де остання 
звертається до Офісу Генерально-

го прокурора, Ради суддів України, 
Ради адвокатських та правничих 
товариств Європи, Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних 
Націй із проханням вжити заходів 
реагування щодо недопущення ото-
тожнення адвокатів із клієнтами 
та втручання у професійні права 
адвокатів в Україні, а також ство-
рює робочі групи для роз’яснення 
положень Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» щодо заборони ототожнен-
ня адвоката із клієнтом. У статті 
вказується на негативну тенден-
цію в діяльності Вищого антико-
рупційного суду, а саме недотри-
мання ним загальнообов’язкових 
принципів та засад здійснення 
кримінального судочинства, Кон-
ституції України та міжнародних 
правових актів.

Ключові слова: Вищий антико-
рупційний суд, участь адвоката в ан-
тикорупційному провадженні, гарантії 
адвокатської діяльності, порушення 
прав адвоката, переслідування адво-
катів, конфлікт між ВАКС та адвока-
тами.

Kondrych V. Violation 
of the rights of barristers providing 
professional legal assistance in 
the proceedings of the Supreme 
Anti-Corruption Court

The article examines the issues of 
ensuring the rights and guarantees 
of advocacy in judicial proceedings 
of the Supreme Anti-Corruption 
Court of Ukraine: issues related 
to the protection of lawyers from 
criminal prosecution, non-compliance 
with the decisions of investigative 
judges, gross violation of the right to 
defense by preventing defenders from 
participating in criminal proceedings 
and other related issues; regarding 
the delivery of suspicions to lawyers; 
regarding the violation by the VAKS 
panel of judges of the principle of 
competition and equality of parties, 
restriction of the powers of lawyers 
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and deprivation of the opportunity to 
exercise the rights established by the 
Criminal Procedure Code of Ukraine 
and other related issues; regarding 
the appeal of the Supreme Anti-
Corruption Court to the qualification 
and Disciplinary Commission of the 
bar of the region with a complaint 
against lawyers for improper 
procedural behavior of lawyers in 
court session and the appeal of the 
Supreme Anti-Corruption Court to 
the KDKA of Kiev with a complaint 
about disrespectful reasons for the 
arrival of a lawyer at a court session; 
regarding systemic violations of 
the professional rights of defenders 
allowed by the VAKS panel of judges 
when considering an indictment 
in criminal proceedings and other 
related issues.

The actions of the Bar Council 
of Ukraine in this regard have been 
investigated, where the latter applies 
to the Prosecutor general`s office of 
Ukraine, the Council of judges of 
Ukraine, the Council of lawyers and 
legal societies of Europe, the UN 
General Assembly with a request to 
take response measures to prevent the 
identification of lawyers with clients 
and interference with the professional 
rights of lawyers in Ukraine, and also 
creates working groups to explain the 
provisions of the law of Ukraine “on 
advocacy and advocacy” regarding 
the Prohibition of identifying a lawyer 
with a client. The article points out a 
negative trend in the activities of the 
VAKS about its non-compliance with 
the generally binding principles and 
principles of criminal proceedings, 
the Constitution of Ukraine and 
international legal acts.

Key words: Supreme Anti-Corruption 
Court, barrister’s participation in anti-
corruption proceedings, guarantees of 
advocacy, violation of lawyer rights, 

prosecution of lawyers, conflict between 
VAKS and lawyers.
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ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ:  

СТАН РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ

Постановка проблеми. Житлове 
питання так чи інакше постає перед 
кожною особою. Не є новиною, що 
в сучасних економіко-правових умо-
вах для більшості держав, Україна – 
не виняток, склалася ситуація, за якої 
«успіх» реалізації права особи на 
житло є величиною, прямо пропорцій-
ною її власним зусиллям щодо ство-
рення економічних передумов такої 
реалізації. І хоча окреслений стан 
проблеми у вітчизняній юридичній 
практиці більше нагадує всесвітньо 
відому формулу І. Ільфа і Є. Петрова 
про «порятунок потопаючих», у прак-
тичній площині діє система інститу-
цій, орієнтованих на забезпечення 
та захист житлових прав громадян.

Ступінь дослідження пробле-
матики. Діяльність об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків 
(далі – ОСББ) привертає увагу бага-
тьох науковців, що пов’язано зі спе-
цифікою інституту, а головне, з його 
функціональною цінністю. Окремі 
аспекти правової реґламентації ство-
рення, функціонування та перспек-
тив розвитку ОСББ в Україні вивчені 
такими дослідниками, як: О. Крупчан, 
В. Луць, М. Войновський, К. Процак, 
О. Просович, А. Бабійчук, М. Галян-
тич, І. Ревуцька й інші. Однак доціль-
ність подальшого наукового дослі-
дження окресленої тематики 
обґрунтовується низькими показни-
ками поширення створення ОСББ 
власниками житла, що свідчить про 

гостру проблематику як у правовому 
регулюванні, так і в суспільній право-
свідомості населення.

Метою статті, з огляду на вка-
зане, є висвітлення найбільш проблем-
них теоретичних аспектів визначення 
функціональної ролі ОСББ в Україні 
та проблематики їх діяльності. Необ-
хідним убачається також розкриття 
основних шляхів реформування нор-
мативно-правової бази, якою реґла-
ментуються створення та діяльність 
ОСББ, теоретичні напрями подаль-
шого наукового опрацювання окре-
мих аспектів їх діяльності.

Виклад основного матеріалу. 
У логіці вищевказаного варто конста-
тувати той факт, що діяльність зга-
даних інституцій також стикається 
із численними перешкодами юридич-
ного характеру, що потребує відповід-
них законодавчих заходів. У системі 
правових механізмів забезпечення 
та захисту житлових прав грома-
дян особливу нішу займають інсти-
тути громадянського суспільства, що 
представлені недержавними устано-
вами, громадськими організаціями чи 
іншими формами об’єднань громадян, 
діяльність яких спрямована на реа-
лізацію або захист своїх справ, прав 
третіх осіб, моніторинг дотримання 
прав громадян юридичними особами, 
органами державної влади та місце-
вого самоврядування тощо. 

У ст. 36 Конституції України [3] 
закріплено, серед іншого, право  
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громадян України на свободу об’єд-
нання в політичні партії та громадські 
організації для здійснення і захисту 
своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціаль-
них, культурних та інших інтересів. 
У ч. 4 вказаної статті закріплено 
також заборону примушення до 
вступу в будь-яке об’єднання грома-
дян чи обмеження громадянина у пра-
вах за належність чи неналежність до 
політичних партій або громадських 
організацій. Отже, з огляду на про-
голошений демократичний курс роз-
витку держави, варто констатувати 
позитивний тренд правової політики 
України щодо розвитку громадян-
ського суспільства.

Одним із наявних механізмів забез-
печення та захисту житлових прав 
громадян, а також реалізації прин-
ципів громадянської самоорганізації 
та самоуправління виступають об’єд-
нання співвласників багатоквартир-
них будинків, діяльність яких урегу-
льовано насамперед Законом України 
«Про об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку» від 29 листо-
пада 2001 р. [10]. У ч. 3 ст. 1 вказа-
ного Закону визначено: «Об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку – юридична особа, створена 
власниками квартир та/або нежит-
лових приміщень багатоквартирного 
будинку для сприяння використанню 
їхнього власного майна та управління, 
утримання і використання спільного 
майна». Відповідно до ч. 1 ст. 4 вказа-
ного Закону, ОСББ створюється для 
забезпечення і захисту прав співвлас-
ників та дотримання їхніх обов’язків, 
належного утримання та викори-
стання спільного майна, забезпечення 
своєчасного надходження коштів для 
сплати всіх платежів, передбачених 
законодавством та статутними доку-
ментами. Дана позиція доповнюється 
положеннями ч. 2 вказаної статті, 
якими ОСББ визначено як непідпри-
ємницьке товариство, що створюється 
для здійснення функцій, визначених 
законом.

У с. 385 Цивільного кодексу 
України також визначено, що ОСББ 
строюється власниками квартир 
та нежитлових приміщень у бага-
токвартирному будинку (будинках) 
для забезпечення експлуатації такого 
будинку (будинків), користування 
квартирами та нежитловими примі-
щеннями й управління, утримання 
і використання спільного майна 
багатоквартирного будинку (будин-
ків) [13]. Отже, законодавчо визна-
чена мета ОСББ обґрунтовує функ-
ціональне призначення інституту. 
Відповідно до Закону України «Про 
особливості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному будинку», 
на об’єднання (асоціацію об’єд-
нань співвласників багатоквартир-
ного будинку) може бути покладено 
частину або всі функції з управління 
багатоквартирним будинком [11].

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону 
України «Про житлово-комунальні 
послуги» [9], члени правлінь об’єд-
нань співвласників багатоквартир-
них будинків можуть на громадських 
засадах залучатися до роботи органів, 
уповноважених здійснювати контроль 
за дотриманням стандартів, нормати-
вів, норм, порядків і правил у сфері 
житлово-комунальних послуг. Із вве-
денням у дію цього Закону в пов-
ному обсязі 1 травня 2019 р. втра-
тив чинність Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 
24 червня 2004 р. № 1875–IV [8]. 
Новим Законом упроваджено більш 
адаптовані механізми регулювання 
ключових аспектів галузі. Зокрема, 
як зазначено в листі Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства України «Щодо введення в дію 
з 1 травня 2019 р. Закону України 
від 9 листопада 2017 р. № 2189–VIII 
«Про житлово-комунальні послуги»» 
від 2 травня 2019 р. № 7/10, вказа-
ним Законом визначено нову класифі-
кацію житлово-комунальних послуг, 
нову систему відносин, що виникати-
муть у процесі надання та споживання 
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цих послуг, передбачено різні моделі 
договірних відносин у сфері комуналь-
них послуг, а також визначено особли-
вості укладання, зміни і припинення 
договорів про надання комунальних 
послуг у багатоквартирному будинку, 
змінено підходи до формування тарифів 
на комунальні послуги та нарахування 
плати споживачам, запроваджено від-
повідальність за неналежне виконання 
договору як для виконавців комуналь-
них послуг, так і для споживачів цих 
послуг [14].

ОСББ розглядається і як механізм 
виконання власником свого обов’язку 
та забезпечення інтересу щодо 
належного утримання житла, а також 
як механізм задоволення інтересу 
власника в утриманні його житла 
в належному стані [7, с. 50]. Такий 
підхід більш розширено розкриває 
юридичну сутність інституту ОСББ, 
демонструє багатоаспектність його 
застосування. Доцільним видається 
акцент на зобов’язальній частині 
юридичного змісту правового статусу 
та функцій ОСББ.

Щодо практичної ролі, стану регу-
лювання інституту, відповідності 
такого регулювання міжнародним 
правовим стандартам, а також із 
питань внутрішньої структури та про-
блематики діяльності ОСББ існують 
певні розбіжності на рівні теоретич-
них підходів науковців. Насамперед 
варто погодитись із думкою, що нате-
пер ОСББ – це відомий і ефективний, 
хоча й обмежено поширений, інсти-
тут, за допомогою якого населення 
бере участь у здійсненні місцевого 
самоврядування [2, с. 274].

Створення та функціонування 
ОСББ має відповідати не лише право-
вим приписам, але й загальним прин-
ципам демократичного суспільства, 
що передусім проявляється у відпо-
відності їхньої діяльності інтересам 
власників квартир та/або нежитло-
вих приміщень багатоквартирного 
будинку. Показовим є підхід, відпо-
відно до якого ще на етапі заснування 
ОСББ виокремлюють такі стадії, як:

1. Переконання співвласників 
будинку в необхідності створення 
ОСББ як органу для ухвалення колек-
тивних легітимних рішень (оскільки 
це дозволить управляти спільною 
неподільною власністю в багатоквар-
тирному будинку, розпоряджатись 
під’їздами, підвалами й іншими кому-
нікаціями будинку). 

2. Скликання та проведення уста-
новчих зборів та голосування щодо 
створення ОСББ.

3. Оформлення всіх необхідних 
документів для реєстрації ОСББ як 
юридичної особи [5].

Оподаткування об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку, 
асоціації власників жилих будинків 
відбувається з урахуванням відне-
сення ОСББ і асоціацій до неприбут-
кових організацій, що відповідають 
вимогам цього пункту і не є платни-
ками податку. Дане положення вста-
новлено п. 133.4.6 ст. 133 Податко-
вого кодексу України [6]. Зауважимо, 
що питання правового статусу ОСББ 
нерідко постає саме в контексті регу-
лювання схем їх оподаткування. 

Перспективи розвитку розгля-
дуваного інституту виражаються, на 
думку автора, у відчутних зрушеннях 
законодавчої бази, які відбуваються 
у фарватері загальної тенденції євро-
атлантичного курсу України. Дехто 
з науковців зазначає, що ОСББ фак-
тично розвивається на перетині двох 
реформ – муніципальної та жит-
лово-комунальної [2, с. 274]. Дея-
кими вченими пасивна поведінка, 
небажання мешканців брати на себе 
відповідальність та брати участь 
в утриманні власного житла сприй-
маються як найбільша проблема 
в аспекті функціонування ОСББ 
[12, с. 149]. Дана позиція справді 
відображає одну із ключових проблем 
досліджуваної тематики. Загалом, 
стан правосвідомості українського 
суспільства недосконалий, що слугує 
підґрунтям для численних правопору-
шень, зокрема й злочинних проявів 
та інших негативних правових явищ.  
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Це стосується і сфери житлових від-
носин, зокрема регулювання щодо 
створення та функціонування ОСББ.

Проте вектор зусиль держави 
в зазначеній сфері не повною мірою збі-
гається з напрямами, що потребують 
реагування. Законодавцем сьогодні 
фактично обрано шлях посилення 
регулювання сфери житлово-кому-
нальних послуг, що простежується 
в окремих аспектах реформаційних 
процесів останніх років щодо зазна-
ченої галузі. Зокрема, у п. 4 розд. VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги» було встановлено 
обов’язок співвласників багатоквар-
тирних будинків незалежно від обра-
ної ними форми управління бага-
токвартирним будинком не пізніш як 
1 травня 2020 р. ухвалити рішення 
про модель організації договірних від-
носин із виконавцями комунальних 
послуг (крім послуг із постачання 
електричної енергії та природного 
газу) щодо кожного виду комуналь-
ної послуги, а також обов’язок вико-
навців комунальних послуг укласти 
з такими співвласниками договори 
про надання відповідних комунальних 
послуг згідно з обраною співвласни-
ками моделлю організації договірних 
відносин. Така активність державної 
політики розцінюється дослідниками 
по-різному. Зокрема, О. Крупчан 
і В. Луць констатують активну заці-
кавленість публічних органів влади 
у створенні ОСББ як засобу вирі-
шення окремих законодавчих колізій. 
Однак таку «наполегливість» учені 
розглядають радше як спробу «пере-
класти тягар» утримання житлового 
фонду, що перебуває в незадовіль-
ному стані [7, с. 171].

Утім, має місце й інший характер 
державного стимулювання розвитку 
інституту ОСББ. Як зазначають 
окремі правники, стимулювання про-
цесу створення все нових ОСББ від-
бувається як на державному рівні, так 
і на місцевих, шляхом затвердження 
«бонусних» програм, надання різно-

манітних пільг та проведення інших 
заохочувальних заходів. Дана тен-
денція розглядається як один зі шля-
хів подолання «радянського спадку», 
представленого недоглянутими бага-
топоверхівками як елементом ланд-
шафту кожного міста [1]. Наведена 
закономірність загалом відповідає 
сучасному курсу державного будів-
ництва в Україні. Передача водночас 
повноважень та відповідальності щодо 
стану власного житла його власнику 
має сприяти, за умови правового регу-
лювання й економічної підтримки, не 
лише підтриманню належного стану 
будинків, але й виведенню на якісно 
новий рівень правосвідомості кожного 
індивіда. Однак дані процеси мають 
підпорядковуватись чітко спланованій 
та соціально орієнтованій державній 
політиці розвитку житлового фонду 
в Україні.

За наявності законодавчих, еко-
номічних і організаційних (люд-
ський чинник) проблем, можливість 
їх ефективного подолання розгля-
дається як цілком реальна. Вису-
ваються, зокрема, пропозиції щодо 
розробок організаційно-економічного 
забезпечення функціонування асоціа-
цій ОСББ [12, с. 149–150]. В. Коцюк 
виділив такі умови ефективного функ-
ціонування ОСББ, як: 1) законодавча 
база; 2) навчання, обмін досвідом;  
3) підтримка місцевих органів влади; 
4) обслуговуючий персонал; 4) примі-
щення; 5) оргтехніка; 6) інформаційне 
забезпечення; 7) платоспроможність 
мешканців [4]. Наведеним визначено 
ключові аспекти діяльності ОСББ, 
підвищена увага до яких здатна ство-
рити сприятливі умови для вдоскона-
лення регулювання інституту.

Варто зауважити необхідність 
паралельно сприяти розвитку засо-
бів правового регулювання діяльно-
сті управляючих (обслуговуючих) 
компаній із метою стимулювання 
ведення ними прозорої та відповідаль-
ної діяльності в інтересах співвлас-
ників багатоквартирних будинків. 
Так, необхідне подальше теоретичне 
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опрацювання концептуальних шля-
хів удосконалення інституту ОСББ 
в Україні, що має включати, серед 
іншого, такі напрями, як: узгодження 
національного поточного законодав-
ства з установленими конституцій-
ними вимогами та міжнародними 
стандартами, вивчення закордонного 
досвіду функціонування громадян-
ських інститутів щодо забезпечення 
та захисту житлових прав, моніто-
ринг та реформування механізмів 
контролю за дотриманням житлових 
прав співвласників багатоквартирних 
будинків.

Висновки. Особлива увага нау-
ковців до ОСББ як суб’єкта права 
пояснюється вагомою роллю даного 
інституту в забезпеченні, реалізації 
та захисті житлових прав громадян. 
Сучасний стан дослідженості зазна-
ченого інституту характеризується, 
з одного боку, наявністю численних 
науково-теоретичних напрацювань 
та розробок учених, а також позицій 
судових та інших органів держави, 
з іншого – відчутною необхідністю 
подальшого наукового опрацювання 
тематики в контексті вдосконалення 
функціонування ОСББ в Україні від-
повідно до міжнародних юридичних 
стандартів та імплементованих прин-
ципів забезпечення та захисту житло-
вих прав людини. 

Механізми, що забезпечують жит-
лові права особи, діють у контексті 
проголошених прав людини, потре-
бують подальшого наукового аналізу, 
результатом якого має стати більш 
ретельне усвідомлення функціональ-
ної природи ОСББ і вдосконалення 
державно-правового регулювання 
інституту. Загальний аналіз інституту 
ОСББ у його сучасному становищі 
висвітлює широке коло проблемних 
аспектів, кожен з яких потребує 
фокусованого дослідження. 

Подальших розробок потребують 
питання щодо: збільшення присутно-
сті держави в економічному та право-
вому забезпеченні діяльності ОСББ, 
захисті прав та інтересів учасників 

ОСББ; дослідження та впровадження 
закордонного досвіду об’єднань гро-
мадян у сфері захисту житлових прав; 
регулювання діяльності управляючих 
(обслуговуючих) компаній і алгорит-
мів їх обрання.

У статті досліджено сучасний 
стан правового регулювання діяль-
ності об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків в Україні. 
Наведено нормативно-правове та 
теоретичне обґрунтування інсти-
туту об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків. Проведе-
но порівняльний аналіз концепцій 
подальшого інституційного роз-
витку об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків в Україні 
та вирішення проблематики їх нор-
мативно-правового регулювання. 
Виведено найбільш проблемні тео-
ретичні аспекти визначення функ-
ціональної ролі об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків в 
Україні, їхньої діяльності. Запропо-
новано основні напрями реформу-
вання нормативно-правової бази, 
якою реґламентуються створення 
та діяльність об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будин-
ків, а також теоретичні напрями 
подальшого наукового опрацювання 
окремих аспектів їхньої діяльності. 
Запропоновано подальше опрацю-
вання збільшення присутності дер-
жави в економічному та правовому 
забезпеченні діяльності об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків, захисті прав та інтересів 
учасників об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків; дослі-
дження та впровадження закор-
донного досвіду об’єднань громадян 
у сфері захисту житлових прав; 
регулювання діяльності управля-
ючих (обслуговуючих) компаній, 
алгоритмів їх обрання. Доводиться 
необхідність поглибленого дослі-
дження та застосування закор-
донного досвіду регулювання об’єд-
нань громадян у сфері захисту  
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житлових прав. Розглянуто про-
блематику регулювання діяльно-
сті управляючих (обслуговуючих) 
компаній і алгоритмів їх обрання. 
Акцентовано увагу на питанні 
усвідомлення функціональної при-
роди об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків шляхом її 
дослідження в контексті систе-
ми прав людини та громадянина. 
Визначено необхідність подаль-
шого наукового аналізу з метою 
вдосконалення державно-правового 
регулювання інституту об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків в Україні.

Ключові слова: об’єднання спів-
власників багатоквартирних будин-
ків (ОСББ), асоціації, функції ОСББ, 
умови розвитку.

Tarasov A. Apartment building 
co-owners association: state 
of regulation and development 
prospects

The article examines the 
current state of legal regulation 
of the activities of apartment 
building co-owners association 
in Ukraine. The normative-legal 
and theoretical substantiation of 
the ABCA institute is presented. A 
comparative analysis of the concepts 
of further institutional development 
of condominiums in Ukraine and 
the solution of the problems of its 
legal regulation is carried out. The 
most problematic theoretical aspects 
of defining the functional role 
of condominiums in Ukraine and 
the problems of their activities are 
presented. The main directions of 
reforming the regulatory framework, 
which regulates the creation and 
activities of condominiums, as well 
as theoretical directions for further 
scientific study of certain aspects 
of their activities are proposed. It 
is proposed: further processing of 
the increase in the state’s presence 
in the economic and legal support 
of the activities of condominiums, 

protection of the rights and interests 
of condominium participants; 
research and implementation of 
foreign experience of associations 
of citizens in the field of protection 
of housing rights; improvement 
of regulation of the activities of 
management (service) companies 
and algorithms for their election. 
The need for an in-depth study and 
application of foreign experience in 
regulating citizens’ associations in 
the field of protecting housing rights 
has been proved. The article considers 
the problems of regulating the 
activities of management (service) 
companies and algorithms for their 
election. The attention is focused on 
the issue of realizing the functional 
nature of associations of co-owners 
of apartment buildings through its 
research in the context of the system 
of human and citizen rights. The 
need for further scientific analysis in 
order to improve the state and legal 
regulation of the institution of ABCA 
in Ukraine is determined.

Key words: apartment building 
co-owners association (condominiums), 
associations, ABCA functions, 
development conditions.
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ДО ПИТАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 
У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Постановка проблеми. Зрос- 
тання уваги та посилення практич-
ного інтересу до питань, що стосу-
ються трудового права в Україні, не 
є випадковим, це зумовлено еконо-
мічними, політичними й організа-
ційно-правовими чинниками фор-
мування в Україні ринку праці, 
прагненням нашої держави інтегру-
ватись у світовий простір та фор-
мувати законодавчу базу на основі 
стандартів Європейського Союзу. 
Одним із найбільш дискусійних 
та неоднобічних об’єктів трудових 
відносин є комерційна таємниця.

Інститут комерційної таємниці 
отримав визнання в законах України 
«Про підприємства в Україні», «Про 
підприємництво», «Про інформацію», 
активно розвивається в цивільному 
та господарському праві, відпо-
відні норми включено до Цивільного 
та Господарського кодексів (напри-
клад, у Цивільному кодексі України 
цьому інституту присвячено цілу 
главу). Водночас у контексті трудо-
вого права нічого подібного не спо-
стерігається – нині чинне законодав-
ство про працю не містить жодних 
норм щодо режиму використання 
комерційної таємниці чи відповідаль-
ності за її незаконне поширення. 
Натепер у законодавстві бракує 
низки принципових положень, які б 
нормативно закріпили порядок вико-
ристання комерційної таємниці у тру-
дових відносинах, до яких можна від-
нести обов’язок працівника зберігати 
в таємниці конфіденційну інформацію, 
заходи роботодавця з недопущення її 

розголошення, типову форму договору 
про конфіденційність, алгоритм дій 
роботодавця в разі виявлення факту 
незаконного поширення комерційної 
таємниці, і найголовніше, можливість 
відшкодування збитків, завданих 
такою протиправною поведінкою пра-
цівника. Розгляд інституту комерцій-
ної таємниці саме в розрізі трудового 
права надасть змогу глибше, ґрунтов-
ніше зрозуміти сутність комерційної 
таємниці та її місце в економічній 
безпеці підприємства, принципову 
відмінність від інших видів інформації 
з обмеженим доступом. 

Мета статті – розглянути комер-
ційну таємницю в розрізі трудового 
права, зокрема визначити поняття 
та характерні ознаки цього інституту.

Аналіз останніх досліджень. 
Питання визначення поняття комер-
ційної таємниці та її ознак було пред-
метом дослідження таких учених, як: 
Н. Вапнярчук, Ю. Капіца, Є. Краснов, 
Ю. Носік, О. Святоцький, Н. Северін, 
О. Середа, Д. Юсупова, О. Ярошенко 
й інші. У своїх працях більшість нау-
ковців розглядали комерційну таєм-
ницю як об’єкт господарських від-
носин та інтелектуальну власність 
підприємства, дослідженням же, 
присвяченим комерційній таємниці 
в контексті трудових відносин, приді-
лялося мало уваги.

Виклад основного матеріалу. 
Під час дослідження комерційної таєм-
ниці у трудових відносинах насам-
перед закцентуємо увагу на загаль-
ній характеристиці цього явища. 
У наукових джерелах неодноразово 
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робилися спроби надати визначення 
досліджуваному явищу, однак одно-
значного погляду натепер не існує. 
Так, Х. Кузнєцова в результаті прове-
деного аналізу вітчизняного і закор-
донного правового досвіду визначає 
комерційну таємницю як інформацію 
конфіденційного характеру, що прямо 
та безпосередньо пов’язана з підпри-
ємницькою діяльністю суб’єктів права 
на цю діяльність, як промислового 
(індустріального), так і торговельного 
характеру, або з діяльністю з надання 
послуг, що має реальну або потен-
ційну економічну цінність та надає 
перевагу в конкурентній боротьбі 
через її невизначеність, за розголо-
шення якої настає юридична відпові-
дальність, існує особливий режим її 
охорони [1, c. 204]. Комерційну таєм-
ницю також розглядають як: а) вид 
конфіденційної інформації, різновид 
інформації з обмеженим доступом 
[2, c. 41]; б) право підприємства, орга-
нізації, банку на засекречування всіх 
виробничих, торговельних і фінансо-
вих операцій та відповідної докумен-
тації, охоронюване законодавством 
[3, c. 795]; в) право на свободу підпри-
ємництва, захист своїх інтересів у від-
носинах із державою й іншими суб’єк-
тами ринкових відносин [4, c. 261];  
г) охоронюване законодавством право 
індивідуальних підприємців, комер-
ційних і некомерційних організацій 
на засекречування відомостей про 
свою виробничу, економічну й фінан-
сову діяльність, які, ставши відомими 
конкурентам або іншим стороннім 
особам, можуть завдати матеріальної 
та (або) моральної шкоди первісним 
власникам цих відомостей [5, c. 184].

Як бачимо, усі вищезазначені 
твердження характеризують комер-
ційну таємницю як певне право: 
«право на нерозголошення», «право 
на засекречування», «право на збере-
ження в таємниці» тощо. Уважаємо, 
що комерційну таємницю не можна 
визначати суто як право, оскільки 
вона є видом секретної інформації, 
право на яку має окремий суб’єкт 

господарювання. Отже, у змістов-
ному плані комерційна таємниця 
може включати найрізноманітнішу 
економічну, технологічну, організа-
ційну й іншу секретну інформацію, 
яка у процесі виконання службових 
обов’язків та з огляду на їхню спе-
цифіку доступна працівникові. Дже-
релом комерційної таємниці в контек-
сті економічної безпеки підприємства 
є внутрішні, насамперед бухгалтер-
ські, документи компанії, а саме: 
відомості про обсяги товарообороту, 
перелік контрагентів, витрати на про-
даж, товарні записи, прибутки, роз-
дрібна мережа, витрати на рекламу 
тощо. Навіть частковий витік такої 
інформації може призвести до сут-
тєвих економічних потрясінь, навіть 
банкрутства компанії. Ще одним дже-
релом комерційної таємниці є дані 
зовнішньої статистики, які публіку-
ються в засобах масової інформації, 
інформація про стан ринку. Останнім 
часом поширена купівля інформації 
в різних фірм, основним видом діяль-
ності яких є «виробництво і продаж 
чистої інформації» [6, c. 338].

Отже, комерційна таємниця – це 
економічні інтереси, що навмисно при-
ховуються з економічних міркувань, 
відомості про різні сторони та сфери 
виробничо-господарської, управлін-
ської, науково-технічної й фінансо-
вої діяльності фірми, охорона яких 
зумовлена інтересами конкуренції 
й можливими загрозами економічній 
безпеці компанії. Комерційна таєм-
ниця виникає тоді, коли вона стано-
вить інтерес для бізнесу [7, c. 315].

Продовжимо дослідження даного 
явища і проаналізуємо притаманні 
йому ознаки, бо без цього неможливо 
з’ясувати його правову природу. Так, 
Г. Андрощук і Л. Вороненко ствер-
джують, що інформація, яку можна 
віднести до комерційної таємниці, 
повинна мати такі ознаки: а) не бути 
державними секретами (таємними 
даними); б) належати до торговель-
но-виробничої діяльності підприєм-
ства; в) не завдавати шкоди інтересам 
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суспільства; г) мати дійсну або мож-
ливу комерційну цінність і створювати 
переваги в конкурентній боротьбі; 
ґ) мати встановлені володільцем 
інформації обмеження в доступі;  
д) ужиття останнім додаткових заходів 
для її охорони [8, c. 14]. О. Святоць-
кий виділяє такі характерні особли-
вості комерційної таємниці: а) відпо-
відні дані не належать до державної 
таємниці, не підпадають під охорону 
авторського права; б) неправомірне 
використання комерційної таємниці 
може спричинити негативні наслідки 
господарській та економічній діяль-
ності підприємства; в) комерційна 
таємниця не може належати до сус-
пільно шкідливої діяльності підприєм-
ства, що може завдати шкоди іншим 
особам чи соціуму загалом [9, c. 40, 
41]. На думку Ю. Носіка, до ознак 
комерційної таємниці варто віднести: 
інформаційність, конфіденційність, 
комерційну цінність та захищеність 
інформації, яка становить комерційну 
таємницю [10, c. 172–177]. 

Отже, до характерних ознак комер-
ційної таємниці, наявність яких може 
слугувати підставою для визначення 
інформації як комерційної таємниці 
та набуття відповідного правового 
захисту, а відсутність хоча б однієї 
з них ставить під сумнів існування 
спеціального режиму охорони, який 
діє суто за наявності сукупності всіх 
ознак, доцільно віднести такі: 1) це 
реальна або потенційна економічна 
цінність для суб’єкта господарювання 
через її невідомість іншим учасникам 
ринку. Як наголошує С. Жилінський, 
інформація повинна бути не тільки 
новою, оригінальною, а й мати зараз 
реальну споживчу цінність чи набути 
такої в майбутньому, тобто стати 
нематеріальним активом, товаром; 
з огляду на інтерес з боку інших осіб 
може бути предметом господарських 
правочинів чи іншого обігу в економіці 
[5, c. 184]; б) обмежений доступ до неї. 
Інформацію варто вважати секретною 
доти, доки вона не стала загальнові-
домою чи доступною третім особам із 

відкритих джерел. Якщо шляхом ана-
літики й аналізу відкритої інформації, 
зразків товарів, порівняння різних 
об’єктів можна отримати інформацію, 
яку хтось уважатиме власною конфі-
денційною, то немає правових підстав 
для відповідного режиму захисту; 
в) встановлення власником меха-
нізму її захисту, який може полягати 
в різнопланових діях організаційного, 
технічного чи юридичного харак-
теру, спрямованих на врегулювання 
та контроль за доступом третіх осіб. 
Під третіми особами часто маються 
на увазі не представники сторонніх 
організацій, а саме власний персо-
нал, який через специфіку службових 
обов’язків має повний, частковий чи 
нульовий доступ до такої інформації. 
Як зазначає Г. Малишева, у разі без-
діяльності підприємства щодо вжиття 
заходів правової охорони за витоку 
чи іншого розголошення інформації 
воно позбавлене можливості захисту 
своїх прав та законних інтересів із 
використанням правоохоронних засо-
бів, тобто права на судовий захист 
[11, c. 21]. Отже, відсутність чіт-
кого врегулювання питання доступу 
до комерційної таємниці та режиму 
користування нею найманими праців-
никами позбавляє роботодавця мож-
ливості застосування дисциплінарних 
санкцій, зокрема оголошення догани 
та звільнення з посади за її розголо-
шення.

Щодо комерційної таємниці у тру-
дових відносинах, то в результаті 
проведеного аналізу чинного Кодекс 
законів про працю України, як уже 
зазначалося, ми не бачимо навіть 
згадки про таке явище, як комерційна 
таємниця. Він не містить ні чіткого 
переліку основних (додаткових) умов 
трудового договору, ні віднесення 
нерозголошення комерційної таєм-
ниці до однієї з них. Хоча інформація 
про наявність використання комер-
ційної таємниці у процесі виконання 
посадових обов’язків має обов’язково 
бути закріплена під час укладення 
трудового договору. Адже внаслідок 
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розвитку підприємництва в Україні 
та поширення конкуренції між суб’єк-
тами підприємницької діяльності така 
додаткова умова трудового договору 
(про нерозголошення комерційної 
таємниці) набуває широкої популяр-
ності й актуальності. Хоча цей недо-
лік частково усуває проєкт Трудового 
кодексу України, у ч. 3 ст. 32 якого 
до додаткових умов трудового дого-
вору віднесено «застереження щодо 
нерозголошення комерційної таєм-
ниці та іншої захищеної законом 
інформації». Подальшого розвитку 
дана норма набула у ст. 41 Проєкту 
«Умови трудового договору щодо 
нерозголошення державної, комер-
ційної таємниці та іншої захищеної 
законом інформації», де зазначено, 
що «у разі прийняття чи переведення 
на роботу, що передбачає допуск до 
державної таємниці, працівник бере 
письмове зобов’язання щодо збере-
ження державної таємниці. Розголо-
шення державної таємниці тягне за 
собою встановлену законом відпові-
дальність. Якщо працівник у зв’язку 
з виконанням трудових обов’язків 
має доступ до інформації, що відпо-
відно до закону визнана комерційною 
таємницею або іншою захищеною 
законом інформацією, на вимогу робо-
тодавця під час укладення трудового 
договору до нього включається умова 
про нерозголошення цієї таємниці або 
інформації в період трудових відносин 
і протягом визначеного сторонами 
строку після їх припинення, а також 
попередження про відповідальність 
за її порушення, встановлену зако-
ном. Ця умова може бути включена 
до трудового договору пізніше, у разі 
необхідності допуску працівника 
до такої інформації. При цьому від-
мова працівника включити відповідні 
умови до трудового договору за наяв-
ності в роботодавця права вимагати 
їх включення є підставою для відмови 
у прийнятті на роботу, а якщо тру-
дові відносини вже виникли – для їх 
припинення. У разі порушення пра-
цівником зобов’язань щодо нерозго-

лошення комерційної таємниці або 
іншої захищеної законом інформації 
він несе відповідальність згідно із 
законом» [12]. 

Проте включення такої умови 
трудового договору має відбуватися 
з огляду на ст. 36 Господарського 
кодексу України, у ч. 1 якої поняття 
комерційної таємниці визначено як 
«відомості, пов’язані з виробництвом, 
технологією, управлінням, фінансо-
вою та іншою діяльністю суб’єкта 
господарювання, що не є державною 
таємницею, розголошення яких може 
завдати шкоди інтересам суб’єкту 
господарювання, можуть бути визнані 
його комерційною таємницею» [13]. 
Оскільки без урахування положень 
зазначеної норми неможливо оці-
нити доцільність і правомірність такої 
умови, а отже, включення умов тру-
дового договору, що забезпечують 
правила добросовісної конкуренції, 
завжди повинно спиратися на визна-
чення комерційної таємниці. Зміна 
трудового договору шляхом вклю-
чення нової умови про нерозголо-
шення комерційної таємниці має бути 
зваженою, мотивованою і доцільною.

Висновок. У підсумку можна 
констатувати, що розгляд інституту 
комерційної таємниці крізь призму 
відносин роботодавця та найманого 
працівника дозволить глибше, ґрун-
товніше зрозуміти сутність комерцій-
ної таємниці, її місце в економічній 
безпеці підприємства, принципову 
відмінність від інших видів інфор-
мації з обмеженим доступом. Варто 
звернути увагу на декілька важливих 
моментів, а саме: обов’язок нерозго-
лошення комерційної таємниці пови-
нен бути належним чином визначе-
ний у корпоративних чи нормативних 
актах; інформація про наявність вико-
ристання комерційної таємниці у про-
цесі виконання посадових обов’язків 
має обов’язково бути закріплена під 
час укладення трудового договору; 
у роботодавця повинна бути реальна 
можливість дострокового припинення 
трудових відносин у разі порушення 
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працівником вимог нерозголошення; 
наявність механізму відшкодування 
працівником збитків, завданих непра-
вомірним розголошенням комерційної 
таємниці. 

Комерційна таємниця у трудо-
вих відносинах – це відомості еко-
номічного, виробничого, технічного 
й організаційного характеру, що 
стали відомі працівникові через спе-
цифіку виконання посадових обов’яз-
ків та повинні зберігатися ним у таєм-
ниці, а їх розголошення повинне 
спричиняти для нього негативні 
наслідки відповідно до закону та норм 
укладеного договору. До характерних 
ознак комерційної таємниці варто від-
нести такі: закріплення обов’язку не 
розголошувати комерційну таємницю; 
інформація про наявність викори-
стання комерційної таємниці у про-
цесі виконання посадових обов’язків 
має обов’язково бути закріплена під 
час укладення трудового договору; 
наявність у роботодавця реальної 
можливості дострокового припинення 
трудових відносин у разі порушення 
працівником вимог нерозголошення; 
наявність механізму відшкодування 
працівником збитків, завданих непра-
вомірним розголошенням комерційної 
таємниці; можливість притягнення до 
різних видів юридичної відповідаль-
ної за скоєння працівниками під час 
виконання трудових функцій діянь, 
що посягають на правовий режим 
обігу комерційної таємниці.

У статті розглянуто понят-
тя та характерні ознаки, при-
таманні комерційній таємниці у 
трудових відносинах. Зроблено 
висновок, що розгляд інституту 
комерційної таємниці саме крізь 
призму відносин роботодавця та 
найманого працівника дозволить 
глибше, ґрунтовніше зрозуміти 
сутність комерційної таємниці та 
її місце в економічній безпеці під-
приємства, принципову відмінність 
від інших видів інформації з обме-
женим доступом. Звернено увагу 

на декілька важливих моментів, 
а саме: обов’язок нерозголошен-
ня комерційної таємниці повинен 
бути належним чином визначений 
у корпоративних чи нормативних 
актах; інформація про наявність 
використання комерційної таєм-
ниці у процесі виконання посадових 
обов’язків має обов’язково бути 
закріплена під час укладення тру-
дового договору; у роботодавця 
повинна бути реальна можливість 
дострокового припинення тру-
дових відносин у разі порушення 
працівником вимог нерозголошен-
ня; наявність механізму відшкоду-
вання працівником збитків, завда-
них неправомірним розголошенням 
комерційної таємниці. 

Комерційну таємницю у тру-
дових відносинах розглянуто як 
відомості економічного, виробни-
чого, технічного й організаційного 
характеру, які стали відомі пра-
цівникові через специфіку виконан-
ня посадових обов’язків та повинні 
зберігатися ним у таємниці, а їх 
розголошення має спричиняти для 
нього негативні наслідки відповід-
но до закону та норм укладеного 
договору. До характерних ознак 
комерційної таємниці віднесено 
такі: закріплення обов’язку не 
розголошувати комерційну таєм-
ницю; інформація про наявність 
використання комерційної таєм-
ниці у процесі виконання поса-
дових обов’язків має обов’язково 
бути закріплена під час укладен-
ня трудового договору; наявність 
у роботодавця реальної можливо-
сті дострокового припинення тру-
дових відносин у разі порушення 
працівником вимог нерозголошен-
ня; наявність механізму відшкоду-
вання працівником збитків, завда-
них неправомірним розголошенням 
комерційної таємниці; можливість 
притягнення до різних видів юри-
дичної відповідальної за скоєння 
працівниками під час виконан-
ня трудових функцій діянь, що  
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посягають на правовий режим обі-
гу комерційної таємниці.

Ключові слова: працівник, робо-
тодавець, комерційна таємниця, тру-
дові відносини, умова трудового дого-
вору, відповідальність.

Klymenko V. On the issue of  
commercial secrets in employment 
relations

The article considers the concepts 
and characteristics inherent in 
trade secrets in labor relations. It is 
concluded that the consideration of 
the institution of trade secrets through 
the prism of the relationship between 
employer and employee will provide a 
deeper, more thorough understanding 
of the essence of trade secrets and 
its place in economic security, a 
fundamental difference from other 
types of information with limited 
access. Several important points are 
highlighted, namely: the obligation 
not to disclose a trade secret should 
be properly defined in corporate or 
regulatory acts; information on the 
existence of the use of trade secrets 
in the performance of official duties 
must be specified when concluding an 
employment contract; the employer 
must have a real possibility of early 
termination of employment in case the 
employee violates the requirements 
of non-disclosure; the existence of 
a mechanism for compensation by 
the employee for damages caused by 
illegal disclosure of trade secrets.

Trade secret in labor relations 
is considered as information of 
economic, industrial, technical 
and organizational nature, which 
became known to the employee 
due to the specifics of the duties 
and must be kept secret, and their 
disclosure should cause him negative 
consequences in accordance with law 
and regulations of the concluded 
contract. The characteristic features 
of a trade secret include the following: 
stipulation of the obligation not to 
disclose a trade secret; information 

on the existence of the use of trade 
secrets in the performance of official 
duties must be fixed at the conclusion 
of the employment contract; the 
employer has a real possibility of early 
termination of employment in case the 
employee violates the requirements 
of non-disclosure; the existence of 
a mechanism for compensation by 
the employee for damages caused by 
illegal disclosure of trade secrets; 
the possibility of bringing to various 
types of legal responsibility for the 
commission by employees during the 
performance of labor functions of acts 
that encroach on the legal regime of 
trade secrets.

Key words: employee, employer, 
trade secret, labor relations, condition 
of employment contract, responsibility.
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Постановка проблеми. Про-
блема боротьби з дискримінацією 
та її проявами є досить актуальною 
для сучасної України. Відповідно до 
Конституції України та міжнарод-
них зобов’язань, Україна зобов’язана 
протидіяти дискримінації в будь-якій 
формі, рівною мірою забезпечувати 
соціально-трудові права населення. 
Дискримінації з різним ступенем 
інтенсивності «пульсують» у духов-
ній, соціальній, трудовій, економічній, 
політичній та іншій галузях соціаль-
ного буття. Це свідчить про те, що 
боротьба з дискримінацією є загаль-
ноправовою проблемою.

Усунення проявів дискримінації 
у трудових відносинах є одним із важ-
ливих та першочергових пріоритетів 
діяльності міжнародних організацій, 
які з метою вирішення даної проблеми 
ухвалили низку нормативно-правових 
документів. Прагнення України до 
євроінтеграції зобов’язує нашу дер-
жаву забезпечити відповідність націо-
нального законодавства міжнародним 
стандартам, зокрема і стандартам 
рівності у трудових правовідносинах. 
Варто зазначити, що Україна вже 
взяла на себе зобов’язання боротися 
із проявами дискримінації у сфері 
праці, коли ратифікувала основопо-
ложні міжнародно-правові документи 
із цього питання, основними серед 
яких є: Європейська соціальна хар-
тія (переглянута в 1996 р.) та Хартія 
основних соціальних прав працівників 
(1989 р.), які є основоположними для 
кожної країни, яка прагне викоренити 
прояви дискримінації у своїй державі 

й із цією метою закріплює відповідні 
норми у вітчизняному законодавстві. 

Актуальність дослідження. 
Проблеми дискримінації у сфері реа-
лізації права на працю вивчали такі 
науковці, як: О. Антон, Н. Болотіна, 
М. Венедиктова, О. Гаврилюк, О. Про-
цевський, В. Пузирний, О. Ярошенко. 
Але у зв’язку з гостротою й акту-
альністю на сучасному етапі роз-
витку та становлення України проб-
леми дискримінації у сфері реалізації 
права на працю набувають великого 
значення та потребують додаткових 
досліджень.

Метою статті є дослідження 
окремих проблем дискримінації, що 
виникають у сфері реалізації права на 
працю.

Виклад основного матеріалу. 
Поява антидискримінаційного зако-
нодавства у сфері трудових відносин 
припадає на другу половину 40-х рр., 
коли держави, які приєдналися до 
Загальної декларації прав людини [1], 
відповідно до ст. 23 якої кожна людини 
має право на працю, на вільний вибір 
роботи, на справедливі та сприятливі 
умови праці та на захист від безро-
біття, почали додавати у свої консти-
туції положення, що забороняли дис-
кримінацію. У 60–70-х рр. у багатьох 
країнах ухвалюють спеціальні закони, 
спрямовані на боротьбу з дискриміна-
цією. Сьогодні заборона дискримінації 
у сфері праці так або інакше закрі-
плена в законодавстві всього цивілі-
зованого світу [2, c. 54]. 

Найбільш розгорнутий перелік соці-
ально-економічних, зокрема і трудових,  
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прав індивідів на універсальному 
рівні міститься в Міжнародному пакті 
про економічні, соціальні та культурні 
права [3], у ч. 2 ст. 2 якого закріплено 
обов’язок усіх держав-учасниць 
гарантувати, що права, проголошені 
в ньому, забезпечуватимуться без 
будь-яких проявів дискримінації. 

Конвенція Міжнародної організа-
ції праці (далі – МОП) № 111 «Про 
дискримінацію в галузі праці і занять» 
[4] покладає обов’язок на кожну дер-
жаву – учасницю організації визна-
чати та впроваджувати національну 
політику, спрямовану на заохочення 
методами, що відповідають націо-
нальним умовам та практиці, рівно-
сті можливостей і ставлення до праці 
та занять із метою викорінення будь-
якої дискримінації. У ст. 1 Конвенції 
наведений перелік ознак, за якими 
може відбуватись дискримінація:  
(а) ознаки раси, кольору шкіри, статі, 
релігії, політичних переконань, іно-
земного походження або соціального 
статусу; (б) будь-яка інша відмінність, 
недопущення або перевага, що при-
зводить до знищення або порушення 
рівності можливостей або поводження 
в галузі праці та занять, що визнача-
ється будь-якою державою-учасницею 
на підставі консультацій із представ-
никами роботодавців і профспілок 
та з іншими відповідними органами.

Не оминули проблеми дискриміна-
ції у сфері праці й Європу. Основна 
частина європейських трудоправо-
вих стандартів міститься в Європей-
ській соціальній хартії (переглянутій) 
[5], яку інколи називають «Кодексом 
основних соціальних і трудових прав 
працівників». Україною не взято на 
себе зобов’язання тільки за двома 
статтями, що стосуються трудових 
прав: ст. 19 «Право трудящих-мі-
грантів і членів їх сімей на захист 
і допомогу» і ст. 25 «Право праців-
ників на захист їх прав у випадку 
банкрутства їх роботодавця». За Хар-
тією забороняється дискримінація за 
будь-якою підставою, зокрема статтю, 
расою, кольором шкіри, етнічним 

або соціальним походженням, гене-
тичними характеристиками, мовою, 
релігією або віруванням, політичною 
або іншою думкою, приналежністю 
до національної меншини, майном, 
народженням, інвалідністю, віком, 
сексуальною орієнтацією.

Відповідно до ст. 13 Договору 
Європейського Союзу була розро-
блена й ухвалена стратегія з боротьби 
з дискримінацією, яка об’єднує:  
(1) директиву «Про реалізацію прин-
ципу рівного ставлення незалежно від 
расової або етнічної приналежності» – 
Расова директива; (2) директиву «Про 
встановлення загальних умов рівного 
ставлення у сфері зайнятості і профе-
сійної діяльності» – Рамкова дирек-
тива про зайнятість; (3) Програму дій 
із боротьби з дискримінацією.

Як бачимо, забезпечення рівності 
та недопущення дискримінації нале-
жать до основоположних міжнарод-
них стандартів у царині праці. Вод-
ночас сьогодні в Україні почастішали 
прояви дискримінації у трудових 
та тісно пов’язаних із ними відноси-
нах. Наслідками дискримінаційних 
дій роботодавців є порушення прав 
працівників, зниження рівня зайнято-
сті окремих їх категорій. Найбільшу 
небезпеку несуть ті види дискриміна-
ції, які деформують основи держав-
ного й суспільного устрою, зокрема 
дискримінація за ознакою статі, раси, 
національності, релігійної приналеж-
ності. Активізація в даний час діяль-
ності з боротьби з дискримінацією 
примусила гостро відчути необхід-
ність розвитку процедурно-процесу-
ального механізму в царині захисту 
трудових прав працівників. Ступінь 
наближеності тієї чи іншої держави 
до правового ідеалу визначається не 
тільки закріпленими в законах пра-
вами та свободами, а й розробленістю 
ефективних засобів і способів їх прак-
тичного здійснення та забезпечення. 

Під час розгляду вказаної проб-
леми важливо визначитися з понят-
тям «дискримінація». Уведене в нау-
ковий обіг, це поняття зайняло свою 
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нішу в низці інших політико-юридич-
них категорій. У соціальному світо-
гляді дискримінація характеризується 
як явище, що має у своїй основі 
деформацію певного правового стану, 
можливість автономного розвитку 
в соціумі й базоване на виборі підстав 
диференціації винятково із суб’єк-
тивних підстав. «Дискримінація» як 
одне з найбільш популярних понять 
активно «експлуатоване» у вітчиз-
няному науковому й публіцистич-
ному оборотах. Водночас воно зали-
шається у відриві від самого явища, 
поза належним і всебічним аналізом 
сутності одного з найбільш масових, 
здебільшого негативних, феноменів 
сучасної правової дійсності. Основний 
акцент сучасне правознавство робить 
на дослідженні форм прояву та при-
чин цього явища [6, c. 167].

У Юридичному словнику Блека 
визначено дискримінацію як явище 
надання певних привілеїв групі, 
необґрунтовано обраної із загальної 
маси людей, що володіють таким же 
правом на дані привілеї, нездатність 
рівного звернення до ситуації, коли 
немає обґрунтованого розмежування 
для привілейованих і непривілейова-
них [7, c. 1511]. Якщо говорити про 
дискримінацію стосовно саме трудо-
вих відносин, то, наприклад, слов-
ник Канадського права визначає акт 
дискримінації як дію роботодавця, що 
несприятливо впливає на трудові від-
носини працівника в таких сферах, 
як просування по службі, вихід у від-
пустку, звільнення, страйк, зниження 
оплати, зміна робочого часу, оголо-
шення догани [8, c. 237]. Словник 
термінів, пов’язаних із працевлашту-
ванням, говорить, що роботодавець 
може робити відмінності між праців-
никами на підставі продуктивності 
праці, здатностей до праці, але не на 
підставі критеріїв, заборонених зако-
нами про працю [9, с. 146].

Заборона дискримінації, як і будь-
яка законодавча заборона на вчи-
нення певних дій, з необхідністю 
повинна бути підкріплена нормами, 

що передбачають заходи захисту 
порушеного права, забезпечені при-
мусовою силою держави. Правове 
регулювання заборони дискриміна-
ції здійснюється не тільки шляхом 
нормативного закріплення вказаного 
принципу в основних міжнарод-
них і національних актах; установ-
лення спеціальних заходів і способів, 
покликаних не допустити факти дис-
кримінації; а й шляхом визначення 
способів захисту прав громадян від 
дискримінації в разі порушення кон-
ституційного принципу рівності. 
Наприклад, галузевим продовженням 
указаних принципів, які закріплені 
в ч. 1 ст. 21 та ст. 24 Конституції 
України, є гарантована законодав-
цем юридична рівність у можливості 
отримати та виконувати певну працю, 
а також мати належний відпочинок 
у ст. 21 Кодексу законів про працю 
(далі – КЗпП) України [10]. Крім 
того, національне трудове законодав-
ство містить пряму норму, яка вказує 
на недопустимість будь-якого пря-
мого або непрямого обмеження прав 
чи встановлення прямих або непря-
мих переваг під час укладення, зміни 
та припинення трудового договору 
залежно від походження, соціального 
й майнового стану, расової та націо-
нальної приналежності, статі, мови, 
політичних поглядів, релігійних пере-
конань, членства у професійній спілці 
чи іншому об’єднанні громадян, роду 
і характеру занять, місця проживання 
(ст. 22 КЗпП).

Заборона щодо дискримінації за 
ознаками сімейного стану міститься 
у ст. 184 КЗпП, яка закріплює забо-
рону відмовляти жінкам під час при-
йняття на роботу з мотивів вагітності 
або наявності в них дітей, яка відбита 
й у Законі України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків» [11], яким установлено 
законодавчу заборону дискримінації 
за статевою ознакою та який містить 
окрему ст. 17, присвячену питанням 
забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків у праці 
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й одержанні винагороди за неї. Також 
необхідно згадати проєкт Трудового 
кодексу України [12], у ст. 3 якого 
передбачено заборону дискриміна-
ції у сфері праці, зокрема забороня-
ється будь-яка дискримінація у сфері 
праці, порушення принципу рівно-
сті прав і можливостей, пряме або 
непряме обмеження прав працівни-
ків залежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного, соціаль-
ного й іноземного походження, віку, 
стану здоров’я, інвалідності, підозри 
чи наявності захворювання на  
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового 
стану, сімейних обов’язків, місця 
проживання, членства у професійній 
спілці чи іншому об’єднанні грома-
дян, участі у страйку, звернення або 
наміру звернення до суду чи інших 
органів за захистом своїх прав або 
надання підтримки іншим працівни-
кам у захисті їхніх прав, за мовними 
або іншими ознаками, не пов’язаними 
з характером роботи або умовами 
її виконання. Водночас не вважа-
ються дискримінацією у сфері праці 
передбачені цим Кодексом та зако-
нами обмеження прав і можливостей 
або надання переваг працівникам 
залежно від певних видів робіт, які 
стосуються віку, рівня освіти, стану 
здоров’я, статі, інших відповідних 
обставин, а також необхідності поси-
леного соціального та правового захи-
сту деяких категорій осіб. Законами 
і статутами господарських товариств 
(крім акціонерних), виробничих коо-
перативів, фермерських господарств, 
громадських організацій можуть 
встановлюватися переваги для їх 
засновників (учасників) і членів під 
час надання роботи, переведення на 
іншу роботу та залишення на роботі 
в разі вивільнення.

Використання законодавцем 
у ст. 22 чинного КЗпП слів «пря-
ме(-их) або непряме(-их) обмеження 
(переваг)» свідчить про існування 
двох видів дискримінації: (1) прямої 
та (2) непрямої. Перша наявна, коли 

нерівне ставлення виникає внаслі-
док прямого застосування законів, 
правил чи практики, які виража-
ються в явно відмінному ставленні 
за однією конкретною ознакою. Як 
приклад такої дискримінації можна 
назвати обмеження рівності можли-
востей за ознаками віку, статті, націо-
нальної приналежності тощо. Друга 
пов’язана з тими випадками, прави-
лами та практикою, які на перший 
погляд здаються нейтральними, але 
на практиці призводять до невигідних 
ситуацій для тих осіб, на яких поши-
рюється така дискримінація. Напри-
клад, установлення вимоги знання 
мови даної країни під час прийому 
на роботу, для виконання якої немає 
особливої потреби такого знання (для 
виконання роботи двірника, напри-
клад) є проявом дискримінації щодо 
працівників-іноземців, представни-
ків національних меншин. Натомість 
установлення тих чи інших обмежень 
або переваг уважається допустимим, 
коли висунення певних вимог є об’єк-
тивно обґрунтованим, а засоби для 
досягнення мети правильно підібрані 
та є необхідними, тобто мають ознаки 
«ділової необхідності».

У процесі дослідження даної про-
блематики варто зупинитися на 
питанні дискримінації за ознаками 
статті. Сьогодні у світі набуває 
поширення ґендерний рух, представ-
ники та прихильники якого ствер-
джують, що «диференціація праці 
розвиває у жінок почуття непов-
ноцінності й позбавляє їх рівних 
можливостей у доступі до джерел 
існування» [13, c. 104]. Практика 
європейського судочинства також 
свідчить, що європейська спільнота 
нині віддає перевагу зрівнялівці 
жінок із чоловіками у сфері праці. 
Так, наприклад, у рішенні у справі 
“Commission V. French Republic” Суд 
Європейського Союзу постановив, 
що заборона на роботу в нічний час 
для жінок порушує принцип однако-
вого ставлення до жінок і чоловіків 
[14, c. 15]. Ідеї ґендерної рівності  
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планується втілити і в новому Тру-
довому кодексі України, ст. 2 якого 
однією із засад правового регулю-
вання трудових та пов’язаних із ними 
відносин проголошує ґендерну рів-
ність. Окремі спроби провести зрівня-
лівку чоловіка та жінки у трудових 
відносинах простежуються й в інших 
нормах проєкту. Такий висновок стає 
очевидним, якщо порівняти норми 
ст. 175 чинного КЗпП та ст. 291 про-
єкту, у яких ідеться про важливу 
юридичну гарантію – обмеження 
роботи жінок у нічний час. Згідно із 
чинним КЗпП дія відповідної статті 
поширюється на всі категорії працю-
ючих жінок, тоді як у проєкті дана 
гарантія істотно знижується, оскільки 
обмеження полягає лише в обов’язку 
отримання згоди від жінок, які мають 
дітей до 14-ти років або дітей-інвалі-
дів, на залучення їх до даного виду 
робіт. Тобто всі інші категорії працю-
ючих жінок, які не підпадають під дію 
цієї норми, зможуть залучатись до 
роботи в нічний час безперешкодно, 
зокрема й вагітні жінки.

Під час вирішення питання про 
нормативне закріплення переваг для 
жінок у сфері праці порівняно із чоло-
віками необхідно виходити з того, що 
є професії, роботи, умови діяльності, 
які шкідливі не просто для жіночого 
організму, а для їхньої репродуктив-
ної функції, отже, і для здоров’я май-
бутніх дітей. Тому слушно зазначає 
щодо цього В. Венедиктова: «Зрів-
няння жінки із чоловіком в суспіль-
ному виробництві зовсім не означає, 
що жінка повинна виконувати важку 
„чоловічу» роботу”» [15, c. 132]. Дану 
позицію зайняли свого часу й учас-
ники 7-го Європейського конгресу 
із трудового права та права соціаль-
ного забезпечення, що проходив 
у місті Стокгольм 6 вересня 2002 р., 
які визнали, що встановлення вимог 
виконання роботи особою певної 
статі допустимо в інтересах безпеки 
самих жінок, що включає обмеження 
застосування жіночої праці на підзем-
них роботах, нічної праці тощо. Було 

зазначено як негативний прояв тен-
денції законодавства тих країн Євро-
пейського Союзу, які стали на шлях 
поступового скорочення таких робіт, 
де забороняється й обмежується 
застосування праці жінок [16].

Ми цілком поділяємо даний погляд 
на проблему дискримінації за озна-
ками статі, у розв’язанні якої, на нашу 
думку, варто відмежовувати випадки, 
коли жінок усувають від певних видів 
робіт або обмежують доступ до них 
для збереження їхнього здоров’я, 
зменшення ризику захворювань май-
бутніх дітей, від тих ситуацій, коли 
можуть ставитися перешкоди або 
взагалі унеможливлюватись пев-
ними способами просування жінок 
по службі, зменшуватись розмір заро-
бітку, у зв’язку з тим, що працівни-
ком є жінка. Така позиція закріплена 
в Законі Україні «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків», у ст. 6 якого зазначено, 
що не вважається дискримінацією 
за ознакою статті соціальний захист 
жінок під час вагітності, пологів 
та грудного вигодовування дитини, 
а також особливі вимоги щодо охо-
рони праці жінок і чоловіків, пов’я-
зані з охороною їхнього репродуктив-
ного здоров’я.

Висновки. У підсумку можемо 
сформулювати висновок, що про-
блема боротьби із проявами трудової 
дискримінації, особливо в умовах рин-
кової економіки, є досить актуальною 
та важливою, що вимагає особливої 
уваги до забезпечення ефективного 
й дієвого механізму реалізації зако-
нодавства про заборону дискримінації 
у царині праці. Вітчизняний законо-
давець упевнено налаштований вести 
активну боротьбу із проявами будь-
якої дискримінації у сфері праці. Про 
це свідчить, зокрема, ратифікація 
Верховною Радою України основних 
міжнародних нормативних докумен-
тів із даного питання, а також ухва-
лення спеціального Закону, одним 
з основних завдань якого є забез-
печення ліквідації дискримінації за 
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ознакою статті. У свою чергу, ті про-
галини, які й досі мають місце в чин-
ному трудовому законодавстві щодо 
забезпечення ефективної боротьби із 
трудовою дискримінацією, повинен 
заповнити новий Трудовий кодекс 
України, спеціальні статті якого сфор-
мульовані з урахуванням міжнарод-
но-правових стандартів.

У статті досліджено питання 
заборони дискримінації, що вини-
кають у сфері реалізації права на 
працю. Зазначено, що усунення 
проявів дискримінації у трудових 
відносинах є одним із важливих та 
першочергових пріоритетів діяль-
ності міжнародних організацій, які 
з метою вирішення даної проблеми 
ухвалили низку нормативно-право-
вих документів. Наголошено, що 
прагнення України до євроінтегра-
ції зобов’язує нашу державу забез-
печити відповідність національного 
законодавства міжнародним стан-
дартам, зокрема і стандартам рів-
ності у трудових правовідносинах. 
Зазначено, що Україна вже взя-
ла на себе зобов’язання боротися 
із проявами дискримінації у сфері 
праці, коли ратифікувала осново-
положні міжнародно-правові доку-
менти із цього питання.

Акцентовано увагу, що нині в 
Україні все частішими є прояви 
дискримінації у трудових та тіс-
но пов’язаних із ним відносинах. 
Так, наслідками дискримінацій-
них дій роботодавців є порушення 
прав працівників, зниження рівня 
зайнятості окремих їх категорій. 
Тому проблема боротьби із проява-
ми трудової дискримінації, особ-
ливо в умовах ринкової економіки, 
є досить актуальною та важли-
вою, що вимагає особливої уваги 
до забезпечення ефективного й 
дієвого механізму реалізації зако-
нодавства про заборону дискримі-
нації в царині праці. Вітчизняний 
законодавець упевнено налашто-
ваний вести активну боротьбу із 

проявами будь-якої дискримінації у 
сфері праці. Про це свідчить, зокре-
ма, ратифікація Верховною Радою 
України основних міжнародних 
нормативних документів із даного 
питання, а також ухвалення спе-
ціального Закону, одним з основних 
завдань якого є забезпечення лік-
відації дискримінації за ознакою 
статті. У свою чергу, ті прогали-
ни, які й досі мають місце в чинно-
му трудовому законодавстві щодо 
забезпечення ефективної бороть-
би із трудовою дискримінацією, 
повинен заповнити новий Трудовий 
кодекс України, спеціальні статті 
якого сформульовані з урахуванням 
міжнародно-правових стандартів.

Ключові слова: працівник, ро-
ботодавець, трудові відносини, дис-
кримінація, ґендерна рівність, наці-
ональне законодавство, міжнародні 
документи.

Shadei M. On the prohibition 
of discrimination in the field 
of work

The article examines the issue of 
prohibition of discrimination arising 
in the exercise of the right to work. 
It is noted that the elimination of 
discrimination in labor relations is one 
of the important and priority priorities 
of international organizations, which 
in order to address this issue have 
adopted a number of legal documents. 
It is emphasized that Ukraine’s desire 
for European integration obliges our 
state to ensure compliance of national 
legislation with international 
standards, including standards of 
equality in labor relations. It is noted 
that Ukraine has already committed 
itself to combating discrimination 
in the field of labor by ratifying the 
basic international legal instruments 
on this issue.

It is emphasized that today in 
Ukraine there are more and more 
manifestations of discrimination in 
labor and closely related relations. Thus, 
the consequences of discriminatory 
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actions of employers are a violation 
of workers’ rights, reducing the level 
of employment of certain categories. 
Therefore, the problem of combating 
manifestations of labor discrimination, 
especially in a market economy, is 
very relevant and important, which 
requires special attention to ensure an 
effective and efficient mechanism for 
implementing legislation prohibiting 
discrimination in the field of labor. 
The domestic legislator is confidently 
determined to actively combat any 
manifestations of discrimination in 
the field of labor. This is evidenced, 
in particular, by the ratification by the 
Verkhovna Rada of Ukraine of the main 
international normative documents on 
this issue, as well as the adoption of 
a special law, one of the main tasks 
of which is to ensure the elimination 
of discrimination on the basis of 
article. In turn, the gaps that still 
exist in the current labor legislation to 
ensure the effective fight against labor 
discrimination should be filled by the 
new Labor Code of Ukraine, special 
articles of which are formulated in 
accordance with international legal 
standards.

Key words: employee, employer, 
labor relations, discrimination, 
gender equality, national legislation, 
international documents.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ

Спадкове право є однією з невід’єм-
них частин людського життя, адже 
супроводжує її від народження (отри-
мання спадщини) аж до смерті (пере-
дача спадщини). У вітчизняному зако-
нодавстві спадковому право виділено 
цілу книгу Цивільного кодексу Укра-
їни, а саме кн. 6, де у ст. 1216 визна-
чено: «Спадкуванням є перехід прав 
та обов’язків (спадщини) від фізичної 
особи, яка померла (спадкодавця), до 
інших осіб (спадкоємців)» [1]. Спад-
кове право зародилося разом зі ста-
новлення патріархальної сім’ї. Хоча 
право, яким ми його бачимо на даний 
момент, зобов’язане римському праву, 
яке вперше сформулювало і послідовно 
впровадило думку про універсальний 
характер спадкового наступництва. 
Проте ідея спадкування як універсаль-
ного наступництва не виникла відразу, 
а формувалася протягом тривалого 
історичного розвитку. Також у той 
період виникли перші писарі, сьогодні 
їх називають нотаріусами, які посвід-
чували заповіти й інші документи, які 
мали і мають велике значення у спадко-
вому праві. Захист спадкового майна, 
прав спадкодавців та спадкоємців був, 
залишається і буде актуальним питан-
ням протягом усього часу існування 
інституту спадкування. У захисті спад-
кового майна від зловживань третіх 
осіб, а отже, захисті прав спадкоємців, 
особливе місце посідає нотаріус, який 
повинен забезпечити перехід об’єктів 
спадкування від спадкодавця до спад-
коємців у первинному стані.

Проблеми спадкового права 
розкриті в роботах вітчизняних 
та закордонних правників, а саме: 
М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, 
С.М. Братуся, І.І. Венедікто-
вої, К.О. Граве, В.П. Грибанова, 
О.В. Дзери, Ю.О. Заіки, І.В. Жилін-
кової, О.С. Іоффе, В.М. Коссака, 
Р.А. Майданика, Є.О. Рябоконя, 
Р.О. Халфіної, Я.М. Шевченко, 
К.Б. Ярошенко й інших.

Роль нотаріального захисту спад-
кових прав у своїх працях висвітлю-
вали такі вчені-цивілісти: М.Г. Крав-
ченко, О.Є. Кухарєв. С.Я. Фурса, 
Є.І. Фурса й інші. Однак проблеми 
реалізації охорони й управління спад-
ковим майном усе ще потребують 
більш ґрунтовного дослідження.

Саме тому метою статті є подальше 
наукове дослідження даної теми 
з урахуваннями тенденцій розвитку 
законодавства на практиці, для уник-
нення прогалин та колізій на шляху 
до швидкого й ефективного захисту 
спадкових прав нотаріусом.

Нотаріальний захист спадкових 
прав громадян здійснюється відпо-
відно до ст. 1283 Цивільного кодексу 
(далі – ЦК) України, де зазначається: 
«Нотаріус <…> за заявою спадко-
ємців або за повідомленням підпри-
ємств, установ, організацій, грома-
дян, або на підставі рішення суду про 
оголошення фізичної особи помер-
лою чи за своєю власною ініціати-
вою вживає заходів до охорони спад-
кового майна» [1]. Тотожна норма 
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міститься і в ч. 1 ст. 60 Закону «Про 
нотаріат». Правовий зміст нотаріаль-
ного провадження із вжиття захо-
дів щодо охорони спадкового майна 
полягає в тому, що на перехідний 
період, коли фактично право власно-
сті на дане спадкове майно перебуває 
в невизначеному (невстановленому) 
стані, необхідні відповідні заходи, 
спрямовані на призначення конкрет-
них осіб, які відповідатимуть за його 
зберігання. Тобто основною метою 
вжиття нотаріального захисту спад-
кового майна є забезпечення його 
збереження, запобігання псуванню, 
загибелі чи зловживанню третіх осіб.

Нотаріус здійснює низку своїх 
повноважень щодо охорони спадщини. 
Основна дія, яку має вчинити нота-
ріус, – складання опису спадкового 
майна, яке проводиться негайно після 
вчинення необхідних дій щодо забезпе-
чення охорони і збереження спадкового 
майна. Укладання договорів із третіми 
особами, які спрямовані на забез-
печення охорони спадкового майна, 
також є важливою дією. Зазначені дії 
є складовими частинами нотаріального 
провадження щодо вжиття заходів до 
охорони спадкового майна. Реґламен-
тують дане провадження Методичні 
рекомендації щодо вчинення нотаріаль-
них дій, пов’язаних із вжиттям заходів 
щодо охорони спадкового майна, вида-
чею свідоцтв про право на спадщину 
та свідоцтв про право власності на 
частку у спільному майні подружжя, 
схвалені рішенням Науково-експерт-
ної ради з питань нотаріату при Мініс-
терстві юстиції України від 29 січня 
2009 р. Ужиття заходів щодо охорони 
спадкового майна є однією з найваж-
ливіших нотаріальних дій, що гарантує 
захист майнових прав громадян.

Ужиття нотаріусом заходів щодо 
охорони спадкового майна здійсню-
ється поетапно [2]:

1) прийняття заяви про вжиття 
заходів щодо охорони спадкового 
майна;

2) здійснення підготовчих дій 
(витребування й отримання всіх 

необхідних документів, вирішення 
питання щодо залучення свідків, 
необхідності залучення експерта чи 
оцінювача тощо);

3) опис спадкового майна;
4) охорона та зберігання описаного 

спадкового майна.
Перший етап передбачає отри-

мання нотаріусом заяви від спадко-
ємців або зацікавлених осіб щодо 
охорони спадкового майна, разом із 
заявою повинні бути подані додаткові 
документи, які підтверджують факт 
смерті спадкодавця, час та місце від-
криття спадщини. У разі одержання 
від суду рішення про оголошення 
фізичної особи померлою державний 
нотаріальний архів передає це рішення 
нотаріусу або посадовій особі органу 
місцевого самоврядування, уповно-
важеній на вчинення нотаріальних 
дій, за місцем відкриття спадщини 
для вжиття заходів з охорони спад-
кового майна [3]. Цивільним законо-
давством визначено, що нотаріус має 
право здійснювати охорону спадко-
вого майна самостійно без заяви заці-
кавлених осіб. Даний нормативний 
припис міститься в ч. 2 ст. 1283 ЦК 
України, де зазначено, що нотаріус 
уживає заходів щодо охорони спад-
кового майна за заявою, на підставі 
рішення суду про оголошення фізич-
ної особи померлою чи за своєю влас-
ною ініціативою. Таку реґламентацію 
законодавцем даної норми, стосовно 
вчинення нотаріусом дій за власною 
ініціативою, можна трактувати досить 
широко, що може призвести до нега-
тивних наслідків як для спадкоємців, 
так і для самого нотаріуса.

Перед ужиттям заходів щодо 
охорони спадкового майна нотаріус 
учиняє низку дій, які забезпечують 
повну охорону цього майна, а саме: 
1) визначає місце відкриття спад-
щини, наявність спадкового майна, 
його склад та місцезнаходження;  
2) перевіряє наявність спадкової 
справи за даними Спадкового реєстру. 
Якщо спадкова справа не заведена, 
нотаріус зобов’язаний зареєструвати  
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заяву про вжиття заходів щодо 
охорони спадкового майна також 
і у Книзі обліку і реєстрації спадко-
вих справ, завести спадкову справу 
і негайно зареєструвати її у Спад-
ковому реєстрі. Після чого нотаріус 
зобов’язаний скласти акт опису спад-
кового майна [2].

Питання опису та правового ста-
тусу майна, яке підлягає захисту у про-
цесі нотаріального провадження щодо 
охорони спадкового майна є складним 
у теорії (низький рівень нормативного 
регулювання процедури) і практиці 
(практично відсутня напрацьована 
нотаріальна практика). Опис спад-
кового майна проводиться за участю 
зацікавлених осіб, якщо вони того 
бажають, і не менше як двох свідків. 
Відповідно до гл. 9 Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами Укра-
їни, затвердженого 22 лютого 2012 р., 
в акті опису зазначається: дата над-
ходження заяви (повідомлення) або 
доручення про вжиття заходів щодо 
охорони спадкового майна; дата про-
ведення опису; відомості про осіб, які 
беруть участь в описі; відомості про 
особу спадкодавця, час його смерті 
і місцезнаходження майна, що опи-
сується; чи було опечатано примі-
щення до прибуття державного нота-
ріуса і ким; стан пломби чи печатки; 
докладна характеристика кожної із 
перелічених у ньому речей: назва, 
розмір, номер, рік випуску, фабрич-
но-заводська марка, колір, сорт тощо), 
що виключало б чи утруднювало їх 
заміну, й оцінка цих речей з ураху-
ванням зносу [4, с. 119].

В акті опису повинно бути зазна-
чено все майно, яке знаходиться 
у квартирі (будинку) померлого. Під 
час складання акта опису спадкового 
майна нотаріус повинен детально 
описати характеристику кожної речі 
окремо (колір, вага, номінал, роз-
мір, сорт, марка, рік випуску, а для 
іноземної валюти – купюра, її номі-
нал, вартість за курсом Національ-
ного банку України тощо), визначити 
їхню вартість з урахуванням відсотка 

зносу. Установлення вартості опи-
саних речей (з урахуванням зносу) 
провадиться спільно нотаріусом 
і особами, які беруть участь в описі 
спадкового майна, за актуальними 
цінами. Дана норма порядку здійс-
нення нотаріального провадження 
щодо охорони садкового майна супе-
речить Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні», 
де у ст. 4 зазначено, що практична 
діяльність з оцінки майна може здійс-
нюватися виключно суб’єктами оці-
ночної діяльності, визнаними такими 
відповідно до ст. 5 цього Закону. 
Це такі особи: суб’єкти господарю-
вання – зареєстровані в установле-
ному законодавством порядку фізичні 
особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, а також юридичні особи 
незалежно від їх організаційно-пра-
вової форми та форми власності, які 
здійснюють господарську діяльність, 
у складі яких працює хоча б один 
оцінювач та які отримали сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності відпо-
відно до цього Закону; органи держав-
ної влади й органи місцевого самовря-
дування, які отримали повноваження 
на здійснення оціночної діяльності 
у процесі виконання функцій з управ-
ління та розпорядження державним 
майном та (або) майном, що є в кому-
нальній власності, та у складі яких 
працюють оцінювачі [5]. Отже, вихо-
дячи з вищевказаного, можна дійти 
висновку, що нотаріус не є суб’єктом 
оціночної діяльності, зазначена ним 
вартість речей не може вважатися 
юридично значущою.

Опис майна може провадитися 
також за місцезнаходженням майна, 
яке може не збігатися з місцем від-
криття спадщини. У такому разі 
нотаріус направляє листа нотаріусу 
за місцезнаходженням майна із про-
ханням провести опис такого майна. 
З огляду на реалії сьогодення, існу-
ють випадки неможливості вжиття 
заходів щодо охорони спадкового 
майна, зокрема й здійснення його 
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опису, якщо таке майно відсутнє або 
вивезене. Це питання є вкрай акту-
альним у зв’язку з анексією Автоном-
ної Республіки Крим та проведенням 
операції об’єднаних сил, адже в зако-
нодавстві відсутній механізм ужиття 
заходів щодо охорони спадкового 
майна, що розташоване на тимчасово 
окупованій та непідконтрольній Укра-
їні території.

Якщо у складі спадщини є майно, 
що потребує управління, догляду чи 
вчинення інших фактичних чи юри-
дичних дій для підтримання його 
в належному стані, зазвичай це майно, 
яке має високу цінність та потребує 
спеціальних знань та/або не може 
бути на тривалий час залишено 
в невизначеному стані, оскільки пере-
буває в активному цивільному обігу. 
Нотаріус, а в населених пунктах, де 
немає нотаріуса, – відповідний орган 
місцевого самоврядування, у разі від-
сутності спадкоємців або виконавця 
заповіту, на підставі заяви заінтере-
сованої особи після пред’явлення сві-
доцтва про смерть спадкодавця укла-
дає договір на управління спадщиною 
відповідно до ст. 1285 Цивільного 
кодексу України.

Наріжним каменем у нотаріаль-
ному захисті спадкового майна є дого-
вір управління спадковим майном, 
натепер науковці не дійшли остаточ-
ної думки щодо природи даного дого-
вору. Деякі вчені вважають цей дого-
вір різновидом договору управління 
майном, що зумовлює застосовування 
норм гл. 70 ЦК України, що регулю-
ють укладення договору управління 
майном [6, с. 209]. Інші ж заперечу-
ють можливість застосування таких 
норм ЦК до договору управління спад-
щиною, уважають договір управління 
спадщиною самостійним договором, 
відмінним від договору управління 
майном [7, с. 291]. Даний договір 
є двостороннім договором, однією сто-
роною якого виступає нотаріус або 
відповідний орган місцевого самовря-
дування, а іншою – управитель, таке 
твердження міститься в листі Мініс-

терства юстиції України «Щодо прак-
тики укладання договорів на управ-
ління спадщиною» від 4 жовтня 2005 р.  
Ю.О Заіка слушно зазначає, що за 
своєю правовою природою договір 
управління спадщиною – це особливий 
договір, який має водночас і ознаки 
договору на користь третьої особи, 
проте не тотожний йому, оскільки 
зобов’язана за договором управління 
спадщиною особа повинна звітувати 
безпосередньо перед контрагентом 
та може розраховувати на оплату [8].

Цікавим видається також те, що 
в чинному законодавстві відсутні 
вимоги до особи, яка може управляти 
таким майном. Коло осіб, які можуть 
бути призначені управителями спад-
ковим майном, не обмежено, а тому 
управителем майна може бути будь-
яка фізична особа, яка має повну 
цивільну дієздатність, а також юри-
дична особа [9]. Виникають питання 
щодо компетенції осіб, які призначені 
управителями спадкового майна, якщо 
в його складі містяться речовини, які 
потребують спеціального поводження, 
чи підприємство із тваринами, недбале 
поводження з якими може призвести 
до екологічної катастрофи. Тобто зако-
нодавцю потрібно визначити вимоги до 
осіб, які можуть бути призначені упра-
вителями, для майна, яке потребує осо-
бливого догляду та поводження. Цей 
висновок цілком узгоджується з диспо-
зицією ч. 2 ст. 1285 ЦК, де передбачено 
право особи, яка управляє спадщиною, 
на «вчинення будь-яких необхідних 
дій, спрямованих на збереження спад-
щини». Тобто головна мета вказана 
імперативно – «зберігати майно» [8].

Згідно з Інструкцією про порядок 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України, затвердженою наказом Мініс-
терства юстиції України від 3 березня 
2004 р. № 20/5, нотаріус попереджає 
охоронця й інших осіб, яким передано 
на зберігання спадкове майно, про 
кримінальну відповідальність у разі 
розтрати або його приховування, 
а також про матеріальну відповідаль-
ність за завдану шкоду.
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Стосовно форми договору на 
управління спадщиною в законодав-
стві відсутня норма, яка встановлює 
вимоги, але за рекомендацією Мініс-
терства юстиції України такі дого-
вори з метою чіткого визначення меж 
здійснення сторонами договору своїх 
прав і обов’язків, а в разі необхідно-
сті – визначення в судовому порядку 
меж відповідальності сторін, повинні 
бути укладені в письмовій формі [9]. 
Особливістю договору на управління 
спадщиною є також те, що даний дого-
вір укладається нотаріусом із дотри-
манням вимог ч. 2 ст. 212 ЦК України. 
Укладання договору на управління 
спадщиною не є нотаріальною дією, 
у зв’язку із чим цей договір не зазна-
чається в реєстрі для реєстрації нота-
ріальних дій, а заноситься до книги 
обліку таких договорів. Текст дого-
вору не викладається на спеціальних 
бланках нотаріальних документів. За 
укладання договору на управління 
спадщиною не стягується державне 
мито, але може бути стягнута плата 
за надання додаткових послуг право-
вого характеру, які не пов’язані з учи-
нюваними нотаріальними діями [9].

Для вдосконалення інституту нота-
ріального захисту спадкового майна 
необхідно звернутися до міжнарод-
ного досвіду, з можливою його імпле-
ментацією. Цивільному законодавству 
Федеративної Республіки Німеч-
чина не відомий договір управління 
майном у тому вигляді, як він існує 
в України. Згідно з п. 1981 Німець-
кого цивільного уложення, управ-
ління спадковим майном встановлю-
ється судом за спільним клопотанням 
спадкоємців або на вимогу кредитора 
спадкодавця, якщо є підстави вва-
жати, що внаслідок можливих дій 
спадкоємця або його майнового стано-
вища вимоги кредиторів спадкодавця 
не зможуть бути задоволені спадко-
вим майнаом [10]. Зі встановленням 
управління спадковим майном спадко-
ємець втрачає можливість управляти 
і розпоряджатися спадком. Управ-
ління спадком переходить до управи-

теля. Він також задовольняє вимоги 
кредиторів спадкодавця. Після задо-
волення відомих вимог управитель 
передає спадкове майно спадкоємцю  
(п. п.1981–1986 НЦУ). 

За законодавством Російської 
Федерації (далі – РФ), а саме 
ст. 1173 Цивільного кодексу РФ, 
якщо у складі спадщини є майно, 
що потребує не тільки охорони, але 
й управління, нотаріус відповідно до 
ст. 1026 цього Кодексу, як установник 
довірчого управління укладає договір 
довірчого управління цим майном [11]. 
У російському законодавстві передба-
чене відмежування охорони спадщини 
від управління нею, що визначено 
у ст. 1171 та інших нормах Цивіль-
ного кодексу РФ. Водночас зберігання 
майна, на відміну від управління 
ним, уважається елементом охорони 
спадщини (ч. 4 ст. 1172 Цивільного 
кодексу РФ). Дане положення не має 
аналогів у законодавстві України, 
оскільки у вітчизняному законодав-
стві пропонується ширше поняття 
«заходи щодо охорони спадкового 
майна», яке охоплює збереження 
майна й управління ним. Б.Б. Рудко 
вважає, що таке визначення нота-
ріального провадження правильне, 
оскільки неможливо наперед визна-
чити, яке конкретно майно входить до 
складу певної спадщини, яке з нього 
підлягає лише збереженню, а яке 
доцільно передати в управління, які 
речі необхідно внести до обліку депо-
зитних сум нотаріуса, а які в органи 
внутрішніх справ тощо [12].

Отже, можна зробити висновок, 
що нотаріальне провадження щодо 
вжиття захисту спадкового майна 
є надзвичайно складним та недо-
сконалим. Відсутність нотаріальної 
практики, застосування цього інсти-
туту захисту спадкового майна на 
практиці породжує низку запитань. 
У результаті проведеного аналізу поло-
жень вищезазначених нормативно-
правових актів необхідним виглядає  
закріплення на законодавчому рівні 
положення стосовно процедури як 



176

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/5

опису, зберігання й охорони спадко-
вого майна. Доцільним виглядає вне-
сення змін до Закону «Про нотаріат», 
де у гл. 6 варто зазначити процедуру 
проведення опису, майна, а також 
укладення договору управління май-
ном. А саме визначити перелік осіб, які 
можуть бути управителями, та встано-
вити освітній або спеціалізований ценз 
щодо управління окремим майном, яке 
потребує спеціальних знань та/або не 
може бути на тривалий час залишено 
в невизначеному стані.

На нашу думку, нотаріальне прова-
дження щодо вжиття захисту до охо-
рони спадкового майна є надзвичайно 
складним, відзначається низьким рів-
нем нормативного регулювання та не 
відповідає викликам сьогодення.

Дана стаття присвячена комп-
лексному дослідженню захисту 
спадкових прав громадян нотарі-
усом. У статті досліджено націо-
нальне законодавство України сто-
совно інституту нотаріального 
захисту спадкового майна як спо-
собу захисту матеріальних прав 
та інтересів спадкоємців, а також 
третіх осіб. Розглянуто особливос-
ті здійснення нотаріального прова-
дження щодо захисту спадщини від 
зазіхань третіх осіб.

Автором здійснено розгляд випад-
ків здійснення нотаріусом своїх 
повноважень. Визначено особливості 
здійснення опису спадкового май-
на, яке потребує охорони, а також 
майна, якому необхідне управлін-
ня для його збереження. Проведено 
аналіз законодавчого закріплення 
порядку й особливостей учинення 
окремих нотаріальних дій у процесі 
охорони спадкового майна. Особли-
вості здійснення опису спадкового 
майна та визначення його вартості 
нотаріусом. Надано характеристи-
ку договору управління майном, 
його специфічних рис та правового 
режиму. Окреслено окремі недолі-
ки істотних умов договору управ-
ління спадковим майном, а також 

особливості процедури укладання 
даного договору нотаріусом з іншою 
стороною. Визначено правовий ста-
тус особи управителя та вимоги до 
нього, обсяг відповідальності. Осо-
бливу увагу звернено на здійснення 
охорони такого майна на тимчасо-
во окупованій території України. 
Зазначено неоднозначне закріплення 
нормативного регулювання даного 
інституту в нормативно-правових 
актах різної юридичної сили. Визна-
чені основні напрями щодо вдоско-
налення інституту нотаріального 
захисти спадщини. Також було про-
ведено порівняння нотаріального 
захисту спадкових прав в інших кра-
їнах. Досліджено особливості нота-
ріального захисту згідно із законо-
давством Федеративної Республіки 
Німеччина та Російської Федера-
ції. Виокремлено основні пробле-
ми застосування нотаріусом своїх 
повноважень щодо охорони спадково-
го майна на практиці, запропоновані 
шляхи їх вирішення.

Ключові слова: нотаріальний за-
хист, охорона спадкового майна, опис 
спадщини, договір управління спадко-
вих майном, нотаріальне проваджен-
ня.

Kurylenko S. Notarial protection 
of citizens ‘heritage rights: trends 
and regularities of development

This article is devoted to a 
comprehensive study of the protection of 
hereditary rights of citizens by a notary. 
The article examines the national 
legislation of Ukraine regarding the 
institution of notarial protection of 
hereditary property, as a way to protect 
the material rights and interests of heirs 
and third parties. Peculiarities of notarial 
proceedings concerning protection of 
inheritance from encroachments of third 
parties are considered.

The author has considered cases 
of notary exercising his powers. The 
peculiarities of the description of the 
hereditary property that needs protection, 
as well as the property that needs 
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management for its preservation are 
determined. The analysis of legislative 
fixing of the order and features of 
commission of separate notarial actions 
in the course of protection of hereditary 
property is carried out. Features of the 
description of hereditary property and 
determination of its value by a notary. 
The characteristics of the property 
management agreement, its specific 
features and legal regime are given. 
Some shortcomings, essential conditions 
of the contract of management of 
hereditary property, and also features 
of procedure of the conclusion of this 
contract by the notary with other party 
are outlined. The legal status of the 
manager’s person and requirements 
to him, the scope of responsibility are 
determined. Particular attention is 
paid to the protection of such property 
in the temporarily occupied territory 
of Ukraine. It is ambiguous that the 
normative regulation of this institution 
is enshrined in normative legal acts of 
different legal force. The basic directions 
concerning improvement of institute 
of notarial protection of heritage are 
defined. A comparison of notarial 
protection of inheritance rights in other 
countries was also made. Peculiarities 
of notarial protection according to the 
legislation of Germany and the Russian 
Federation are investigated. The main 
problems of the notary’s use of his 
powers to protect hereditary property 
in practice are highlighted and ways to 
solve them are suggested.

Key words: notarial protection, 
protection of hereditary property, 
description of inheritance, contract of 
management of hereditary property, 
notarial proceedings.
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ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ВІДМІННИХ  
ВІД ГРОШЕЙ ЗАСОБІВ ПЛАТЕЖУ

Постановка проблеми. Викори-
стання відмінних від грошей засобів 
платежу поширено в господарському 
обороті. Водночас на позначення цих 
об’єктів у науковій літературі вжива-
ються різні терміни, а ті самі терміни 
часто вкладається неоднаковий зміст, 
що спричиняє правову невизначе-
ність і ускладнює розуміння кваліфі-
кації засобів платежу, що за своїми 
ознаками не належать до грошей, 
але використовуються для погашення 
грошових зобов’язань.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Незважаючи на оче-
видну важливість даної проблема-
тики, спеціалізованих досліджень із 
даного питання небагато. Ситуація 
ускладнюється відсутністю єдності 
серед науковців як щодо термінів 
для позначення зазначених активів, 
так і щодо змістовного наповнення 
цих термінів, а також щодо об’єк-
тів, які за своїми характеристиками 
відповідають тому чи іншому тер-
міну. Серед ґрунтовних досліджень 
цих питань варто виділити роботи 
Д.Ф. Лущаєва [1], Є.В. Предеїна [2], 
Д.Б. Коптюбенка [3].

Метою статті є аналіз термінів, 
що вживаються на позначення від-
мінних від грошей засобів платежу, 
уточнення їх дефініцій та визначення 
характерних ознак.

Матеріали та методи. Методоло-
гічна основа дослідження ґрунтується 
на методах аналізу, дедуктивному 
й індуктивному, а також порівняльно-
правовому методі.

Результати дослідження. Серед 
дослідників існує досить багато підхо-
дів до формування термінологічного 
апарату для позначення відмінних від 
грошей засобів платежу, часто ці під-
ходи суперечать один одному. Тради-
ційно найбільш уживані в цій сфері 
терміни «квазігроші» та «грошові суро-
гати», причому перший термін досить 
поширений у наукових дослідженнях, 
особливо закордонних, але водночас 
саме другий нормативно закріплений 
в українському законодавстві. Мають 
місце навіть спроби об’єднати дані 
терміни в один – «квазігрошовий 
сурогат» [4], але результатом таких 
спроб є явний плеоназм. В англомов-
них джерелах є відповідники: “quasi 
money”, “near money”, “money sub-
stitutе”, “money-in-kind” тощо, які 
з певною специфікою загалом позна-
чають ті самі явища. The “Handbook 
of International Financial Terms” 
визначає квазігроші (quasi-money) як 
високоліквідні активи, що не є гро-
шовими коштами, але можуть бути 
легко конвертовані у грошові кошти 
[5]. Американський юридичний слов-
ник “Black’s Law Dictionary” ототож-
нює терміни “near money” та “current 
asset” і пропонує таку дефініцію: це 
актив, який легко конвертується 
у грошові кошти, як-от товарний цін-
ний папір, банкнота або дебіторська 
заборгованість [6, с. 134]. Д. де Кок 
вказує, що квазігроші (“near-money, 
or quasi-money’) не мають стандарт-
ного визначення у світі, зазвичай до 
них відносяться активи приватного 
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сектора, які масово, зручно, протягом 
короткого періоду часу і без значних 
втрат можуть бути монетизовані [7] 
(тобто перетворені на гроші). 

Як фінансове зобов’язання емі-
тента, що приймається як оплата 
певною групою осіб за ринковою вар-
тістю і може передаватися як оплата 
третім особам, визначає недержавні 
квазігроші Д.Б. Коптюбенко [3, с. 18]. 
Д.Ф. Лущаєв кваліфікує їх як при-
ватні зобов’язання, що тією чи іншою 
мірою виконують усі функції гро-
шей, обсяг випуску яких на даному 
етапі існування (як приватних ква-
зігрошей) не підпадає під контроль 
держави [1, с. 15]. Звернімо увагу 
на те, що обидва автори визначають 
квазігроші не як активи (з погляду 
їхнього власника), а як зобов’язання 
(тобто з позиції емітента). Зобов’я-
зання зазвичай мають виконуватися 
(погашатися), проте в даному разі 
підкреслюється, що після транзакції 
з використанням квазігрошей останні 
можуть використовуватися як засоби 
обміну та платежу без обмеження 
і без погашення емітентом, оскільки 
таке погашення, по суті, припинить 
існування відповідних об’єктів як ква-
зігрошей.

Д.Ф. Лущаєв у своїй роботі «При-
ватні квазігроші (грошові сурогати) 
у сучасній економіці» обстоює сино-
німічність термінів «приватні квазі-
гроші» та «грошові сурогати» [1, с. 16]. 
Є.В. Предеїн, навпаки, ці поняття 
підкреслено розмежовує, розуміє під 
квазігрошима певні компоненти гро-
шової маси, які неможливо використо-
вувати як засіб платежу (строкові 
вклади, депозитні сертифікати, акції 
інвестиційних фондів тощо), а під гро-
шовими сурогатами – низьколіквідні 
або малоліквідні активи обмеженої 
здатності до обміну, що використову-
ються певними суб’єктами економіки 
замість законних засобів платежу для 
здійснення ними внутрішніх взаємо-
розрахунків [2, с. 9].

Д.Ф. Лущаєв поділяє грошові 
сурогати (квазігроші) на три види 

за критерієм функції, що превалює, 
як-от: засіб обігу (обміну), засіб 
збереження (накопичення) вартості 
та засіб визначення вартості (масш-
табу цін). Якщо до перших автор 
класифікації відносить грошові суро-
гати, призначені саме для прове-
дення розрахунків між учасниками 
товарно-грошового обороту, то до 
других – цінні папери, але лише ті, 
що можуть слугувати водночас і засо-
бом обміну, і засобом збереження 
вартості [1, с. 26]. До третього виду 
належать сурогати у вигляді зобов’я-
зань, номіновані в умовних одиницях 
(з панівною функцією міри вартості), 
які мають свою власну унікальну 
назву, відмінну від назви будь-якої 
валюти світу. Такі сурогати на певній 
території використовуються як гроші 
без будь-яких обмежень [1, с. 31]. 
За класифікацією Д.Б. Коптюбенка, 
грошові сурогати можна поділити 
на: 1) такі, що підлягають обміну на 
державну валюту (власник сурогату 
може в будь-який момент звернутися 
до його емітента з вимогою обміняти 
грошовий сурогат на гроші у відповід-
ній валюті); 2) сурогати, номіновані 
в національній валюті, але такі, що 
не обмінюються на неї; 3) сурогати, 
що мають забезпечення, відмінне від 
національної валюти (таким забезпе-
ченням може бути, наприклад, ділова 
репутація емітента, його фінансові 
або товарні активи) [3, с. 20–22].

Як зазначалося вище, українське 
законодавство віддало перевагу тер-
міну «грошовий сурогат», саме його 
визначає Закон України «Про Націо-
нальний банк України» (далі – Закон 
«Про НБУ») як будь-які документи 
у вигляді грошових знаків, що відріз-
няються від грошової одиниці Укра-
їни, випущені в обіг не Національ-
ним банком України (далі – НБУ) 
і виготовлені з метою здійснення 
платежів у господарському обороті, 
крім валютних цінностей [8]. У цій 
дефініції необхідно звернути увагу 
на суттєву деталь, яка є ключовою 
для розуміння того, чому грошові 
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сурогати (тобто об’єкти, що відпо-
відають наведеному в Законі «Про 
НБУ» визначенню) в Україні прямо 
заборонені (ч. 2 ст. 32 Закону Укра-
їни «Про Національний банк Укра-
їни»: «Випуск та обіг на території 
України інших грошових одиниць 
і використання грошових сурогатів 
як засобу платежу забороняються» 
[8]). Закон «Про НБУ» тлумачить 
грошові сурогати досить вузько: це не 
просто певні платіжні інструменти, 
адже чинне законодавство України не 
встановлює суворого припису на про-
ведення розрахунків виключно у гро-
шовій формі (така вимога може бути 
встановлена як виняток, наприклад, 
п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу 
України щодо суб’єктів господарю-
вання – платників єдиного податку 
першої – третьої груп). По-перше, 
у термінології Закону грошові суро-
гати – це документи, по-друге, вони 
мають вигляд грошових знаків. І саме 
такі «документи у вигляді грошових 
знаків» із відмінним від НБУ емітен-
том прямо заборонені законом як гро-
шові сурогати. Інші засоби платежу 
нормативним визначенням грошового 
сурогату не охоплюються, але й вод-
ночас не підпадають під встановлену 
Законом заборону.

Наукові й енциклопедичні джерела 
далеко на завжди солідарні із законо-
давцем у визначенні грошового суро-
гату. Так, якщо «Великий енциклопе-
дичний юридичний словник» визначає 
грошові сурогати дослівно так само, 
як Закон «Про НБУ» [9, с. 151], то 
в іншому енциклопедичному виданні 
грошові сурогати кваліфікуються 
як форми грошей, що з’являються 
замість законних засобів платежу, 
але є обов’язковими до прийому 
(платіжні доручення, чеки, векселі) 
[10, с. 48]. «Банківська енциклопедія» 
(С.Г. Арбузов та інші) надає визна-
чення і грошовим сурогатам (що ціл-
ком збігається з наведеним у Законі 
«Про НБУ») [11, с. 134], і квазігро-
шам, причому дане видання наво-
дить паралельно дві різні за змістом 

дефініції цього терміна. У спеціаль-
ній статті, присвяченій квазігрошам, 
до них, із посиланням на методоло-
гію Міжнародного валютного фонду 
(далі – МВФ), енциклопедія відно-
сить грошові кошти в безготівковій 
формі на строкових депозитах і ощад-
них банківських рахунках, а також 
високоліквідні фінансові інструменти, 
що обертаються на ринку, тобто депо-
зити банківської системи й інші лік-
відні фінансові активи, які офіційно 
не є законними засобами платежу, 
але можуть бути використані для 
погашення зобов’язань, а в окремих 
випадках – і для здійснення платежів 
[11, с. 212]. У статті «Грошова маса» 
дається інше визначення – як ліквід-
них депозитів грошової системи, що 
включають строкові й ощадні депо-
зити, а також депозити в іноземній 
валюті, не використовуються як засіб 
платежу [11, с. 126]. Отже, в енцикло-
педії наявна неузгодженості з питання, 
чи можуть квазігроші використовува-
тися як засоби платежу. Така ситуа-
ція серйозно ускладнює формування 
термінологічного апарату та приве-
дення позицій різних дослідників до 
єдиного знаменника, особливо коли 
вона має місце навіть у межах одного 
спеціалізованого видання. 

Досить вдалим визначенням гро-
шових сурогатів пропонувалося свого 
часу доповнити російський Федераль-
ний закон «Про Центральний банк 
Російської Федерації (Банк Росії)», 
і хоча відповідний законопроєкт так 
і не був ухвалений, безпосередньо 
саме визначення заслуговує на увагу. 
Отже, грошовими сурогатами пропо-
нувалося вважати об’єкти майнових 
прав, зокрема в електронному вигляді, 
що використовуються як засоби пла-
тежу і (або) обміну на грошові кошти 
і безпосередньо не передбачені Феде-
ральним законом [12, с. 81]. До речі, 
у Російській Федерації, як і в Україні, 
також існує пряма заборона на емісію 
й обіг грошових сурогатів [13].

Наведені вище визначення вклада-
ють як у поняття «грошовий сурогат», 
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так і в поняття «квазігроші» абсолютно 
різний зміст, що є наслідком різних 
підходів до цього явища (або явищ, 
якщо розглядати ці терміни як нето-
тожні). Картина буде неповною, якщо 
не згадати позицію автора фундамен-
тальних праць у царині грошового 
обігу Л.А. Лунца, який наполягав, що 
термін «грошовий сурогат» є неточ-
ним, оскільки, на його думку, платіж 
таким «сурогатом» є дійсним вико-
нанням зобов’язання (solutio), а не 
заміною виконання (datio in solutum), 
а отже, грошові сурогати мають роз-
глядатися як справжні гроші в юри-
дичному сенсі, коректніше було б 
говорити про «недержавні», або «при-
ватні» гроші [14, с. 64], і саме такий 
зміст Л.А. Лунц вкладав у цей тер-
мін, коли наводив приклади обмінних 
знаків, що випускалися власниками 
золотоносних рудників Нового Світу 
в XVI–XVII ст. чи торговцями в Анг-
лії в XVI ст. саме як замінник грошей 
в обмінних та платіжних операціях 
[14, с. 292]. Платежі, які здійснюва-
лися такими сурогатами до видання 
спеціального закону про їх заборону, 
уважалися справжніми грошовими 
платежами, а не їхніми замінниками 
[14, с. 292], на відміну від розрахунку 
векселями або чеками, які Л.А. Лунц 
явно залишає за межами обсягу 
поняття «грошовий сурогат», зазна-
чає, що «у всіх правових системах 
вексель і чек передаються або взамін 
грошового платежу, або для отри-
мання грошового платежу, але ніколи 
як грошовий платіж» [14, с. 289]. 
Аналогічно Д.Б. Коптюбенко виклю-
чає чеки з переліку недержавних ква-
зігрошей [3, с. 18]. Натомість чимало 
дослідників, навпаки, відносять век-
селі [15, с. 194] та чеки [16] до гро-
шових сурогатів, крім них, також 
облігації, казначейські зобов’язання, 
ощадні (депозитні) сертифікати, бан-
ківські акцепти [16], талони на харчу-
вання у столових [1, с. 19], іноземну 
валюту [2, с. 13] і навіть дорогоцінні 
метали у зливках та жетони метро 
[17, с. 244–245], тоді як інші фахівці 

із посиланням на правозастосовчу 
практику виключають віднесення до 
грошових сурогатів тих самих вексе-
лів, жетонів метро та золота [18]. Тож 
доводиться констатувати відсутність 
єдності в наукових колах як щодо змі-
сту поняття «грошовий сурогат», так 
і щодо форми його існування, отже, 
немає усталеного підходу як до крите-
ріїв віднесення чи не віднесення тих 
чи інших об’єктів до грошових суро-
гатів (квазігрошей), так і до переліку 
об’єктів, що охоплюються терміном 
«грошовий сурогат» («квазігроші»).

Проблема дефініцій грошових суро-
гатів та квазігрошей – це проблема 
підходів, яка не має єдино правильного 
вирішення. Розглядати грошові суро-
гати та квазігроші як тотожні поняття 
чи як відмінні – залежить від вибору 
самого дослідника. Це також стосу-
ється і визначення змісту обох понять. 
Але є певні правила, яких необхідно 
дотримуватися. Передусім необхідно 
визначитися, що вважати первин-
ним – термін чи явище, ним позна-
чене. Логічно, коли для позначення 
певного правового явища підбирається 
влучний термін, який найбільш повно 
це явище уособлює. Це природний 
процес. Проте часом ситуація починає 
розвиватися у зворотному напрямі, 
коли під уже наявні терміни підлашто-
вуються певні категорії, які, на думку 
тих чи інших дослідників, більш повно 
відображають зміст терміна. Такий 
підхід є штучним, але саме він, на 
думку автора, має місце щодо гро-
шових сурогатів і квазігрошей, коли 
окремі науковці описують не явище 
через термін, а навпаки – термін через 
явище. І тому мають місце абсолютно 
різні тлумачення того самого поняття. 

Під час дослідження змісту 
поняття доцільне проведення семан-
тичного аналізу слова або словоспо-
лучення, що його позначає. Аналіз 
терміна «грошовий сурогат» дозволяє 
дійти таких висновків. «Сучасний 
тлумачний словник української мови» 
визначає «сурогат» (лат. surrogatus –  
«поставлений замість іншого») як:  
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1) замінник натурального продукту, 
товару; 2) те, що підміняє собою 
що-небудь, створює ілюзію чого-
небудь [19, с. 841]. Прикметник «гро-
шовий» явно вказує, що йдеться про 
замінник саме грошей. Тобто дослівно 
«грошовий сурогат» означає «замін-
ник грошей». Що стосується терміна 
«квазігроші», то префікс квазі- (лат. 
quasi – «нібито») визначається як 
перша частина складних слів, що 
за значенням відповідають прикмет-
никам «несправжній», «уявний» 
[19, с. 393]. Отже, у буквальному розу-
мінні квазігроші – це несправжні або 
уявні гроші. Зрозуміло, що в даному 
разі не йдеться про підроблені гро-
шові знаки, оскільки така підробка 
у принципі не є ані грошима, ані будь-
яким іншим легальним об’єктом із 
подібними функціями. Напрошується 
висновок, що і в першому, і у другому 
визначеннях ідеться про об’єкти, які 
не є грошима, але можуть заміняти 
гроші, очевидно, не в усіх випадках 
і за певних умов. Із цього випливає, 
що такі об’єкти мають наслідувати 
характерні ознаки або функції гро-
шей. Від того, яка ознака або функція 
буде визнана панівною, залежатиме, 
які саме об’єкти підпадатимуть або не 
підпадатимуть під те чи інше поняття. 
Оскільки термін «квазігроші» в Укра-
їні натепер залишається поза норма-
тивним регулюванням і є суто пред-
метом наукового аналізу, уважаю 
за доцільне на даному етапі зали-
шити його для наукового дискурсу. 
Особиста позиція автора – з метою 
уникнення дублювання доцільно 
розмежувати терміни «квазігроші» 
та «грошові сурогати», закріпити за 
першими високоліквідні активи, що 
можуть бути швидко обмінені на гро-
шові кошти, але водночас не вико-
ристовуються як засоби платежу, за 
другими – об’єкти, що заміняють гро-
шові кошти в розрахунках. Основною 
функцією грошових сурогатів біль-
шість дослідників слушно вважають 
функцію засобу платежу, оскільки 
грошові сурогати створюються саме 

для здійснення платежів, хоча деякі 
автори зазначають функції засобу 
обміну та накопичення, проте останні 
видаються радше додатковими мож-
ливостями, оскільки грошовий суро-
гат може і не бути призначений для 
накопичення та збереження грошової 
цінності, водночас залишатися грошо-
вим сурогатом, але в разі відсутності 
можливості для здійснення платежів 
такий об’єкт автоматично випадає із 
сукупності грошових сурогатів. 

На відміну від наукових вишуку-
вань, нормативне визначення грошо-
вого сурогату, як видається, форму-
валося під безпосереднім впливом 
необхідності заборонити обіг «доку-
ментів у вигляді грошових знаків» із 
відмінним від НБУ емітентом, що при-
звело до невиправданого звуження 
цього поняття, обмежило його суто 
нелегальними об’єктами. У подаль-
шому це мало наслідки у вигляді так 
званого «зворотного тлумачення», 
коли той чи інший об’єкт не визна-
ється грошовим сурогатом лише на тій 
підставі, що обіг таких об’єктів, на від-
міну від грошових сурогатів, законом 
не заборонений, без урахування клю-
чових характеристик такого об’єкта 
у співвідношенні зі змістом грошового 
сурогату як явища. І в такий спосіб 
за межами поняття «грошовий суро-
гат» залишилося чимало об’єктів, які 
за своєю сутністю цілком вписуються 
в його визначальні ознаки, як-от:  
1) здатність виступати засобом пла-
тежу і погашати грошове зобов’я-
зання; 2) висока, але не абсолютна 
ліквідність (якщо певний об’єкт при-
рівнюється до «майже грошей», то 
зрозуміло, що його здатність обміню-
ватися на гроші має бути високою, 
але не може бути абсолютною, як 
самих грошей, а тому не можна пого-
дитись з Є.В. Предеїним, який визна-
чає грошові сурогати як малоліквідні 
активи); 3) множинність об’єктів, що 
можуть виступати грошовими сурога-
тами. У даному разі цілком слушно 
використовувати за аналогією уні-
версальний підхід, що існує стосовно  
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визначення грошей: «усе, що вико-
нує функції грошей, є грошима» 
[20, с. 650]. І так само все, що від-
повідає ознакам грошового сурогату, 
є грошовим сурогатом. І з огляду на 
нормативну дефініцію одразу варто 
зауважити, що, на думку автора, 
документальна форма не може бути 
визначальною в питанні віднесення 
чи невіднесення певних об’єктів до 
грошових сурогатів, оскільки якщо 
як гроші можуть використовуватися 
абсолютно різні об’єкти, то і як їхні 
замінники можуть використовуватися 
так само різні за своєю природою 
та сутністю об’єкти, що існують не 
лише у формі документів, хоча доку-
ментальна форма також може мати 
місце. Отже, визначення грошових 
сурогатів не як виключно документів, 
а як об’єктів майнових прав, є ціл-
ком виправданим. Тому грошовими 
сурогатами доцільно вважати об’єкти 
майнових прав, які використовуються 
для погашення грошових зобов’язань 
(як засоби платежу), але водночас не 
належать до грошових коштів. Зміст 
даного поняття не залежить від дозволу 
чи заборони держави, оскільки будь-
які обмежувальні заходи є елементом 
регулювання, але не природи самого 
явища. З погляду держави законода-
вча заборона емісії й обігу грошових 
сурогатів «у вигляді грошових знаків» 
може бути цілком виправданою, хоча 
історія знає чимало випадків легалізо-
ваного державою існування так зва-
них «приватних грошей».

Дослідники пов’язують розмеж-
ування грошей і грошових сурогатів 
безпосередньо із впливом держави, 
зазначають, якщо гроші визнаються 
державою й іншими суб’єктами еко-
номіки як, зокрема, засіб обігу, то 
прийняття грошових сурогатів як 
оплати можливо суто за згодою особи, 
що приймає таку оплату (тобто кре-
дитора), якщо прийняття законних 
засобів платежу забезпечується дер-
жавою, то прийняття грошових суро-
гатів є результатом виключно волеви-
явлення особи [1, с. 31]. 

Як гроші існують у вигляді певних 
об’єктів цивільних прав, так і будь-
які грошові сурогати співвідносяться 
з конкретними об’єктами цивільних 
прав. Наприклад, вексель є доку-
ментом, визнається багатьма дослід-
никами грошовим сурогатом, а за 
Законом України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» він водночас 
є цінним папером [21], односторон-
нім безумовним і абстрактним гро-
шовим зобов’язанням векселедавця 
[22, с. 58]. Тобто правова природа 
векселя – зобов’язальна, як і розра-
хункового чека, що є документом, 
який посвідчує борг і опосередковує 
виникнення розрахунково-чекових 
відносин, побудованих за моделлю 
договору доручення [23]. Водночас 
«більшість ознак, що притаманні цін-
ним паперам, характерні і для розра-
хункового чека» [24].

Як зазначає В.А. Белов, різниця 
грошових сурогатів та грошей полягає 
передусім у тому, що грошові суро-
гати можуть використовуватися як 
засоби платежу не для всіх, а лише 
для певних платежів, тобто вони поз-
бавлені властивості універсальності. 
Як приклад він наводить приватиза-
ційні сертифікати, емітовані країнами 
пострадянського простору (зокрема, 
Україною) у 90-х рр. ХХ ст. Такі 
сертифікати використовувалися як 
засоби платежу саме на приватиза-
ційних аукціонах, будь-яке інше їх 
використання як засобу платежу не 
передбачалося [25]. Не оспорюємо 
наведену тезу щодо відсутності у гро-
шових сурогатів як засобів платежу 
ознаки універсальності, зауважимо 
лише, що наведений приклад стосу-
ється радше не платежів, а обмінних 
операцій, оскільки умовами емісії 
зазначених приватизаційних серти-
фікатів передбачався саме обмін (на 
сертифікаті, випущеному в Україні 
у 1995 р., прямо зазначено: прива-
тизаційний майновий сертифікат 
може бути використаний лише для 
обміну на акції, паї, інші документи, 
що засвідчують право власності на 
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частку майна державних підприємств. 
Сертифікат вільному обігу не підля-
гає). Проте цілком можна допустити 
емісію таких сертифікатів саме як 
засобів платежу з умовою проведення 
розрахунку за придбане майно (акції, 
паї тощо) з відкладенням у часі.

Причини для появи грошових 
сурогатів можуть бути різними, від 
необхідності державних запозичень 
(казначейські зобов’язання) до цільо-
вих акцій або програм (приватиза-
ційні сертифікати), але найчастіше 
поява грошових сурогатів пов’язана 
або з дефіцитом грошових знаків 
в економіці, або з виникненням нових 
засобів платежу, відмінних від гро-
шей. Дослідники цього питання заува-
жують, що за умови встановлення 
державою контролю над випуском 
і оборотом грошових сурогатів вони 
цілком можуть отримати офіційний 
статус грошей [1, с. 32].

Отже, незважаючи на відсутність 
термінологічної єдності серед дослід-
ників стосовно позначення об’єктів, 
здатних виконувати окремі функції 
грошей, зокрема функцію засобу пла-
тежу, уважаємо термін «грошовий 
сурогат» таким, що найбільш співвід-
носиться з об’єктами, які, не будучи 
грошима, здатні виконувати функ-
цію засобу платежу в розрахунках, 
зокрема між суб’єктами господарю-
вання, виступати, по суті, замінни-
ками грошових коштів. Що стосується 
терміна «квазігроші», видається, що 
його ототожнення із грошовим суро-
гатом є недоцільним, оскільки немає 
об’єктивної необхідності для пара-
лельного використання двох термінів 
із метою позначення одного явища. 
Натомість визначення змісту квазі-
грошей як негрошових високоліквід-
них активів, які можуть бути легко, 
швидко та з мінімальними витратами 
конвертовані у грошові кошти, є ціл-
ком виправданим.

У статті досліджено поняття 
грошових сурогатів та квазігрошей, 
їх співвідношення та перспективи 

використання для позначення від-
мінних від грошей засобів платежу, 
запропоновано авторське визначен-
ня поняття «грошовий сурогат». 
У закордонних наукових роботах 
термін «квазігроші» уживається 
набагато частіше за «грошовий 
сурогат», у вітчизняних джерелах 
ситуація протилежна, крім того, 
поняття грошового сурогату, на 
відміну від квазігрошей, закріплено 
і нормативно визначено як право-
вий інститут в українському зако-
нодавстві. Водночас у дослідниць-
ких колах немає єдності як щодо 
змісту понять «грошовий сурогат» 
та «квазігроші», так і щодо форми 
їх існування, а також спостеріга-
ється відсутність усталеного під-
ходу як до критеріїв віднесення чи 
не віднесення тих чи інших об’єк-
тів до грошових сурогатів (квазі-
грошей), так і до переліку об’єк-
тів, що охоплюються термінами 
«грошовий сурогат» та «квазігро-
ші». Зазначені поняття можуть 
розглядатися і як тотожні, і як 
відмінні за своїм змістом. З огляду 
на відсутність об’єктивної необ-
хідності для паралельного вико-
ристання двох термінів із метою 
позначення одного явища, доцільно 
розмежувати зазначені терміни, 
закріпити за квазігрошима високо-
ліквідні активи, що можуть бути 
швидко обмінені на грошові кошти, 
але водночас не використовуються 
як засоби платежу, а за грошови-
ми сурогатами – об’єкти майнових 
прав, які використовуються для 
погашення грошових зобов’язань 
(як засіб платежу), але водночас 
не належать до грошових коштів. 
Хоча панівною функцією грошових 
сурогатів є функція засобу плате-
жу, на відміну від грошових коштів, 
грошові сурогати позбавлені озна-
ки універсальності і можуть вико-
ристовуватися для обмеженого 
кола платежів, якщо домовленість 
сторін або нормативний припис 
зумовлює прийняття отримувачем 
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грошового сурогату взамін грошо-
вих коштів. Причини для появи 
грошових сурогатів можуть бути 
різними, від необхідності держав-
них запозичень до цільових акцій 
або програм, але найчастіше поя-
ва грошових сурогатів пов’язана 
або з дефіцитом грошових знаків 
в економіці, або з виникненням 
нових засобів платежу, відмінних 
від грошей.

Ключові слова: грошовий суро-
гат, квазігроші, засоби платежу.

Chaplian S. Legal qualification 
of means of payments other than 
money

The article considers the concept of 
monetary substitutе and quasi-money, 
their ratio and prospects of using 
to designate non-monetary means 
of payment, a new definition of the 
concept of “monetary substitutе” is 
substantiated. In foreign scientific 
research, the term “quasi-money” is 
used much more often than “monetary 
substitute”. In Ukrainian studies, the 
situation is the opposite. In addition, 
Ukrainian legislation defines the 
concept of a monetary substitute, 
but does not define the concept of 
quasi-money. However, there is no 
consensus among researchers about 
the content of monetary substitutes 
and quasi-money, as well as the form 
of their existence, and there is no 
stable opinion about the criteria for 
classifying certain objects as monetary 
substitutes or quasi-money. Monetary 
substitutes and quasi-money can be 
viewed as identical and different in 
content. Since it is not necessary to 
use two different terms to denote the 
same phenomenon, it is recommended 
to distinguish between these terms. So 
quasi-money is a highly liquid asset 
that can be quickly and conveniently 
exchanged for money, but at the 
same time it is not used as a means 
of payment. Monetary substitutes are 
objects of property rights that are 
used to pay monetary obligations 

as a means of payment, but are not 
money. The dominant function of 
monetary substitutes is to be means 
of payment. But unlike money, they 
are not universal, they cannot be used 
for all payments. In particular, the 
recipient is obliged to accept monetary 
substitutes instead of money, if it 
is determined by the contract or the 
law requires the recipient to accept 
substitute as money. The reasons for 
creating monetary substitutes can be 
different. This may be the need for 
government borrowing, financing of 
targeted actions or programs, but more 
often the appearance of monetary 
substitutes is associated either with 
a lack of money in the economy, or 
with the emergence of new means 
of payment other than money. Thus, 
monetary substitutes help fill the lack 
of free money in economic circulation 
and partially perform the same 
functions that money performs in the 
economy.

Key words: quasi money, near 
money, monetary substitutе, means of 
payment.

Література
1. Лущаев Д.Ф. Частные квазиденьги 

(денежные суррогаты) в современной 
экономике : дис. … канд. экон. наук. Крас-
ноярск, 1999. 162 с. 

2. Предеин Е.В. «Денежные суррогаты» 
в экономике России : автореф. дис. … канд. 
экон. наук. Москва, 2004. 25 с.

3. Коптюбенко Д.Б. Квазиденьги: 
становление, особенности функциониро-
вания и перспективы развития : дис. … 
канд. экон. наук. Москва, 2007. 192 с.

4. Усоский В.Н. Квазиденежные сур-
рогаты в экономике Беларуси и крип-
товалюта. Банкаўскі веснік. Жнiвень, 
2019. С. 23–35.

5. Moles P., Terry N. The Handbook of Inter-
national Financial Terms. URL: https://
www.oxfordreference.com/view/10.1093/
acref/9780198294818.001.0001/acref-
9780198294818-e-6207.

6. Bryan A. Garner. Black’s Law 
Dictionary. 2009. 1943 р.

7. Kock de G. Money, near-money 
and the monetary banking sector. URL: 



186

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2020/5

https://www.resbank.co.za/Lists/ 
News%20and%20Publications/Attach-
m e n t s / 5 2 7 3 / 0 3 M o n e y , % 2 0 n e a r -
money%20and%20the%20monetary%20
banking%20sector.pdf.

8. Про Національний банк Укра-
їни : Закон України від 20 травня 1999 р. 
№ 679–XIV, зі змінами. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

9. Великий енциклопедичний юридич-
ний словник / pа ред. Ю.С. Шемшученка. 
Київ : Юридична думка, 2012. 1020 с. 

10. Экономика и право : Энциклопеди-
ческий словарь Габлера. Москва : Науч-
ное издательство «Большая российская 
энциклопедия», 1998. 431 с. 

11. Банківська енциклопедія / 
С.Г. Арбузов та ін. Київ : Центр нау-
кових досліджень Національного банку 
України ; Знання, 2011. 504 с.

12. Шильдина М.В. Денежные сур-
рогаты, криптовалюта и электронные 
денежные средства. Евразийский Союз 
Ученых (ЕСУ). 2016. № 30. С. 81–82.

13. О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России) : Федераль-
ный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, с 
изменениями. URL: http://docs.cntd.ru/
document/901822004.

14. Лунц Л.А. Деньги и денежные 
обязательства в гражданском праве. 
Москва : Статут, 2004. 350 с.

15. Тополь Ю.О. Вексельний обіг у 
системі безготівкових розрахунків: 
історія становлення та розвитку. Уні-
верситетські наукові записки. 2005. 
№ 4 (16). С. 192–198.

16. Еш С.М. Фінансовий ринок. Київ, 
2011. 528 с. URL: https://pidruchniki.com/ 
1 7 7 0 0 7 1 2 / f i n a n s i / i n s t r u m e n t i _
groshovogo_rinku.

17. Дельцова Т.А. Многообразие 
денежных суррогатов в природе, или в 
чем заключается свобода выбора? Вест-
ник Пермского национального исследова-
тельского политехнического универси-
тета. Социально-экономические науки. 
2017. № 3. С. 241–251.

18. Агеев В. Являются ли криптова-
люты объектом гражданских прав? URL: 
https://vc.ru/crypto/30783-denezhnyy-
surrogat-ili-inostrannaya-valyuta.

19. Сучасний тлумачний словник укра-
їнської мови / за заг. ред. В.В. Дубічин-
ського. Харків : Видавничий дім «Школа», 
2008. 1008 с.

20. Юридична енциклопедія / за ред. 
Ю.С. Шемшученка та ін. ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. 
Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» 
ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 1. 669 с.

21. Про цінні папери та фондовий 
ринок : Закон України від 23 лютого 
2006 р. № 3480–IV, зі змінами. URL: 
ht tp://zakon5.rada.gov .ua/laws/
show/3480-15.

22. Тертышный С.А. Вексель как сред-
ство платежа в нестабильной эконо-
мике России : дис. … канд. экон. наук. 
Санкт-Петербург, 2000. 173 с.

23. Кулик Д.О. Особливості обі-
говоздатності розрахункового чека. 
URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/
download/62577/58113.

24. Кулик Д.О. Щодо правової природи 
розрахункового чека. Форум права. 2014. 
№ 2. С. 236–243.

25. Белов В.А. Ценные бумаги в ком-
мерческом обороте. Москва : Юрайт, 
2018. С. 306. URL: https://studme.org/ 
1 8 6 6 5 5 / p r a v o / t s e n n y e _ b u m a g i _
denezhnye_surrogaty.



187

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК [343.382.327:330.133](477)
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.2019

Г. Гудзікевич,
аспірант

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз  
імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса
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В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Згідно із чинним законодавством 
нині судова експертиза є досліджен-
ням на основі спеціальних знань 
у галузі науки, техніки, ремесла тощо 
об’єктів, явищ і процесів із метою 
надання висновку з питань, що є або 
будуть предметом судового розгляду 
(ст. 1 Закону України «Про судову 
експертизу») [1]. Тобто передусім 
під час проведення експертизи фахі-
вець як обізнана особа спирається на 
спеціальні знання з різних галузей 
знань. Спеціальні знання об’єднують 
професійні знання, навички та вміння 
особи у відповідній галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла, оцінки 
майна (майнові права) та інших галу-
зях, набуті ним у процесі навчання 
та практичної діяльності за тією чи 
іншою спеціальністю (фах), крім 
знань у галузі права. 

Зауважимо, що проведення досудо-
вого розслідування, судового розгляду 
кримінальних проваджень і цивільних 
справ із визначення вартості машин 
та обладнання досить складно здійс-
нити без залучення експерта-това-
рознавця та призначення судової 
товарознавчої експертизи. Під час 
проведення досліджень у даній галузі 
експерт-товарознавець спирається на 
свої спеціальні, фахові знання з комп-
лексної, наукової дисципліни «това-
рознавство».

Варто погодитись з О.В. Шевчен-
ком, який у своєму дисертаційному 
дослідженні «Використання спеці-

альних товарознавчих знань під час 
досудового розслідування» ствер-
джує, що «наукові товарознавчі 
знання сприяють розвитку «спеці-
ального напряму» – товарознавства, 
цей напрям пов’язаний з інтеграцією 
товарознавчих знань у теорію судової 
експертизи. Товарознавство дає мож-
ливість остаточно сформуватись судо-
во-товарознавчій експертизі і сприяти 
її подальшому розвитку. Судово-то-
варознавча експертиза, її наукові, 
теоретичні, методичні основи вини-
кають, формуються і розвиваються 
шляхом прямого запозичення даних, 
саме із товарознавства, цей процес 
можна вважати закономірністю без-
посереднього базового формування 
і розвитку теорії судово-товарознав-
чої експертизи» [2, с. 41–42].

Для окреслення генези судово-то-
варознавчої експертизи пропонуємо 
розглянути деякі історичні етапи ста-
новлення та розвитку товарознавства 
та судової експертизи, що формува-
лись окремо, але деякою мірою йшли 
паралельно, в умовах розвитку рин-
кових відносин. Нині, з отриманням 
результатів такої еволюції, є змога 
проводити товарознавчі експертні 
дослідження з визначення вартості 
машин та обладнання різних галу-
зей національної економіки. Перше 
академічне визначення товарознав-
ства надав німецький учений Іоганн 
Бекман у XVIII ст.: «Товарознав-
ство – наука про властивості, одержання  
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та дослідження товарів, а також про 
їхнє економічне значення» [3, с. 416].

У комюніке Міжнародної теоре-
тичної конференції викладачів вищої 
школи з питань загального това-
рознавства, що відбулася у вересні 
1962 р. в Лейпцизі, зафіксоване таке 
визначення: «Товарознавство являє 
собою природно-наукову дисципліну, 
предметом якої є споживча вартість 
(цінність) товарів» [4]. Зазначимо, що 
дане визначення частіше за все пода-
ється в науковій та навчальній літе-
ратурі.

Глибше сутність термінів цієї 
науки розкрита у ДСТУ 3993-2000: 
«Товарознавство – наукова дисци-
пліна, яка системно вивчає товари на 
всіх етапах життєвого циклу, методи 
пізнання їхньої споживної вартості 
(цінності), закономірності форму-
вання асортименту та вимог до яко-
сті для забезпечення ефективності їх 
виробництва, обігу та споживання.

Об’єктом товарознавства є товари, 
як продукти праці, для задоволення 
потреб споживача та методи їх теоре-
тичного і практичного пізнання.

Предметом товарознавства є спо-
живна вартість (цінність) товарів, 
закономірності її прояву і збере-
ження» [5]. Натепер остаточно сфор-
мувався термін «товарознавство», 
який визначила у своїй праці «Това-
рознавство споживчих товарів» 
М.А. Ніколаєва, оскільки найбільше 
відповідає сучасним вимогам: «Това-
рознавство – наука про основопо-
ложні характеристики товарів, що 
визначають їхню споживчу вартість, 
і фактори забезпечення цих характе-
ристик» [6].

Основоположниками товарознав-
ства сучасності вважаються вчені-то-
варознавці Н.А. Архангельський, 
М.Є. Сергєєв, Б.Ф. Церевітінов, 
Н.В. Чернов та інші. Ними визначені 
три найбільш вагомі етапи розвитку 
товарознавства:

– перший етап охоплює період 
із середини XVI до XVIII ст., який 
називають товарознавчо-описовим. 

У 1575 р. з’явилася перша книга 
з товарознавства, що містить реко-
мендації «Як молодим людям торг 
вести і знати всьому ціну» з опи-
сом «всяких земель» різних товарів 
[7]. З’являються перші посібники 
з описом властивостей і способів 
використання окремих товарів – за 
абеткою. У цей час вже активно 
формуються ринкові відносини, що 
починаються із ХІІІ ст. У результаті 
промислового перевороту та почат-
кового капіталу склалася ринкова 
економіка, утворена на вільній 
конкуренції, або був сформований 
чистий капіталізм. За його умов, 
конкуренція – змагання між това-
ровиробниками за найбільш вигідні 
сфери застосування капіталу, ринку 
збуту, джерела сировини. Конку-
ренція є вкрай дієвим механізмом 
стихійного регулювання пропорцій 
суспільного виробництва. Розрізня-
ють цінову конкуренцію, головним 
чином сформовану на неціновій кон-
куренції зниження цін, засновану 
на вдосконаленні якості продукції 
й умов її продажу. Зазначимо, що 
ознаками ринку є: значне число про-
давців і покупців; необмежене число 
учасників ринку; вільний вхід і вихід 
із нього; однорідність однойменних 
представлених на ринку продуктів; 
вільні ціни; відсутність тиску, при-
мусу з боку одних учасників щодо 
інших. Застосування нових техніч-
них відкриттів і виникнення нових 
галузей виробництва визначили 
концентрацію й укрупнення вироб-
ництва, виникнення монополій [8]. 
На цьому етапі вивчалися ознаки 
товарів, здебільшого експортно-
імпортних (хутро, льон тощо), без 
їх класифікації, часто в алфавітному 
порядку. Наприкінці XVII ст. були 
розроблені перші технічні умови на 
льон. У XVIIІ ст. завдяки розвитку 
виробництва, успіхам природничих 
наук і створенню нових технологій 
виробництва товарознавство набу-
ває товарознавчо-технологічного 
характеру [9, с. 33];
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– другий етап розвитку това-
рознавства називають товароз-
навчо-технологічним. Технічні та  
технологічні дисципліни (матеріа-
лознавство, технології виробництва 
товарів) дозволяють вивчати форму-
вання властивостей товарів, причини 
появи дефектів і шляхи їх усунення. 
На цьому етапі становлення това-
рознавства досліджується сировина, 
матеріали, напівфабрикати, готові 
вироби. На цьому етапі головна увага 
приділялася дослідженню спожив-
чих властивостей товарів і впливу на 
них технології виробництва. Зазна-
чимо, що особлива заслуга у ста-
новленні вітчизняного товарознав-
ства належить Модесту Яковичу 
Кіттари (1825–1860 рр.), оскільки 
ним у 1860 р. у працях під єдиною 
назвою «Публічний курс товароз-
навства» була зроблена спроба дати 
класифікацію товару [10]. Вагомий 
внесок у розвиток товарознавства 
було також зроблено П.П. Петровим 
(1850–1928 рр.), Я.Я. Никитинським 
(1854–1924 рр.), Ф.В. Церевітіно-
вим (1877–1947 рр.). Під редакцією 
цих учених у 1906–1908 рр. вийшов 
підручник «Керівництво з товароз-
навства з необхідними відомостями 
з технології». Науковці добровільно 
досліджували товари й організували 
громадський та державний контроль 
якості найважливіших видів продук-
ції, що стало початком боротьби з їх 
фальсифікацією. Така позиція вчених 
пояснює провідну роль у їхніх працях 
боротьби з фальсифікацією товарів 
та висвітлення способів її виявлення 
[9, c. 33].

По суті основи теорії ринку були 
закладені лише в XVII–XIX ст. пред-
ставниками класичної школи анг-
лійської та французької політичної 
економії. До цього часу саме явище 
ринку перейшло в новий якісний 
стан. З розвитком мануфактур, а зго-
дом і фабрик, виникає масове товарне 
виробництво. Межі місцевих ринків 
усе більше розширюються, форму-
ються національні (внутрішні) ринки, 

а потім і світовий ринок у глобаль-
ному масштабі. Головною фігурою 
на ринку стає промисловець, підпри-
ємець капіталістичного типу. Ринок 
перетворюється на основний механізм 
регулювання господарських зав’язків 
між людьми, охоплює всі сфери еко-
номіки [11];

– третій етап розвитку товароз-
навства називають товарознавчо- 
формуючим, він пов’язаний із нау-
ковими працями вчених-товароз-
навців проф. Н.А. Архангельського 
(1899–1961 рр.), Н.В. Чернова 
(1894–1971 рр.), Г.И. Кутянина 
та інших [7]. На даному етапі роз-
витку економіки перехід на ринкові 
відносини виявив пріоритет товароз-
навчих знань у комерційній діяль-
ності. Зі зміною соціально-економіч-
них умов послаблення контролю за 
якістю висунуло нові завдання перед 
товарознавством – дослідження 
нових товарів і нових споживчих 
властивостей уже відомих товарів 
з урахуванням останніх досягнень 
товарознавчої та суміжних наук. На 
даному етапі розвитку товарознав-
ства спостерігається тенденція об’єд-
нання двох напрямів – практичного 
та наукового, які доповнюють і зба-
гачують один одного, а також доз-
воляють вирішувати нові проблеми 
та визначати шляхи розвитку това-
рознавства. У 30-і рр. відбувається 
диференціація товарознавчих знань із 
виділенням загальних і спеціальних 
розділів за групами споживчих това-
рів. Товарознавство харчових продук-
тів і товарознавство непродовольчих 
товарів стають двома самостійними 
навчальними дисциплінами. Подаль-
ший розвиток науки товарознавства 
впродовж XIX ст. позначився погли-
бленням досліджень фізичної, мате-
ріальної сторони предмета, водночас 
удосконаленням оцінок комерційного 
боку, збуту товарів. Це відобра-
жено у двох визначеннях В. Пешля 
та Р. Томса, І. Гольферта, К. Охара, 
що наводить Е.В. Жиряєва у своєму 
підручнику [3].
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Із середини XX ст. товарознавство 
відходить від детального вивчення 
сировини, матеріалів і технології 
виробництва виробів, більше уваги 
приділяється можливостям форму-
вання товарів із заданою споживною 
вартістю [7]. Товарознавство як наука 
в Україні формувалося в колишньому 
Радянському Союзі та фактично 
вивчало не стільки товар в економіч-
ному розумінні, скільки продукцію 
в технічному сенсі, тобто розвивалося 
як наукова теорія. У розвиток това-
рознавства непродовольчих товарів 
зробили внесок Н.А. Архангельський, 
А.І. Андрусевич, Н.С. Алексєєв, 
Н.В. Булгаков, В.Г. Зайцев, Н.І. Єгор-
кина, Г.І. Кутятін, Т.С. Остановський, 
М.С. Сергеєв, В.П. Склянников. 
Значну увагу розвитку методології 
товарознавства приділяли українські 
вчені: Л.І. Байдакова, З.О. Гриценко, 
З.С. Порядкова, І.І. Мороз, Г.Б. Рудав-
ська, Г.Ф. Пугачевський, Н.Я. Орлова, 
Б.Д. Семак, І.В. Сирохман та інші. Під 
їхнім керівництвом були проведені 
наукові дослідження в галузі товароз-
навства харчових продуктів і промис-
лових товарів, які дозволили значно 
розширити банк даних про спожи-
вчі властивості товарів і методи їх 
дослідження. Як результат – істотне 
поповнення навчальної бази та підси-
лення теоретичного обґрунтування 
товарознавства. Водночас із навчаль-
ною літературою в Радянському 
Союзі видавалося багато довідкової 
й науково-практичної товарознавчої 
літератури, що внесла значний вклад 
у розвиток наукового товарознавства 
[12]. Історичним аспектам розвитку 
судової експертизи присвятили свої 
праці такі науковці, як: А.І. Винберг, 
Н.І. Клименко, Е.Б. Сімакова-Єф-
ремян, Л.М. Дереча, І.А. Петрова, 
В.Ю. Шепітько, О.Р. Росинска, 
М.Г. Щербаковський та інші.

Судова експертиза від початку 
до середини XIX ст. розглядалася 
як використання спеціальних знань 
обізнаної особи з метою отримання 
даних, що можна прийняти як докази 

у справі. Обізнаними людьми нази-
вали «осіб, які запрошуються до 
слідства і суду для спостереження 
і встановлення обставин, пізнавання 
яких вимагає спеціальних відомостей 
у науці, мистецтві, ремеслі чи іншій 
області, для пред’явлення суду свого 
уявлення чи думки про такі обста-
вини» [13]. Існують підстави вважати, 
що певні криміналістичні засоби 
та прийоми застосовувалися й у ста-
родавній Русі. Ці засоби і прийоми 
знайшли своє відображення у пра-
вових актах Київської Русі, а саме 
в «Руській правді» [14]. Цим зумов-
лено формування етапів виникнення 
та становлення судової експертизи:

– перший етап (до середини XIX ст.) 
характеризується виникненням судової 
експертизи, збільшенням звернень судо-
вих органів до обізнаних осіб із метою 
отримання засобів доказування у справі 
на основі використання спеціальних 
знань і досягнень науки [15]. На пер-
шому етапі формування судової експер-
тизи в Російській імперії, територія якої 
охоплювала й терени сучасної України, 
криміналістичні дослідження проводи-
лись головним чином у сфері судової 
медицини й у сфері аналізування доку-
ментів і речовин. Так, Мануфактурна 
рада, Експедиція заготовляння дер-
жавних паперів Міністерства фінансів 
надавали висновки на прохання слідчих 
і судових органів, зокрема, проводили 
дослідження у справах про підроблені 
грошові знаки, монети, цінні папери 
тощо [16];

– на другому етапі (із середини 
XIX ст. до середини XX ст.) спосте-
рігається прагнення фахівців виявити 
закономірності проведення експерт-
ного дослідження з метою система-
тизації знань у конкретній галузі; 
виявлення нових можливостей для 
формування власних методів кримі-
налістичних експертиз [15]. Після 
подій 1917 р., що привели до ство-
рення Радянського Союзу, в Укра-
їні були розроблені та введені в дію 
нові закони, зокрема й із процесуаль-
ного судочинства; проведена судова 
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реформа; створені прокуратура, адво-
катура, нотаріат. Ужито практичних 
заходів з удосконалення й підви-
щення якості розслідування злочи-
нів, зокрема шляхом застосування 
науково-технічних засобів. Водночас 
удосконалювалася нормативна реґла-
ментація використання спеціальних 
знань у розслідуванні злочинів. Кри-
мінально-процесуальне законодавство 
радянської держави відмовилося від 
терміна «обізнані особи», прийнятого 
судовими статутами Російської імпе-
рії 1864 р., і ввело загальновизнаний 
у юридичній літературі термін «екс-
перт» [17].

4 липня 1913 р. Державною Радою 
і Державною Думою Російської імпе-
рії схвалено Закон про заснування 
кабінетів науково-судової експертизи 
(далі – КНСЕ) у містах Києві, Одесі 
та Москві, який набрав чинності 
1 січня 1914 р. Кабінети науково-су-
дової експертизи очолили видатні 
вчені-криміналісти. У січні 1914 р. 
керівником КНСЕ в м. Києві був при-
значений С.М. Потапов. У цей самий 
час відкрився кабінет і в Одесі, 
керівником якого був призначений 
М.П. Макаренко, що керував цією 
установою до 1938 р. До основних 
завдань КНСЕ були віднесені прове-
дення всякого роду досліджень, що 
належать до галузі криміналістики, 
за справами кримінальними – безко-
штовно, за справами цивільними – за 
плату, у розмірі, який визначається 
за правилами Статуту цивільного 
судочинства [16].

З ухваленням у 1922 р. Криміналь-
но-процесуального кодексу (далі – 
КПК) в Україні було створено пра-
вові підстави для діяльності органів 
попереднього розслідування та судів. 
Перед ними постало завдання пов-
ного та всебічного дослідження всіх 
доказів. Для вирішення цих завдань 
значне місце відводилося викорис-
танню науково-технічних знань. 
У ст. 62 КПК був передбачений такий 
вид судових доказів, як висновок екс-
перта. У 1923 р. видатний судовий 

медик і криміналіст М.С. Бокаріус 
звернувся до Народного комісаріату 
юстиції УСРР (НКЮ) із клопотан-
ням про створення в м. Харкові Кабі-
нету науково-судової експертизи за 
прикладом двох таких структур, що 
були організовані в 1914 р. у містах 
Києві й Одесі. Для виконання нау-
ково-технічних досліджень за кримі-
нальними справами Рада народних 
комісарів УСРР своєю постановою 
від 10 липня 1923 р. створює в сис-
темі НКЮ крайові кабінети науко-
во-судової експертизи в містах Хар-
кові, Києві й Одесі та затверджує 
положення про них [18];

– на третьому етапі розвитку екс-
пертизи (50-ті – початок 80-х рр.  
XX ст.) розробляються теоретичні 
основи криміналістичної експертизи, 
її категоріальний апарат; покладено 
початок розробці методології судо-
вої експертизи, сформульована ідея 
про виділення окремої науки – тео-
рії судової експертизи [15]. Перше 
післявоєнне Положення про науко-
во-дослідні інститути судової експер-
тизи було затверджене Міністерством 
юстиції УРСР 27 грудня 1950 р. Це 
положення розширювало функції 
інститутів у галузі науково-дослідної 
роботи. Поряд із розробленням нових 
методів досліджень речових доказів 
і тактичних питань, пов’язаних із під-
готовкою та проведенням експертиз, 
положення передбачало обов’язки 
інститутів щодо розроблення питань 
теорії судової експертизи.

У 1960 р. ухвалений Криміналь-
но-процесуальний кодекс УРСР, ста-
лися зміни в діяльності судово-екс-
пертних установ, у зв’язку із чим 
Міністерство юстиції УРСР 7 березня 
1962 р. затвердило нове Положення 
про науково-дослідні установи судо-
вої експертизи. Міністерство юстиції 
УРСР 3 грудня 1971 р. затвердило 
статути Київського та Харківського 
НДІ судових експертиз, що визначали 
завдання й форми їхньої діяльності на 
той час. Подальший розвиток системи 
інститутів судової експертизи йшов 
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у напряму вдосконалення їх струк-
тури та функцій. Організовувалися 
структурні підрозділи для виконання 
нових видів експертиз, а створення 
відділень при інститутах надавало 
можливості територіально наблизити 
експертні установи до органів розслі-
дування й судів [16];

– четвертий етап розвитку судової 
експертизи (із середини 80-х рр. XX 
ст. дотепер) характеризується роз-
робкою теорії судової експертизи, її 
концептуальних основ, конкретиза-
цією й аналізом її структурних еле-
ментів [15]. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 січня 1995 р. 
№ 52 «Про розширення мережі нау-
ково-дослідних інститутів судових 
експертиз Міністерства юстиції Укра-
їни» було створено:

– у м. Одесі – Одеський НДІ судо-
вих експертиз на базі Одеської науко-
во-дослідної криміналістичної лабора-
торії судових експертиз;

– у м. Львові – Львівський НДІ 
судових експертиз на базі Львівського 
відділення Київського НДІ судових 
експертиз;

– у м. Донецьку – Донецький НДІ 
судових експертиз на базі Донецького 
відділення Харківського НДІ судових 
експертиз [19].

У 2002 р. на базі Дніпропетров-
ського та Кримського відділень Хар-
ківського НДІ судових експертиз 
було створено Кримський і Дніпропе-
тровський НДІ судових експертиз. 

Зауважимо, що лише в 90-х рр. 
минулого століття в мережі науко-
во-дослідних інститутів судових екс-
пертиз Міністерства юстиції України 
розпочато роботу нових напрямів 
досліджень, а саме товарознавчих. 
Потреба в товарознавчій експер-
тизі з визначення вартості машин 
і обладнання з’явилась тільки тоді, 
коли в результаті промислового пере-
вороту і початкового капіталу скла-
лася ринкова економіка, утворена на 
вільній конкуренції; коли відбувся 
розвиток технічних та технологічних 
дисциплін і виникає масове товарне 

виробництво. Результат – об’єд-
нались два напрями – практичний 
та науковий. Так, у 2003 р. співро-
бітники Донецького НДІСЕ Мініс-
терства юстиції України М.Є. Башка-
това, В.П. Верестун, В.М. Скороход 
розробили та впровадили методичні 
рекомендації щодо визначення варто-
сті машин та обладнання: «Загальний 
підхід до експертної оцінки машин 
та обладнання при проведенні судо-
во-товарознавчих експертиз». Роком 
пізніше, у 2004 р., науковці Харків-
ського НДІСЕ Міністерства юстиції 
України А.І. Лозовий, О.С. Донцова, 
С.М. Бобрицький, О.І. Стебіх уза-
гальнили експертну практику різних 
груп промислових товарів у методич-
них рекомендаціях «Методика визна-
чення вартості майна». 

Нині для розвитку судової това-
рознавчої експертизи з визначення 
вартості машин та обладнання гостро 
постає питання щодо розроблення 
науково обґрунтованих методичних 
рекомендацій, які б відповідали вимо-
гам сучасності.

Висновки. Товарознавча експер-
тиза з визначення вартості машин 
та обладнання є досить молодим 
напрямом у судовій експертизі, яка 
почала свій розвиток тільки із другої 
половини ХХ ст., коли суспільство 
стало демократичним, активно обсто-
ювало свої споживчі права в умовах 
розвитку ринкової економіки. Коли 
експертна практика накопила емпі-
ричний матеріал, науковцями здійс-
нено аналізування та систематиза-
цію наукової й законодавчої бази для 
забезпечення потреб судочинства.

Стаття присвячена генезі 
загальної теорії судової товароз-
навчої експертизи з визначення 
вартості машин та обладнання 
в умовах розвитку ринкових від-
носин. Викладений матеріал уза-
гальнює практичний досвід відомих 
світових учених, які присвяти-
ли свої наукові праці становлен-
ню та розвитку товарознавства 
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та судової експертизи. У статті 
простежуються та характери-
зуються основні історичні етапи 
становлення та розвитку товароз-
навства і судової експертизи, що 
формувались окремо, але деякою 
мірою йшли паралельно, в умовах 
розвитку ринкових відносин. Виді-
лені та схарактеризовані основні 
етапи розвитку товарознавства 
та судової товарознавчої експер-
тизи, розглянуті їхні особливості. 
На підставі отриманих даних було 
встановлено, що така наукова 
дисципліна, як «товарознавство» 
пройшла три основні етапи ста-
новлення до нашого часу. Зауваже-
но, що початок становлення при-
падає на середину XVI століття. 
На основі проведеного дослідження 
встановлено, що етапи становлен-
ня судово-товарознавчої експерти-
зи можна визначити як: товароз-
навчо-описовий (середина XVI – до 
XVIII століття); товарознав-
чо-технологічний (до XIX століт-
тя); товарознавчо-формуючий  
(з XIX століття до нашого часу). 
Зазначено, що початок форму-
вання судової експертизи стався 
значно пізніше виникнення това-
рознавства та припав на початок 
XIX століття. У статті виокрем-
лено найбільш значущі чотири 
основні етапи розвитку судової екс-
пертизи, а саме: перший етап (до 
середини XIX століття) – виник-
нення судової експертизи; другий 
етап (із середини XIX до середини 
XX століття) – виявлення законо-
мірностей проведення експертного 
дослідження; третій етап розвит-
ку експертизи (50-ті – початок 
80-х років XX століття) – розро-
блення теоретичних основ; чет-
вертий етап розвитку судової 
експертизи (із середини 80-х років 
XX століття дотепер) – розробка 
теорії судової експертизи, її кон-
цептуальних основ, конкретизація 
й аналіз її структурних елементів. 
У статті проаналізовано вплив 

розвитку суспільства в умовах рин-
кових відносин, у результаті якого 
і з’явилася судова товарознавча 
експертиза з визначення вартості 
машин та обладнання.

Ключові слова: судова експер-
тиза, машини, обладнання, вартість, 
товарознавство, ринкова економіка, 
етапи розвитку.

Gudzikevich G. The genesis 
of the general theory of forensic 
commodity examination to 
determine the value of machinery 
and equipment in the development 
of market relations

The article is devoted to the 
genesis of the general theory of 
forensic commodity examination to 
determine the value of machinery 
and equipment in the development 
of market relations. The presented 
material summarizes the practical 
experience of world-famous 
scientists who have dedicated their 
scientific works to the formation and 
development of commodity science 
and forensic science. The article 
traces and characterizes the main 
historical stages of formation and 
development of commodity science 
and forensic science, which were 
formed separately, but to some extent 
went in parallel, in the development 
of market relations. The main stages 
of development of commodity science 
and forensic commodity expertise are 
singled out and characterized, their 
features are considered. Based on 
the obtained data, it was established 
that such a scientific discipline as 
“commodity science” has passed three 
main stages of formation to our time. 
It is noted that the beginning of which 
is from the middle of the XVI century. 
On the basis of the conducted research 
it is established that the stages of 
formation of forensic examination can 
be defined as: commodity-descriptive 
(middle of the XVI to XVIII 
centuries); commodity-technological 
(up to the XIX century); commodity-
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forming (from the XIX century to 
the present). It is noted that the 
beginning of the formation of forensic 
science occurred much later than the 
emergence of commodity science, 
and occurred at the beginning of the 
XIX century. The article highlights 
the most significant four main 
stages in the development of forensic 
science, namely: the first stage (until 
the middle of the XIX century) – 
the emergence of forensic science; 
the second stage (from the middle 
of the XIX century to the middle of 
the XX century) – identification of 
patterns of expert research; the third 
stage of development of examination 
(50s – early 80s of the XX century) – 
development of theoretical bases; the 
fourth stage in the development of 
forensic examination (from the 
mid 1980s to the present) is the 
development of the theory of 
forensic examination, its conceptual 
foundations, and the concretization 
and analysis of its structural elements. 
The article analyzes the impact of 
the development of society in market 
relations, which resulted in a forensic 
examination to determine the value of 
machinery and equipment.

Key words: forensic examination, 
machines, equipment, cost, commodity 
science, market economy, stages of 
development.
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Постановка проблеми. В умовах 
постійних законодавчих змін процесу-
ального та матеріального законодав-
ства досить гостро постає питання 
належної взаємодії прокурора з учас-
никами кримінального провадження 
під час досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень.

З огляду на вищевикладене деталь-
ний аналіз шляхів та умов викори-
стання спеціальних психологічних 
знань прокурором, методик під час 
проведення досудового розслідування 
та взаємодії з підозрюваним є нагаль-
ною потребою та має велике зна-
чення для наукової та для практичної 
діяльності.

Аналіз останній досліджень 
і публікацій. Використання пси-
хологічних знань суб’єктами про-
ведення досудового розслідування, 
встановлення психологічного кон-
такту, психологічного впливу були 
предметом дослідження таких науков-
ців, як: В.Л. Васильев, М.І. Енікєєв, 
В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов, 
В.Ю. Шепітько, А.Р. Ратинов, 
Ф.В. Глазирін, В.Г. Андросюк, 
Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв, 
І.В. Ващенко й інші.

Мета статті – визначити основні 
положення щодо психологічних основ 
взаємодії підозрюваного із процесу-
альним керівником у кримінальному 
провадженні, окреслити механізм 
встановлення психологічного кон-

такту, встановити ключові аспекти 
ініціювання й укладення угоди про 
визнання винуватості.

Виклад основного матеріалу. 
Проведеним опитуванням працівників 
органів прокуратури, які здійснюють 
нагляд за додержанням законів під 
час проведення досудового розсліду-
вання у формі процесуального керів-
ництва досудовим розслідування, 
установлено, що співробітники вико-
ристовують власні спеціальні психо-
логічні знання під час спілкування 
і проведення процесуальних дій за 
участю підозрюваного.

Варто зазначити, що в юридичній 
психології взаємодія процесуального 
керівника та підозрюваного під час 
проведення досудового розслідування 
на належному рівні не вивчалась. 
У криміналістичній літературі аналі-
зувались лише деякі аспекти ініцію-
вання та проведення окремих слідчих 
дій за участі останнього.

Водночас указана проблематика 
досить повно досліджена щодо про-
ведення допиту, одночасного допиту, 
слідчого експерименту й інших слід-
чих (розшукових) дій [3, c. 446–463; 
6, c. 232–252; 9, c. 65–107; 10, c. 78–89; 
11, c. 196–217; 13, c. 218–264]. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 42  
Кримінального процесуального коде- 
ксу України (далі – КПК України), 
підозрюваний – особа, якій у порядку, 
передбаченому ст. ст. 276–279 цього 

© В. Юрченко, 2020
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Кодексу, повідомлено про підозру, 
особа, яка затримана за підозрою 
у вчиненні кримінального правопору-
шення, або особа, щодо якої складене 
повідомлення про підозру, однак його 
не вручено їй унаслідок невстанов-
лення місцезнаходження особи, проте 
вжито заходів для вручення у спосіб, 
передбачений цим Кодексом для вру-
чення повідомлень [1].

З урахуванням особистого досвіду 
процесуального керівництва варто 
зауважити, що прокурор під час досу-
дового розслідування особисто взає-
модіє з підозрюваним у процесі затри-
мання особи в порядку ст. 208 КПК 
України, ініціювання й обрання запо-
біжних заходів, інших заходів забез-
печення кримінального провадження, 
передбачених ст. 131 КПК України, 
самостійного проведення слідчих 
(розшукових) дій, розгляду різного 
роду клопотань сторони захисту 
в судовому засідання в судах першої 
і апеляційної інстанції, ознайомлення 
з матеріалами кримінального прова-
дження, вручення обвинувального 
акта та реєстру матеріалів кримі-
нального провадження, ініціювання 
й укладання угоди про визнання 
винуватості й інше [1].

Варто підкреслити, що для ефек-
тивної взаємодії з підозрюваним на 
психологічному рівні необхідно нала-
годити діалог таким чином, що підо-
зрюваний у прокурорі – процесуаль-
ному керівнику бачив людину, яка 
йому хоче допомогти, а не нашкодити.

Зрозуміло, що не у всіх ситуаціях 
процесуальному керівнику вдається 
налагодити психологічний зв’язок, 
підозрюваний буде йти назустріч 
під час досудового розслідування, 
однак здебільшого це дає позитивний 
результат і, як наслідок, виконання 
завдань, передбачених ст. 2 КПК 
України [1].

Судова та слідча практика пока-
зує, що завдяки високому розвитку 
комунікативних навичок і умінь про-
курор у процесі діалогу з підозрю-
ваним викликає його на відвертість, 

формує в нього прагнення очиститися 
від брехні і дати правдиві показання. 

У створенні такого психічного 
стану підозрюваного виявляються май-
стерність постановки питань, ведення 
діалогу, звернення до емоційної сфери 
останнього. Психічний стан підозрю-
ваного характеризується пануванням 
оборонної (захисної) домінанти. 

Під домінантою у психології розу-
міють тимчасово переважну рефлек-
торну систему, що зумовлює роботу 
нервових центрів у даний момент 
і тим самим додає поведінці відповід-
ної спрямованості. 

Домінанта, як переважний осере-
док збудження, підсумовує та нако-
пичує імпульси, що надходять у цен-
тральну нервову систему, водночас 
пригнічує активність інших центрів 
[14, c. 72]. 

Оборонна домінанта визначає 
спрямованість психічної діяльності 
підозрюваного, формує в нього спеці-
альні механізми психологічного захи-
сту. Психологічний захист у літера-
турі із психології розглядається як 
спеціальна регулятивна система ста-
білізації особистості, спрямована на 
усунення або зведення до мінімуму 
почуття тривоги, пов’язаного з усві-
домленням конфлікту [14, c. 321]. 

До числа механізмів психологіч-
ного захисту відносять витіснення, 
раціоналізацію та проєкцію [12, c. 50]. 
Під витісненням мається на увазі глу-
шіння, відкидання та неприйняття тієї 
інформації, яка суперечить якійсь осо-
бистісно значущій настанові суб’єкта 
[12, c. 50]. 

В. Васильєв уважає, що незалежно 
від тяжкості вчиненого злочину 
суб’єкт проведення досудового роз-
слідування зобов’язаний ставитися 
до підозрюваного як до особистості, 
нарівні з іншими учасниками слідчої 
дії. Неприпустиме роздратування, 
вираження прокурором зневаги щодо 
нього, скептичні репліки тощо. Як би 
зухвало не поводився підозрюваний, 
необхідно залишатися стриманим 
і врівноваженим [3, c. 472–473]. 
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Вищезазначене закріплено в низці 
законодавчих актах, зокрема поло-
женнями Конституції України, КПК 
України, практики Європейського 
суду з прав людини, у яких зазна-
чено, що з підозрюваним необхідно 
поводитись так, як з невинуватою 
людиною, з метою не порушення 
презумпції невинуватості. Не має 
значення, чи особа підозрюється 
у вчиненні кримінального проступку, 
нетяжкого, тяжкого чи особливо 
тяжкого злочину, з метою виконання 
завдань КПК України необхідно вка-
зане мати на увазі.

Варто звернути увагу на те, що 
у психологічній літературі під психіч-
ним станом розуміють цілісну харак-
теристику психічної діяльності, стійку 
на певному тимчасовому відрізку, яка 
показує своєрідність перебігу психіч-
них процесів залежно від відбиття 
явищ дійсності, попереднього стану 
та психічних властивостей особисто-
сті [8, c. 284]. 

Суттєвим є те, що саме із психіч-
ним станом підозрюваного може бути 
пов’язана його відмова від участі 
у проведення слідчих (розшукових) 
дій або від вже даних ним показань 
раніше, що є правом указаного учас-
ника кримінального провадження. 

У разі виникнення зазначених 
ситуацій процесуальному керівнику 
необхідно визначити причини й умови 
вказаної поведінки, встановити мож-
ливість переконання підозрюваного 
у необхідності співпраці з органами 
правопорядку під час проведення 
досудового розслідування. 

У психологічній літературі страх 
розглядається як негативний психіч-
ний стан, що виникає в ситуаціях, 
коли індивід має спонукання й усві-
домлену мету залишити ситуацію, 
пов’язану із впливом зовнішнього 
подразника, але водночас через зов-
нішні причини вимушений залиша-
тися в ній [7, c. 234]. 

Прокурор під час проведення досу-
дового розслідування може здійсню-
вати діагностику психічного стану, 

що необхідно у процесі психологічної 
взаємодії з підозрюваним. 

Мається на увазі, що під час прове-
дення слідчих дій, наприклад слідчого 
експерименту, особа, яка повторно 
перебуває на місці злочинної події, 
зазнає психологічного впливу навко-
лишньої обстановки [10, c. 110–115]. 

Унаслідок цього в неї може відбу-
ватися певна зміна психічного стану 
під час сприйняття місць, де знахо-
дяться докази, що її викривають. На 
необхідність спостереження за пове-
дінкою підозрюваного під час прове-
дення такої слідчої дії постійно вка-
зується у психологічній літературі 
[5, c. 134; 15, c. 310]. 

Значення методу спостереження 
під час проведення слідчих дій за 
участю підозрюваного полягає також 
у тому, що його застосування доз-
воляє процесуальному керівнику 
ефективно контролювати поведінку 
підозрюваного, підтримувати опти-
мальний режим спілкування, сприяє 
обранню відповідних тактичних при-
йомів, їх систем, підготовки та поста-
новки необхідних запитань у процесі 
проведення відповідних процесуаль-
них дій. 

Спостереження допомагає діагно-
стувати позицію підозрюваного, роз-
пізнати, чи приховує він інформацію, 
що має велике значення для слідства. 

У психологічному відношенні 
перевірка показань підозрюваного 
не може зводитися до створення для 
нього будь-яких штучних бар’єрів, 
психологічних обмежень для відмови 
від попередніх свідчень, даних на 
допиті. 

Важливі та неприпустимі також 
випадки проведення слідчих дій із 
метою психологічного закріплення 
підозрюваного на тих показаннях, які, 
на думку слідчого (прокурора), відпо-
відають дійсності [5, c. 132]. 

У взаємодії прокурора з підозрю-
ваним тактика слідчої (розшукової) 
дії має бути спрямована спочатку на 
деталізацію показань, з’ясування їх 
взаємозв’язку з обстановкою, а вже 
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потім на усунення суперечностей, 
якщо вони мали місце. 

Великого значення набуває про-
ведення слідчих (розшукових) дій 
за участю підозрюваного самостійно 
прокурором, який у подальшому буде 
здійснювати підтримання публічного 
обвинувачення в суді. Це дає мож-
ливість налагодити психологічний 
зв’язок із підозрюваним та сприятиме 
швидкому проведенню як досудового 
розслідування, так і судового роз-
гляду в подальшому.

У процесі аналізу позиції підозрю-
ваного під час проведення слідчих 
(розшукових) дій потрібно врахову-
вати конкретні мотиви його згоди 
на участь у проведенні останніх, 
оскільки це право підозрюваного, а не 
його обов’язок. 

Серед таких у психологічній літе-
ратурі вирізняють: острах суспільного 
осуду, сором усвідомлення амораль-
ності та протиправності свого вчинку, 
острах перед помстою з боку заінте-
ресованих осіб, боязнь наслідків для 
своїх близьких або розлуки з ними 
[11, c. 202]. 

Так, Ф. Глазирін уважає, що навіть 
у разі яскраво вираженої готовності 
підозрюваного брати участь у слід-
чих діях варто детально розібратися 
у справжніх мотивах такої згоди 
[5, c. 31]. 

Під час особистого здійснення 
процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням досить часто 
наявні випадки, коли підозрювані, 
які заявили про згоду взяти участь 
у проведенні слідчого експерименту, 
у процесі проведення слідчої дії пока-
зують зовсім інші місця, що не мають 
стосунку до злочину, розраховують 
послабити, розхитати зібрані докази, 
намагаються спрямувати на помилко-
вий шлях, створити можливості для 
відмови від своїх даних раніше пока-
зань у процесі судового розгляду крізь 
призму ч. 4 ст. 95 КПК України [1].

Важливою практичного значення 
набуває під час використання про-
курором спеціальних психологічних 

знань проведення слідчого експери-
менту за участю підозрюваного. Вод-
ночас варто мати на увазі таке.

Постановою об’єднаної палати 
Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 14 вересня 
2020 р. (справа № 740/3597/17) 
останній дійшов висновку, що при-
писи ч. 4 ст. 95 КПК про те, що суд 
може обґрунтовувати свої висновки 
лише на показаннях, які він безпо-
середньо сприймав під час судового 
засідання або які отримано в порядку, 
передбаченому ст. 225 цього Кодексу, 
мають застосовуватися лише до відо-
мостей, що відповідають ознакам пока-
зань як самостійного процесуального 
джерела доказів згідно зі ст. 95 КПК. 
Показання необхідно розмежовувати 
з іншим самостійним процесуальним 
джерелом доказів – протоколом слід-
чого експерименту [1].

Заперечення обвинуваченим 
у судовому засіданні відомостей, які 
слідчий, прокурор перевіряв або уточ-
нював за його участю під час слід-
чого експерименту, не може автома-
тично свідчити про недопустимість як 
доказу протоколу слідчого експери-
менту. 

Легітимна мета слідчого експери-
менту за участю підозрюваного, обви-
нуваченого досягається дотриманням 
встановленого порядку його прове-
дення, забезпеченням реалізації прав 
особи як процесуальних гарантій спра-
ведливого судового розгляду та кримі-
нального провадження загалом.

Проведення слідчого експерименту 
у формі, що не має ознак відтворення 
дій, обстановки, обставин події, про-
ведення дослідів чи випробувань, 
а посвідчує суто проголошення під-
озрюваним зізнання у вчиненні кри-
мінального правопорушення з метою 
його процесуального закріплення, 
належить розцінювати як допит, що 
не має в суді доказового значення 
з огляду на зміст ч. 4 ст. 95 КПК [2].

Отже, знання мотивів, якими керу-
ється підозрюваний, дозволяє проку-
рору своєчасно вплинути на процес 
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досудового розслідування та на остан-
нього таким способом, щоб той змі-
нив свою хибну позицію. 

Вищевказане варто мати на увазі 
процесуальним керівникам та керу-
ватись у своїй практичній діяльності 
цією постановою.

Існує проблема ризику відмови 
підозрюваного від участі у слідчому 
експерименті, а також від даних на 
допиті показань. 

У криміналістичній літературі існу-
ють рекомендації, спрямовані на зни-
ження ризику відмови підозрюваного 
від участі у проведенні цієї слідчої 
дії. Так, окремі автори пропонують 
здійснювати слідчі дії негайно після 
одержання згоди допитаної особи на 
участь у ній [4, c. 232]. 

В інших випадках прокурору необ-
хідно самостійно пояснити підозрю-
ваному суть та значення проведення 
вказаної процесуальної дії, налаго-
дити з ним психологічний контакт 
перед проведенням процесуальних 
дій за його участю. Важливо пояс-
нити підозрюваному, окрім кримі-
нально-правових наслідків у вигляді 
понесення покарання, підстави для 
звільнення останнього від криміналь-
ної відповідальності та підстави для 
цього (у разі їх наявності).

Існують й інші психологічні реко-
мендації, зокрема встановлення 
та підтримка прокурором психоло-
гічного контакту з підозрюваним, 
взяття до уваги мотивів, якими він 
керувався, коли виражав згоду брати 
участь у слідчих діях, застосування 
методу рефлексивного управління. 

Психологічний вплив обстановки 
місця події є тим вагомим чинником, 
який суттєво впливає на особу, пока-
зання якої перевіряються. У підозрю-
ваного боротьба протилежних моти-
вів щодо участі в перевірці показань 
на місці, їх переорієнтація можуть 
мати місце не тільки у процесі підго-
товки до цієї слідчої дії, а й під час її 
проведення [15, c. 309]. 

Ось чому протягом усього часу 
проведення досудового розсліду-

вання прокурору необхідно вживати 
заходів, спрямованих на закріплення 
в підозрюваного позитивних мотивів 
участі в усіх процесуальних діях. 

Реалізація психологічних особли-
востей взаємодії прокурора та підо-
зрюваного яскраво виражається у про-
цесі ініціювання й укладення угод про 
визнання винуватості.

Варто підкреслити, що укладення 
угоди про визнання винуватості мож-
ливе (за відсутності згоди потерпі-
лого) у кримінальних провадження за 
55% статей Кримінального кодексу 
(далі – КК) України [1]. 

Визнання винуватості є одним 
із різновидів співпраці підозрюва-
ного, обвинуваченого із прокурором 
та судом, яка дає можливість вирі-
шити низку тактичних та стратегіч-
них завдань кримінального прова-
дження, пов’язаних із своєчасним 
та повним відшкодуванням матеріаль-
них та моральних збитків, завданих 
злочином, притягнення до криміналь-
ної відповідальності інших винних 
у вчиненні злочину осіб, їх викриття. 

Відповідно до ч. 2 ст. 496 КПК 
України, угода про визнання винува-
тості може бути укладена за ініціати-
вою прокурора або підозрюваного чи 
обвинуваченого [1].

За оцінкою практичної діяльно-
сті з огляду на особистий досвід 
укладення угоди сприяє викриттю 
більшої кількості кримінальних пра-
вопорушень, особливо латентних, 
зменшенню рівня злочинності в дер-
жаві, запобіганню, виявленню та при-
пиненню більшої кількості криміналь-
них правопорушень.

Крім того, укладення угоди 
сприяє досудовому розслідуванню, 
це активна співпраця із прокурором, 
однак це означає, що без реальної 
допомоги слідству у викритті кри-
мінального правопорушення, учине-
ного як ним особисто, так і іншими 
особами, угоди такого виду зазви-
чай не буває, про що свідчить 
практика застосування вказаного  
інституту.
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Необхідно зазначити, що угоди 
про визнання винуватості можуть 
бути різних видів: залежно від іні-
ціатора укладення – прокурора чи 
підозрюваного (обвинуваченого), за 
часом укладення – під час досудо-
вого розслідування чи під час судо-
вого розгляду, за кількістю осіб, 
з якими укладено угоду, за об’ємом 
співпраці з підозрюваним (обвинува-
ченим) – для вирішення тактичних 
чи стратегічних завдань із розсліду-
вання злочину, за тривалістю спів-
праці (короткочасна взаємодія, на 
період розслідування злочину, або 
тривала, яка продовжується і після 
досудового розслідування).

Для схиляння підозрюваного до 
визнання винуватості та співпраці для 
забезпечення швидкого досудового 
розслідування, викриття більшої кіль-
кості кримінальних правопорушень 
прокурору необхідно володіти спеці-
альними психологічними знаннями 
в тих взаєминах, які склалися між 
підозрюваними та між іншими учас-
никами кримінального провадження, 
налагодити психологічну взаємодію 
з підозрюваною особою.

У психологічній літературі зазна-
чається, що компетентний фахівець 
із конфліктних відносин (у нашому 
випадку прокурор) повинен мати 
добрий рівень спеціальних професій-
них знань та навичок, зокрема:

– збирати інформацію та вести 
спостереження за станом конфлікту 
за такими параметрами: суб’єкти кон-
флікту, їхні інтереси, цілі, позиції, 
наміри, ступінь розвитку конфліктної 
ситуації, учасники конфлікту, пред-
мет, шляхи, способи і засоби досяг-
нення учасниками конфлікту своїх 
цілей, характеристика ресурсних 
можливостей учасників конфлікту 
для досягнення своїх цілей;

– виявити генезис конфлікту: 
аналіз конфліктостворювальних 
чинників, причин та умов, джерел 
і рушійних сил розвитку конфлікту, 
оцінка співвідношення сил учасників 
конфлікту, сильні і слабкі сторони 

учасників конфлікту, оцінка масш-
табності, тривалості, інтенсивності 
конфлікту, типологія та класифікація 
оцінки;

– прогнозування перебігу кон-
флікту: визначення найбільш важ-
ливих для даної ситуації чинників, 
складання списку обмежень, побу-
дова прогностичної моделі кон-
флікту, можливі сценарії поведінки 
учасників конфлікту, перевірка точ-
ності прогнозу;

– здійснювати вибір оптимальної 
тактики та стратегії дій, скласти план 
найбільш важливих заходів, за допомо-
гою яких передбачається досягти необ-
хідного результату [15, с. 126, 140].

Висновки. Проведене у статті 
дослідження дозволяє дійти висновків 
щодо необхідності володінням проку-
рором спеціальними психологічними 
знаннями щодо взаємодії з учасни-
ками кримінального провадження, 
зокрема з підозрюваним. Важливим 
елементом процесуального керів-
ництва досудовим розслідуванням 
є здатність процесуального керівника 
психологічно вплинути на підозрюва-
ного з метою отримання необхідної 
інформації, налагодити процес вза-
ємодії крізь призму безконфліктної 
ситуації, роз’яснення підозрюваному 
не лише негативних наслідків, але 
і підстави для звільнення останнього 
від кримінальної відповідальності. 

Під час проведення досудового 
слідства необхідно враховувати всі 
чинники, що так чи інакше вплива-
ють на позицію та поведінку підозрю-
ваного. З метою зниження ризику 
відмови підозрюваного від участі 
у слідчих діях, а також від раніше 
даних показань, першочергові слідчі 
(розшукові) дії необхідно проводити 
негайно після вчинення криміналь-
ного правопорушення та (або) затри-
мання правопорушника й особистого 
проведення відповідних процесуаль-
них дій процесуальним керівником. 
Прокурору під час проведення досу-
дового розслідування необхідно здійс-
нювати діагностику психічного стану. 
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Крім того, великого значення набуває 
проведення слідчих (розшукових) дій 
за участю підозрюваного самостійно 
прокурором, який у подальшому буде 
здійснювати підтримання публічного 
обвинувачення в суді. Це дає мож-
ливість налагодити психологічний 
зв’язок із підозрюваним та сприя-
тиме швидкому проведенню як досу-
дового розслідування, так і судового 
розгляду в подальшому, а також 
виконанню завдань, передбачених 
ст. 2 КПК України.

У статті розглянуто та про-
аналізовано актуальні питання 
використання спеціальних психоло-
гічних знань суб’єктами проведення 
досудового розслідування, а також 
процесуального керівництва ним, 
зокрема прокурором – процесуаль-
ним керівником, під час досудового 
розслідування кримінальних право-
порушень. Визначено тактику та 
психологічні прийоми встановлення 
психологічного контакту у процесі 
спілкування з підозрюваним, прове-
дення за його участю відповідних 
процесуальних дій. Проаналізовано 
кримінальне процесуальне законо-
давство та спеціалізовану літера-
туру, що стосується особи підозрю-
ваного та його психічних станів. 
Визначено та виокремлено основи 
взаємодії та її форми, зокрема коли 
вона яскраво виражається. Визна-
чено поняття захисної домінанти, 
страху в підозрюваного. Також 
наголошено на важливості та зна-
ченні методу спостереження під 
час проведення слідчих (розшуко-
вих) дій за участю підозрюваного. 
У статті вказано на необхідність 
дотримуватися принципу презумп-
ції невинуватості. Досліджено та 
звернуто увагу на постанову об’єд-
наної палати Касаційного кримі-
нального суду Верховного Суду від 
14 вересня 2020 року. Крім того, у 
статті наявні рекомендації проку-
рору – процесуальному керівнику 
щодо необхідності самостійного 

проведення відповідних процесуаль-
них дій із метою належного підтри-
мання публічного обвинувачення в 
суді в подальшому. Також дослід-
жуються психологічні основи взає-
модії прокурора з підозрюваним під 
час ініціювання й укладення угоди 
про визнання винуватості, зокрема 
щодо необхідності володіння про-
курором спеціальними психологіч-
ними знаннями з метою схиляння 
підозрюваного до визнання винува-
тості та співпраці для забезпечен-
ня швидкого досудового розсліду-
вання, викриття більшої кількості 
кримінальних правопорушень. Крім 
того, окреслено питання щодо 
наявності у прокурорів спеціальних 
та професійних знань. 

Ключові слова: взаємодія, спе-
ціальні психологічні знання, проце-
суальні дії, прокурор, процесуальний 
керівник.

Yurchenko V. Prosecutor’s use 
of special psychological knowledge 
during interaction with the suspect

The article considers and analyzes 
topical issues of the use of special 
psychological knowledge by the 
subjects of pre-trial investigation, 
as well as procedural guidance, in 
particular the prosecutor – procedural 
manager during the pre-trial 
investigation of criminal offenses. 
Tactics and psychological methods 
of establishing psychological contact 
during communication with the 
suspect, conducting appropriate 
procedural actions with his 
participation are determined. The 
criminal procedural legislation and 
specialized literature concerning the 
suspect’s personality and his mental 
states were analyzed. The bases of 
interaction and its form are defined 
and singled out, in particular during 
which it is clearly expressed. The 
notion of (protective) dominance, 
fear of the suspect is defined. Also, 
the importance and significance of 
the method of observation during the 
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investigative (search) actions with 
the participation of the suspect is 
emphasized. The article points out the 
need to adhere to the principle of the 
presumption of innocence. The decision 
of the joint chamber of the Criminal 
Court of Cassation of the Supreme 
Court of 14.09.2020 was investigated 
and paid attention. In addition, the 
article contains recommendations on 
the need for independent procedural 
actions of the prosecutor - the head 
of the procedure in order to properly 
support the public prosecution in court 
in the future. Also, the psychological 
basis of the prosecutor’s interaction 
with the suspect during the initiation 
and conclusion of a plea agreement 
is investigated, in particular the need 
for the prosecutor to have special 
psychological knowledge in order to 
persuade the suspect to plead guilty 
and cooperate to ensure prompt pre-
trial investigation. In addition, the 
issue of prosecutors’ special and 
professional knowledge is outlined.

Key words: interaction, special 
psychological knowledge, procedural 
actions, prosecutor, procedural manager.
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ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

Метою статті є дослідження чин-
ників, що впливають на ефективність 
адміністративно-правового регулю-
вання державної політики у сфері 
банкрутства в Україні як передумови 
формування ефективної соціально-о-
рієнтованої економіки.

Виклад основного матері-
алу. Нормами Основного закону 
(ст. 15) визначено, що суспільне 
життя в Україні ґрунтується на заса-
дах політичної, економічної та ідео-
логічної багатоманітності [1]. Такий 
підхід законодавця засвідчує потребу 
у становленні та розвитку системи 
таких економічних відносин, які б 
базувалися на принципах конкурент-
ної боротьби та недопущення моно-
полізму. Більше того, закріплена кон-
ституційними нормами економічна 
багатоманітність створює умови для 
становлення та розвитку підприєм-
ницької ініціативи суб’єктів різних 
форм власності. Така правова пози-
ція законодавця деталізована також 
в ч. 2 ст. 318 та ч. 3 ст. 319 ЦК Укра-
їни, згідно з якими усі суб’єкти права 
власності є рівними перед законом, 
а також усім власникам забезпечу-
ються рівні умови здійснення своїх 
прав [2], що унеможливлює заборону 
встановлення привілеїв чи обме-
жень у питаннях правового режиму  
власності.

Ще більш деталізовано консти-
туційні принципи конкурентної 
боротьби та недопущення моно-

полізму в нормах господарського 
законодавства. Так, зокрема, згідно 
з ч. 2 ст. 5 ГК України конститу-
ційні основи правопорядку у сфері 
господарювання з-поміж багатьох 
базуються на принципах забезпе-
чення державою захисту конкуренції 
у підприємницькій діяльності, недо-
пущення зловживання монопольним 
становищем на ринку, неправомір-
ного обмеження конкуренції та недо-
бросовісної конкуренції, визначення 
правил конкуренції та норм антимо-
нопольного регулювання виключно 
законом [3].

Про важливість інституту конку-
рентної боротьби та недопущення 
монополізму в системі вітчизняних 
економічних зв’язків свідчить також 
і зміст основних напрямів еконо-
мічної політики держави, з-поміж 
яких – антимонопольно-конкурентна 
політика, спрямована на створення 
оптимального конкурентного сере-
довища діяльності суб’єктів господа-
рювання, забезпечення їх взаємодії 
на умовах недопущення проявів дис-
кримінації одних суб’єктів іншими, 
насамперед у сфері монопольного 
ціноутворення та за рахунок зни-
ження якості продукції, послуг, спри-
яння зростанню ефективної соціально 
орієнтованої економіки [3].

Разом із тим інститут банкрутства 
наразі є предметом регуляторного 
впливу держави, оскільки велика 
кількість підприємств-банкрутів має 
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негативний вплив і на економіку дер-
жави в цілому.

Незважаючи на позитивну динаміку 
показників кількості зареєстрованих 
суб’єктів господарювання, наголошує 
вітчизняна дослідниця І.В. Минчин-
ська, за винятком 2014–2015 рр.,  
динаміка кількості неплатоспро-
можних підприємств в Україні мала 
тенденції як до зростання, так і до 
зменшення в окремі роки, що пояс-
нюється економічною ситуацією 
в країні. Питома вага справ про бан-
крутство порушених провадженням в  
1992–2017 рр. в середньому складає 
82%, що пояснюється як недоскона-
лістю самого законодавства про бан-
крутство, так і невиконанням вимог із 
боку кредиторів щодо початку прова-
дження справи про банкрутство.

У 2003–2008 рр. та в 2009–2017 рр.  
спостерігалося зменшення кількості 
справ закінчених провадженням, що 
є свідченням неефективності судо-
вих процедур щодо розгляду справ 
про банкрутство. Найбільшу питому 
вагу справ про банкрутство поруше-
них провадженням становили справи 
порушені за ініціативою органів 
державної податкової служби Укра-
їни. Практика розгляду справ про 
банкрутство вказує на те, що зако-
нодавство про банкрутство не спри-
яло покращенню фінансового стану 
та відновленню платоспроможності 
боржників, оскільки кількість справ 
закінчених провадженням із затвер-
дженням ліквідаційного балансу 
становила найбільшу питому вагу 
в загальній кількості справ закінче-
них провадженням та мала чітку тен-
денцію до зростання.

Аналіз кількості справ про бан-
крутство, що були припинені 
у зв’язку із затвердженням санацій-
них заходів, вказує на вкрай низький 
рівень їх кількості, що свідчить про 
незацікавленість кредиторів у віднов-
ленні платоспроможності боржника. 
Значно більшою була частка справ 
припинених провадженням у зв’язку 
із затвердженням мирової угоди, 

проте кількість таких справ також 
була вкрай низькою. Незважаючи 
на зменшення кількості розгляну-
тих справ про банкрутство протягом 
1999–2017 рр., спостерігалося значне 
зростання розміру майнових вимог, 
як заявлених кредиторами, так і при-
суджених до стягнення [4].

Як наголошують вітчизняні вчені, 
негативний вплив полягає в певних 
наслідках визнання підприємств бан-
крутами:

– фінансово неспроможне підпри-
ємство може стати причиною виник-
нення серйозних фінансових ризиків 
для успішно діючих підприємств – його 
партнерів. Тим самим підприємство 
приносить шкоду своїм партнерам, 
а отже, знижується загальний потен-
ціал економічного розвитку держави;

– фінансово неспроможне підпри-
ємство ускладнює формування дохід-
ної частини державного бюджету 
та позабюджетних фондів;

– такі підприємства сприяють 
зниженню загальної норми прибутку 
на капітал, оскільки неефективно 
використовують надані йому ресурси 
в товарній та грошовій формі;

– підприємства згортають свою 
діяльність і сприяють скороченню 
чисельності робочих місць та кілько-
сті зайнятих у суспільному виробни-
цтві [5, с. 347].

Варто наголосити, що вдоскона-
лення відносин у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання дер-
жавної політики у сфері банкрутства 
в Україні є причиною і водночас 
наслідком, результатом ефективності 
правового регулювання вказаних пра-
вовідносин.

У даному випадку саме поняття 
«ефективність» виступає змістоутво-
рюючим елементом досліджуваної 
категорії. Необхідно зауважити, що 
розуміння терміну «ефективність» 
пов’язане з діями, які призводять до 
потрібних наслідків, тобто «ефектив-
ний» означає дієвий. Можна зробити 
висновок, що ефективність є резуль-
тативністю, результатом, наслідком 
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певних причин, сил, дій. Отже, під 
ефективністю слід розуміти наслідок 
цілеспрямованої, свідомої діяльності 
людей для досягнення визначеної мети. 
Окрім того, термін «ефективність» 
означає також властивість когось чи 
чогось діяти таким чином, щоб досяга-
лись заплановані наслідки [6].

Саме тому, наголошують вітчиз-
няні вчені, адміністративно-правове 
регулювання, як і кожен конкретний 
вид діяльності, за своєю сутністю 
і результатами має бути ефектив-
ним – в цьому полягає його призна-
чення. Рівень ефективності адміні-
стративно-правового регулювання 
економічної політики в Україні зумов-
лений складною взаємодією багатьох 
чинників – нормативного, організа-
ційного, економічного, політичного, 
соціального, соціально-психологіч-
ного, морально-ідеологічного, інфор-
маційного та ін. [6, с. 106; 7, с. 75].

Як бачимо, серед вказаних вченими 
напрямів, слід виділити основний – 
нормативний, що визначає правовий 
характер адміністративно-правового 
впливу на зміст державної політики 
у сфері банкрутства. Такий підхід 
можна обґрунтувати властивістю 
права впливати на поведінку учас-
ників правовідносин, визначати соці-
ально-політичний, психологічний 
та організаційний зміст регулятор-
ного впливу, а також регламентувати 
компетенційний зміст повноважень 
суб’єктів публічного адміністрування, 
їхніх структурних підрозділів та служ-
бових осіб, а також забезпечує стан 
виконавчої дисципліни суб’єктів 
даного управлінського процесу.

Позитивним у правовому забезпе-
ченні відносин у сфері банкрутства 
стало набрання у квітні 2019 року 
чинності Кодексу України з процедур 
банкрутства (далі – Кодекс), однак 
введення його в дію відбулося дещо 
пізніше – 21 жовтня. Цей Кодекс 
встановлює умови та порядок від-
новлення платоспроможності борж-
ника – юридичної особи або визнання 
його банкрутом з метою задоволення 

вимог кредиторів, а також віднов-
лення платоспроможності фізичної 
особи [8].

Як наголошують експерти, 
у Кодексі закладено інструментарій 
для скорочення процедур банкрутства 
й підвищення їх ефективності, що має 
забезпечити задоволення вимог кре-
диторів унаслідок процедури банкрут-
ства, а також унеможливити злов-
живання боржниками (викуп свого 
майна афілійованими структурами за 
низькою ціною тощо).

Окрім цього, Кодекс містить низку 
положень для досягнення відповідної 
мети: по-перше, спрощено процедуру 
ініціювання банкрутства; по-друге, 
кредиторам і комітету кредиторів  
(у тому числі забезпеченим кредито-
рам) надано ширші права у процедурі; 
по-третє, заборонено зупиняти про-
вадження у справі про банкрутство; 
по-четверте, удосконалено процедури 
продажу майна – тепер це дозволено 
тільки через електронну платформу, 
затверджену Кабінетом Міністрів 
України, а не за допомогою «кишень-
кових» бірж [9].

Принагідно наголосити, що Кодекс 
структурно побудований із чотирьох 
книг, перша з яких регулює загальні 
положення і терміни, друга регулює 
діяльність арбітражних керуючих, 
третя регулює питання банкрутства 
юридичних осіб і четверта – фізич-
них осіб.

Разом із тим зміст Кодексу наразі 
викликає ряд критичних зауважень. 
Так, на думку фахівців господар-
ського законодавства, саме основні 
положення Кодексу викликають 
найбільше нарікань. Як наголошує 
суддя судової палати для розгляду 
справ про банкрутство Касаційного 
господарського суду С. Жуков, нез-
розумілим є відкриття провадження 
у справі про банкрутство. Раніше 
існували чіткі критерії для відкриття 
такого провадження: сума боргу не 
менше ніж 300 мінімальних заробіт-
них плат, підтверджених судовим 
рішенням, а також наявне виконавче 
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провадження. Наразі такі критерії 
відсутні. Щоб відкрити провадження, 
суддя має з’ясувати, чи існує спір про 
право між боржником та кредитором, 
який подає заяву про відкриття про-
вадження про банкрутство, чи може 
боржник задовольнити ці вимоги 
тощо. Тобто не потрібні якісь осо-
бливі рішення суду, має бути зобов’я-
зання, строк якого настав.

Тож щодо відкриття зазначеного 
провадження у господарського суду 
є суттєва дискреція. З одного боку, 
це відповідає європейським стандар-
там. З іншого боку, це вносить певну 
плутанину, коли потрібно відкривати 
провадження, а коли ні. Тобто чи 
може бути відкрита процедура, напри-
клад, коли майна на 100 млн, а боргу 
на 1-2 млн? Чи повинен суд перед 
відкриттям провадження аналізувати 
повний фінансовий стан? Кодекс не 
містить чітких критеріїв та відповідей 
на такі питання.

Окрім вказаного, проблемними 
також є питання щодо закриття про-
вадження у справі про банкрутство. 
Трапляються ситуації, які не перед-
бачені ст. 90 Кодексу (закриття про-
вадження у справі про банкрутство). 
Проте життя підкидає величезну кіль-
кість випадків, коли за логікою має 
бути закрите провадження, а такої 
підстави в Кодексі взагалі немає, 
тобто існують конкретні прогалини.

Однак перше місце серед «незро-
зумілостей» нового законодавства 
посідає й ст. 7 Кодексу, де йдеться 
про концентрації справ у справі про 
банкрутство. Наприклад, у ч. 3 зазна-
ченої статті вказано, що матеріали 
справи, в якій стороною є боржник, 
щодо майнових спорів з вимогами 
до боржника та його майна, прова-
дження в якій відкрито до відкриття 
провадження у справі про банкрут-
ство, надсилаються до господарського 
суду, у провадженні якого перебу-
ває справа про банкрутство, який 
розглядає спір по суті в межах цієї 
справи. Тож з цього приводу вже 
виникає велика кількість питань. Як 

будуть передаватися справи? Хто має 
бути ініціатором? Проте відповідей 
в Кодексі немає [10].

Абсолютно новими положеннями 
Кодексу є введення такого інститут, 
як банкрутство фізичної особи за бор-
гами, не пов’язаними з підприємниць-
кою діяльністю. Цікавим є те, що іні-
ціатором банкрутства може виступати 
тільки сама фізична особа – боржник. 
У кредитора немає можливості звер-
татися із заявою про визнання фізич-
ної особи банкрутом.

Кодекс не передбачає перехід-
них положень, норм, як вже гово-
рилось, процедури санації, і, з дня 
введення його в дію, подальший роз-
гляд справ про банкрутство повинен 
здійснюватися відповідно до вимог 
цього Кодексу, незалежно від дати 
відкриття провадження у справі про 
банкрутство.

Нововведення повинні забезпе-
чити належний рівень захищеності 
прав як кредиторів, так і боржників, 
однак тільки практика покаже, як 
саме ці зміни вплинуть на процедури 
банкрутства.

На жаль, наразі існує багато про-
тиріч та невизначеностей у Кодексі, 
таких як відсутність інституту мирової 
угоди, хоча б у перехідних положен-
нях, що може негативно вплинути на 
перегляд старих справ де вона засто-
совувалась; невизначеність із провад-
женнями про банкрутство фізичних 
осіб-підприємців, порушених за зая-
вою кредиторів; право безпідставного 
та без компенсаційного відсторонення 
кредиторами арбітражного керуючого; 
призначення арбітражних керуючих 
до початку функціонування ЄСІТС; 
неоднозначність визначення погаше-
них вимог кредиторів; прирівнювання 
арбітражних керуючих до службових 
осіб боржника та інше [11].

Досить позитивно сприймаються 
зміни до Кодексу, що прийняті 
згідно із Законом України «Про 
внесення змін до Кодексу України 
з процедур банкрутства» від 5 червня 
2020 р., позаяк новели правового акта  
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спрямовані на усунення недоліків 
Кодексу України із процедур бан-
крутства та недопущення відкриття 
проваджень у справах про банкрут-
ство органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, бюджет-
них установ та організацій. Так, від-
повідно до ч. 4 ст. 2 Кодексу прова-
дження у справах про банкрутство 
боржників – казенних підприємств 
та бюджетних установ, а також сана-
ція таких боржників до відкриття про-
вадження у справі про банкрутство 
не допускаються.

Новели до Кодексу також дадуть 
змогу господарським судам здійс-
нювати провадження у справах про 
банкрутство у встановлені кодексом 
процесуальні строки, що стимулює 
інвестиційну та кредитну сфери еко-
номіки [12].

Як бачимо, важливість норматив-
ного чинника є умовою та змістом 
регуляторного впливу на відносини 
та зміст державної політики у сфері 
банкрутства.

Серед основних організаційних 
чинників, що реально впливають на 
відносини та зміст державної полі-
тики у сфері банкрутства, є коруп-
ція, яка, на думку Рогульського С.С., 
не завжди проявляється однаково 
й не завжди має одинакові наслідки 
та мотивацію. Але де і коли б вона 
не проявлялася, корупція завжди зав-
дає шкоди нормальному функціону-
ванню суспільства, оскільки важливі 
рішення приймаються на підставі 
прихованих мотивів без врахування 
інтересу громадськості [13].

Аналізуючи зміст Плану законо-
давчого забезпечення реформ в Укра-
їні, що схвалений Постановою Вер-
ховної Ради України від 4 червня 
2015 року № 509-VIII, варто наголо-
сити на основних заходах, що зорі-
єнтовані на вдосконалення процедур 
банкрутства, зменшення строків про-
вадження у справах про банкрутство; 
забезпечення істотного поліпшення 
умов ведення бізнесу в Україні за 
тими напрямами, що враховуються 

Світовим банком та Міжнародною 
фінансовою корпорацією під час скла-
дання рейтингу «Doing Business», 
маючи за стратегічну мету входження 
України до провідної двадцятки країн 
світу за умовами ведення бізнесу; 
забезпечення рівних прав та можли-
востей для однакового захисту всіма 
кредиторами боржника своїх закон-
них інтересів у процедурі банкрут-
ства; зменшення можливості зловжи-
вань у процедурах банкрутства [14].

Саме з огляду на реалізацію вка-
заного вище Плану Кодекс України 
з процедур банкрутства спрямований 
на удосконалення процедур банкрут-
ства, що, на нашу думку, сприятиме 
підвищенню ефективності адміністра-
тивно-правового регулювання дер-
жавної політики у сфері банкрутства 
в Україні, в тому числі й зменшенню 
рівня корупційних ризиків у даній 
сфері.

Серед вказаних заходів нормами 
ст. 30 Кодексу передбачено зміну під-
ходу до встановлення і виплати гро-
шової винагороди та відшкодування 
витрат арбітражного керуючого, 
збільшення розміру мінімальної гро-
шової винагороди. На увагу заслуго-
вує й норма Кодексу, згідно з якою 
сплата основної винагороди арбіт-
ражного керуючого за виконання ним 
повноважень розпорядника майна, 
ліквідатора, керуючого санацією, 
керуючого реструктуризацією, керу-
ючого реалізацією здійснюється за 
рахунок коштів, авансованих заяв-
ником (кредитором або боржником) 
на депозитний рахунок господар-
ського суду, який розглядає справу, 
до моменту подання заяви про від-
новлення відкриття провадження 
у справі. Як бачимо, Кодексом не 
встановлено граничного розміру 
грошової винагороди за виконання 
арбітражним керуючим повноважень 
розпорядника майна, керуючого сана-
цією, ліквідатора [8].

Неабияке значення серед органі-
заційних чинників, що можуть впли-
нути на зниження рівня корупції 
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у сфері банкрутства, є закріплення 
нормами ст. 32 Кодексу правового 
статусу саморегулівної організації 
арбітражних керуючих, яка є неко-
мерційною професійною організацією, 
що об’єднує всіх арбітражних керую-
чих та утворюється з метою забезпе-
чення реалізації завдань самовряду-
вання арбітражних керуючих.

Як наголошує вітчизняна дослід-
ниця А. Підгородецька, Кодексом 
передбачено створення однієї всеу-
країнської саморегулівної організації, 
що об’єднує всіх арбітражних керу-
ючих (з моменту державної реєстра-
ції саморегулівної організації арбіт-
ражних керуючих її членами стають 
усі арбітражні керуючі, інформація 
про яких внесена до Єдиного реє-
стру арбітражних керуючих України) 
та утворюється з метою забезпечення 
реалізації завдань самоврядування 
арбітражних керуючих. Кодексом, на 
відміну від Закону, визначено органи 
саморегулівної організації арбітраж-
них керуючих, порядок їх скликання, 
основні повноваження з’їзду арбіт-
ражних керуючих України як вищого 
органу самоврядування арбітражних 
керуючих.

Безумовно, продовжує авторка, 
з метою уникнення корупційних ризи-
ків, конфлікту інтересів всередині 
саморегулівної організації, її діяль-
ність має бути відкритою і прозорою, 
будуватись на принципах гласності 
та обов’язковості для виконання арбіт-
ражними керуючими рішень органів 
саморегулівної організації арбітраж-
них керуючих. Наведене підкреслює 
необхідність ґрунтовного підходу до 
розробки дієвого механізму реаліза-
ції норм Кодексу, зокрема в підза-
конних нормативно-правових актах 
[15, с. 11].

Важлива роль у зниженні коруп-
ційних ризиків у сфері відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом належить 
запровадженню електронної торгової 
системи. Саме із цією метою Кабі-
нетом Міністрів України було при-

йнято Постанову «Порядок організа-
ції та проведення аукціонів з продажу 
майна боржників у справах про бан-
крутство (неплатоспроможність)» від 
2 жовтня 2019 р. № 865., який визна-
чає порядок функціонування елек-
тронної торгової системи, процедуру 
авторизації електронних майданчиків, 
порядок надання доступу авторизо-
ваним електронним майданчикам до 
електронної торгової системи та роз-
мір плати за такий доступ, розмір 
та порядок сплати винагороди опе-
раторам електронних майданчиків, 
порядок організації та проведення 
аукціонів з продажу майна боржників 
у справах про банкрутство (неплато-
спроможність), розмір гарантійного 
внеску, порядок його сплати та повер-
нення, додаткові умови оголошення 
про проведення аукціону [16].

Як наголошують урядовці, система 
повинна бути загальнодоступною, 
недискримінаційною та гарантувати 
рівні права та доступ до інформації 
всіх бажаючих, у разі обміну і збе-
реження інформації та документів 
повинна забезпечувати непоруш-
ність даних про учасників аукціону 
під час його проведення та їх конфі-
денційність до моменту завершення 
аукціону.

Окрім вказаного, у системі 
повинна бути створена комплексна 
система захисту інформації з підтвер-
дженою відповідністю або забезпече-
ний інший спосіб захисту інформації 
відповідно до вимог Закону України 
«Про захист інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах».

На думку фахівців, запровадження 
такої електронної торгової системи 
сприятиме створенню конкурент-
ного середовища у сфері організації 
та проведення аукціонів із продажу 
майна боржників у справах про бан-
крутство, а також розширенню кола 
потенційних покупців та підвищенню 
рівня погашення вимог кредиторів.

Серед категорії політично-право-
вих чинників, що впливають на ефек-
тивність адміністративно-правового 
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регулювання державної політики 
у сфері банкрутства в Україні, варто 
виділити загальний стан стабільності 
вітчизняного громадянського суспіль-
ства. Доречно наголосити, що кризо-
вий стан в економіці, нестабільність 
політичного життя, а також короно-
вірусна пандемія є викликами для 
інститутів публічної влади, а також 
для кожного громадянина.

Прямо чи опосередковано наслідки 
поширення світом вірусу COVID-
19 відчувають усі: державна влада, 
великий і малий бізнес, громадяни 
абсолютної більшості країн. Не буде 
перебільшенням сказати, що май-
бутнє кожного із соціальних акторів 
багато в чому визначається саме сьо-
годні – залежно від адекватності реа-
гування на пандемічну кризу, здатно-
сті амортизувати найбільш болісні її 
вияви, а можливо, й віднайти в цій 
непростій ситуації нові можливості 
для розвитку.

Постпандемічний світоустрій в іде-
алі має бути результатом консолідо-
ваного рішення, до вироблення якого 
залучатимуться впливові міжнародні 
організації, національні уряди та пред-
ставники інститутів та організацій 
громадянського суспільства. Утім, 
чи зможе воно бути рівноправним 
та ефективним партнером офіційних 
інституцій у побудові нового світу, 
залежатиме не лише від перспектив 
збереження демократичного політич-
ного процесу, а й від дієспроможності 
самого громадянського суспільства – 
як безпосередньо у боротьбі з панде-
мією коронавірусу та її наслідками, 
так і на етапі посткризового діалогу 
влади з суспільством [17].

До соціально-психологічного 
та морально-ідеологічного факторів 
належать чинники, які впливають на 
рівень підприємницької активності, 
що є однією з головних передумов 
формування та реалізації інституту 
права власності, й на основі цього – 
створення валового внутрішнього про-
дукту, як економічного потенціалу 
держави та добробуту населення.

Як наголошує Н.Г. Георгіаді, 
зростання кількості суб’єктів госпо-
дарювання спричиняє збільшення 
синергії у різних сферах економіки, 
покращення рівня життя через поси-
лення конкуренції та пошуку нових 
ніш на вже освоєних ринках, що спри-
чиняє зниження безробіття та підви-
щення рівня конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки. Крім цього, 
зростання кількості підприємств, які 
успішно здійснюють свою діяльність 
на внутрішньому ринку, стимулює 
збільшення обсягів експорту та варто-
сті національної грошової одиниці [18].

Висновок. Провівши аналіз вка-
заних вище чинників, що впливають 
на ефективність адміністративно-пра-
вового регулювання на ефективність 
адміністративно-правового регулю-
вання державної політики у сфері 
банкрутства в Україні, можна зробити 
висновок про реальні кроки зако-
нодавця й інших органів публічної 
влади, які зорієнтовані на створення 
конкурентного середовища та недо-
пущення монополізму у сфері проце-
дури банкрутства. Разом із тим існує 
реальна потреба вдосконалювати як 
нормативно-правову основу реалізації 
економічної політики, так і сам меха-
нізм адміністративно-правового регу-
лювання державної політики у сфері 
банкрутства в Україні, що, власне, 
є предметом наших подальших науко-
вих розвідок.

Статтю присвячено дослі-
дженню чинників, які впливають 
на ефективність адміністра-
тивно-правового регулювання дер-
жавної політики у сфері банкрут-
ства в Україні. Наголошено, що 
адміністративно-правове регулю-
вання державної політики у сфері 
банкрутства в Україні наразі не 
є достатньо ефективним, зважа-
ючи на недосконалість галузевого 
законодавства, ослаблену увагу з 
боку держави до процесів віднов-
лення платоспроможності боржни-
ка, а також застосування різних  
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протиправних діянь, що призво-
дить до ліквідації великої кількості 
підприємств, чимала частка яких 
є підприємствами державної влас-
ності, стратегічно важливими та 
соціально значущими.

Автором наголошено, що знач-
ним нормативним здобутком було 
прийняття парламентом Кодексу 
України з процедур банкрутства 
(далі – Кодексу), який встанов-
лює умови та порядок відновлення 
платоспроможності боржника – 
юридичної особи або визнання його 
банкрутом з метою задоволення 
вимог кредиторів, а також віднов-
лення платоспроможності фізич-
ної особи. Разом із тим у статті 
розкрито й ряд критичних заува-
жень до Кодексу. Так, зокрема, 
недостатньо регламентованим є 
питання відкриття провадження 
у справі про банкрутство, про-
блемними також є питання щодо 
закриття провадження у спра-
ві про банкрутство. Неясність 
викликає й зміст ст. 7 Кодексу, де 
йдеться про концентрації справ 
у справі про банкрутство. Окрім 
вказаного, в Кодексі існує наразі й 
ряд інших протиріч та невизначе-
ностей, як то відсутність інсти-
туту мирової угоди, що може 
негативно вплинути на перегляд 
старих справ де вона застосову-
валась.

Серед основних організаційних 
чинників, що негативно вплива-
ють на ефективність відносин та 
змісту державної політики у сфе-
рі банкрутства, на думку авто-
ра, є корупція, яка завжди завдає 
шкоди нормальному функціонуван-
ню суспільства, оскільки важливі 
рішення приймаються на підставі 
прихованих мотивів без урахуван-
ня інтересу громадськості.

Показано, що основний зміст 
Кодексу України із процедур бан-
крутства спрямований на вдоско-
налення процедур банкрутства, 
що, на думку автора, сприятиме 

підвищенню ефективності адміні-
стративно-правового регулювання 
державної політики у сфері бан-
крутства в Україні, в тому числі 
й зменшенню рівня корупційних 
ризиків у даній сфері. Серед вказа-
них заходів нормами ст. 30 Кодексу 
передбачено зміну підходу до вста-
новлення і виплати грошової вина-
городи та відшкодування витрат 
арбітражного керуючого, збільшен-
ня розміру мінімальної грошової 
винагороди.

Автор наголошує, що важли-
ва роль у зниженні корупційних 
ризиків у сфері відновлення пла-
тоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом нале-
жить запровадженню електро-
нної торгової системи, яка спри-
ятиме створенню конкурентного 
середовища у сфері організації та 
проведення аукціонів із продажу 
майна боржників у справах про 
банкрутство, а також розши-
ренню кола потенційних покупців 
та підвищенню рівня погашення 
вимог кредиторів.

Серед категорії політично-пра-
вових чинників, що впливають 
на ефективність адміністра-
тивно-правового регулювання 
державної політики у сфері бан-
крутства в Україні, автором виді-
лено загальний стан стабільнос-
ті вітчизняного громадянського 
суспільства.

До переліку соціально-психоло-
гічного та морально-ідеологічного 
факторів належать чинники, які 
впливають на рівень підприємниць-
кої активності, що є однією з голов-
них передумов створення валового 
внутрішнього продукту та фор-
мування економічного потенціалу 
держави й добробуту населення.

Ключові слова: процедура бан-
крутства, боржник, чинники адміні-
стративно-правового регулювання, 
законодавство про банкрутство, дер-
жавна політика у сфері банкрутства.
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Sarnatskyi M. Factors affecting 
effectiveness of administrative 
and legal regulation of state policy 
for bankruptcy sphere in Ukraine

The article is dedicated to the 
investigations of factors that influence 
effectiveness of administrative and 
legal regulation of state policy in the 
field of bankruptcy in Ukraine. It is 
emphasized that the administrative 
and legal regulation of state policy in 
the sphere of bankruptcy in Ukraine 
is not effective enough up to date, 
alongside the imperfection of sectoral 
legislation, in a way, somewhat 
weakened attention paid from the 
state onto the process of restoring 
the debtor’s solvency, and the use of 
various illegal acts, that leads to the 
liquidation of number of enterprises, 
significant share of which are state-
owned ones, being strategically 
important and socially significant.

The author emphasizes that 
some significant regulatory 
achievements were implemented 
through the Parliament’s adoption 
The Bankruptcy Procedure Code of 
Ukraine (hereinafter – the Code), 
which establishes conditions and 
procedures for restoring the solvency 
of the debtor, that is a legal entity, 
or recognition its bankruptcy to 
satisfy creditors demands, as well as 
restoring the solvency of individuals. 
At the same time, the article reveals 
a number of critical remarks to the 
Code. In particular, the issue of 
opening bankruptcy proceedings that 
are regulated insufficiently in a way, 
and the issue of closing bankruptcy 
proceedings being also problematic 
ones. The content of the Article #7 
of the Code, which deals with the 
concentration of proceedings within 
bankruptcy cases causes ambiguity. 
In addition to the above mentioned, 
currently, there is a number of some 
other contradictions and uncertainties 
in the Code, such as the lack of 
amicable settlement, which may 
adversely affect the review of the 

earlier period cases where it has been 
applied.

According to the author, among 
the main organizational factors that 
negatively influence the effectiveness 
of relations and the content of state 
policy in the field of bankruptcy is 
the corruption, which always harms 
the normal functioning of society, 
since important decisions have been 
made on the basis of ulterior motives 
without public interest that is to be 
taken into account ever.

It is shown that the main content 
of the Bankruptcy Procedure Code 
of Ukraine, aimed at improving 
bankruptcy procedures, which 
according to the author’s opinion 
is to increase the effectiveness of 
administrative and legal regulation 
of state policy as for bankruptcy 
in Ukraine, including the reducing 
level of corruption risks in this 
sphere. Among these measures, 
the rules of the Article #30 of the 
Code provide for a change on the 
approach to establishment and 
payment of monetary remuneration 
and reimbursement of expenses of 
the Arbitral Trustee, along with 
increasing the amount of the minimum 
monetary remuneration.

The author emphasizes that 
important role in reducing corruption 
risks within the field of restoring the 
solvency of the debtor or declaring 
the latter a bankrupt, belongs to the 
introduction of electronic trading 
system, which is directed to create 
competitive environment when 
organizing and conducting auctions 
on for the sale of debtors’ property 
concerning bankruptcy cases, and 
also on expanding the circle of buyers 
and increasing the level of repayment 
for creditors’ claims.

Among the categories of political 
and legal factors influencing the 
effectiveness of administrative and 
legal regulation of the state policy in 
the field of bankruptcy in Ukraine, 
the author highlights the general 
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stability condition of domestic civil 
society.

The list of social and psychological, 
and morally ideological factors, 
includes ones that affect the level 
of entrepreneurial activity, which 
is one of the main prerequisites for 
delivering gross domestic product 
and forming of strong economic 
potential of the state and welfare of 
the population.

Key words: bankruptcy procedure, 
debtor, factors of administrative and 
legal regulation, bankruptcy legislation, 
state policy in the field of bankruptcy.
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ПРАВО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: 

ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА

Постановка проблеми. Передача 
права власності з метою забезпечення 
виконання зобов’язання у країнах 
континентальної системи права здійс-
нюється в межах правової конструкції 
фідуціарної передачі права власності 
(fiduciary transfer of ownership), або 
фідуції (fiducia) та передбачає перехід 
до кредитора права власності на пере-
дане в забезпечення майно. Довірчу 
власність як спосіб забезпечення 
виконання кредитних зобов’язань 
уведено до гл. 49 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) напри-
кінці вересня 2019 р. на виконання 
«Плану дій щодо імплементації кра-
щих практик якісного та ефективного 
регулювання», запропонованого Гру-
пою Світового банку та затвердже-
ного Кабінетом Міністрів України на 
підставі розпорядження «Про затвер-
дження плану дій щодо імплемента-
ції кращих практик якісного та ефек-
тивного регулювання, відображених 
Групою Світового банку в методології 
рейтингу «Ведення бізнесу» № 1406-р 
від 16 грудня 2015 р.». Аналіз док-
тринальних джерел і норм чинного 
цивільного законодавства свідчить 
про актуальність питань щодо визна-
чення такого способу забезпечення 
виконання зобов’язання, як речового 
(майнові інтереси кредитора в разі 
невиконання кредитного зобов’я-
зання боржником задовольняються 
переданим у довірчу власність 
майна), непосесорного (об’єкт довір-
чої власності залишається у володінні 

та користуванні боржника) і неак-
цесорного (припинення кредитного 
зобов’язання не призводить до авто-
матичного припинення договору про 
встановлення довірчої забезпечуваль-
ної власності та вимагає повернення 
переданого в забезпечення майна 
боржнику). Вивчення юридичної при-
роди довірчої забезпечувальної влас-
ності надасть можливість виявити 
відмінності зазначеного права від 
суміжних правових інститутів.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Окремі аспекти 
забезпечувального права влас-
ності вивчали такі науковці, як: 
Г.В. Буяджи, К.В. Галкова, В.І. Куд-
рявцев, Р.А. Майданик, С.В. Сарбаш, 
К.Р. Усманова й інші.

Предмет дослідження. Предме-
том дослідження є інститут довірчої 
забезпечувальної власності у праві 
України.

Постановка завдання. Метою 
статті є проведення дослідження 
поняття та юридичної природи довір-
чої забезпечувальної власності.

Виклад основного матеріалу. 
Можливість передачі права власно-
сті на майно з метою забезпечення 
в межах конструкції довірчої влас-
ності передбачена положеннями 
ЦК України. Так, відповідно до 
ч. 2 ст. 597–1, право довірчої власно-
сті як спосіб забезпечення виконання 
зобов’язання є різновидом права 
власності на майно, за яким креди-
тор, який отримав майно в довірчу 
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власність (довірчий власник), не має 
права самостійно відчужувати таке 
майно, крім як для звернення стяг-
нення на нього, а також викупу його 
для суспільних потреб у порядку, 
встановленому законом. З моменту 
встановлення довірчої власності право 
власності особи, яка передала своє 
майно в довірчу власність, припиня-
ється (ч. 3 ст. 597–1 ЦК України) [1]. 
Тобто йдеться про такий спосіб забез-
печення виконання зобов’язання, 
коли в забезпечення кредиторові 
надається не право застави на пред-
мет забезпечення, а речово-правовий 
титул у вигляді права довірчої влас-
ності на нього. Право власності кре-
дитора – довірчого власника обмежу-
ється визначеною сторонами метою 
(стимулювання та забезпечення вико-
нання зобов’язання) та фідуціарним 
обов’язком повернути майно після 
належного виконання зобов’язання. 
У зв’язку із цим до настання строку 
виконання зобов’язання боржником 
кредитор – довірчий власник не може 
вільно розпоряджатися ним, окрім як 
у визначених законом випадках (звер-
нення стягнення в разі невиконання 
зобов’язання, а також у разі викупу 
майна для суспільних потреб).

З урахуванням викладеного варто 
погодитися із твердженням С.В. Сар-
баша про те, що сутність правової 
конструкції забезпечувальної пере-
дачі права власності полягає в тому, 
що з метою забезпечення боржник 
передає кредитору право власності на 
те чи інше майно. Водночас майно, 
право на яке передається креди-
тору, зазвичай залишається у воло-
дінні боржника. Кредитор зобов’язу-
ється повернути боржнику отримане 
від нього право власності, коли він 
належним чином виконає основне 
зобов’язання – в іншому разі креди-
тор зберігає речово-правовий титул за 
собою та може вимагати отримання 
забезпечувального майна. Якщо ж 
кредитор уже володіє ним, він може 
розпорядитися таким майном на свій 
розсуд [8].

На фідуціарній природі забезпечу-
вального права власності наголошує 
також К.Р. Усманова, яка визначає 
забезпечувальну передачу права влас-
ності як фідуціарну угоду, правові 
наслідки якої виходять за межі мети, 
що мали сторони, та яка передбачає 
наявність зовнішніх (фідуціар щодо 
третіх осіб виступає повноцінним пра-
воволодільцем) і внутрішніх (зобов’я-
зальні відносини між фідуціантом 
і фідуціаром, які обмежують остан-
нього в його поведінці) – така угода 
передбачає забезпечення вимог кре-
дитора передачею права власності на 
майно, хоча для досягнення такої цілі 
сторонам було б достатньо передати 
майно в заставу [10, с. 18, 20]. Варто 
звернути увагу на те, що в контексті 
викладеного йдеться про «фідуціарну 
(«особлива» чи «надлишкова») довіру» 
як ознаку фідуціарних правовідносин, 
тобто про такий ступінь довіри, коли 
одна особа надає іншій особі повнова-
ження на вчинення юридичних і фак-
тичних дій без конкретизації їхнього 
змісту, за відсутності можливості 
повного контролю за їх реалізацією 
або за інших умов, коли така особа 
свідомо ставить себе у залежність від 
іншої особи [7, с. 11], зокрема «<…> 
самообмежує абсолютне право влас-
ності на певний час із можливістю 
відновлення в повному обсязі після 
досягнення мети <…>» [6, с. 158]. 
Інакше кажучи, під час передачі 
права власності на майно довірчому 
власнику для забезпечення вико-
нання зобов’язання на його користь 
боржник (довірчий засновник) прояв-
ляє надмірну довіру до кредитора, що 
полягає в наділенні останнього обме-
женим забезпечувальною метою титу-
лом власника майна та в покладенні 
на нього обов’язку повернути пере-
даний речово-правовий титул після 
належного виконання зобов’язання.

Як слушно зазначає К.В. Галкова, 
забезпечувальна угода може регулю-
вати та конкретизувати внутрішні 
відносини між надавачем і отримува-
чем, а також покладати на останнього 
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фідуціарні обов’язки, зокрема обме-
жувати його правомочність розпо-
ряджатися предметом забезпечення; 
містити додаткові зобов’язання сторін 
установлювати обов’язок отримувача 
щодо зворотної передачі титулу на 
предмет забезпечення (коли відпаде 
мета надання кредиту, як, напри-
клад, у разі передачі права власності 
під умовою). Забезпечувальна угода, 
навіть якщо вона не містить деталь-
ного регулювання, є підставою для 
вимоги про повернення права власно-
сті. З фідуціарної природи забезпечу-
вального договору випливає обов’язок 
отримувача повернути право власно-
сті на предмет забезпечення ще до 
закінчення строку дії договору, коли 
в забезпеченні зникає потреба (за 
винятком забезпечувальної передачі 
права власності під відкладальною 
умовою). Договірне право вимоги 
надавача про повернення предмета 
забезпечення має місце навіть тоді, 
коли забезпечувальний договір не 
містить умови про повернення такого 
предмета. Такий обов’язок випливає 
з фідуціарного характеру забезпечу-
вального правовідношення, а також 
із розподілу інтересів сторін у дого-
ворі [3].

Р.А. Майданик пропонує розуміти 
забезпечувальне право власності як 
фідуціарне (довірче) право власності 
кредитора (отримувача забезпечення, 
забезпечувального власника) – нево-
лодільницький речовий спосіб забез-
печення виконання зобов’язання 
боржника (надавача забезпечення). 
Довірча забезпечувальна власність 
ґрунтується на функціональному 
поділі власності, який забезпечує 
надавачу (боржнику, довірчому 
засновнику) можливість користу-
вання річчю, а отримувачу забезпе-
чення (кредитору, довірчому влас-
нику) як власнику – максимально 
можливе забезпечення. Основною 
метою довірчої забезпечувальної 
власності, на думку вченого, є саме 
забезпечення зобов’язання, а не його 
виконання [5, с. 1009–1010].

Викладене дає можливість визна-
чити право довірчої забезпечуваль-
ної власності як обмежене фідуціар-
ним обов’язком повернення майна 
та метою забезпечення виконання 
зобов’язання право власності креди-
тора (довірчого власника) на передані 
боржником (довірчим засновником) 
майнові активи (об’єкт довірчої влас-
ності), що не передбачає виникнення 
в нього права користування та само-
стійного розпорядження довірчим 
майном, окрім як права викупу для 
суспільних потреб у визначеному 
законом порядку та права звернення 
стягнення на нього в разі невико-
нання чи неналежного виконання 
зобов’язання.

Право довірчої забезпечувальної 
власності доцільно віднести до речо-
вих способів забезпечення виконання 
зобов’язання, які виокремлюються за 
критерієм характеру забезпечення 
майнових вимог кредитора заздале-
гідь визначеним майном [9, с. 106]. 
Зазначений спосіб забезпечення 
виконання зобов’язань характеризує 
те, що в забезпеченні майновий інте-
рес кредитора як довірчого власника 
забезпечується переданими боржни-
ком у довірчу власність майновими 
активами (об’єкт довірчої власності), 
на які він набуває речово-правовий 
титул – право довірчої власності, 
шляхом здійснення їх відчуження 
іншим особам і зарахуванням отри-
маних унаслідок реалізації коштів або 
ж набуття необмеженого «повного» 
права власності на такі активи.

Наведене дає підстави погодитися 
із твердженням В.І. Кудрявцева, який 
зазначає неабияку привабливість 
речових способів забезпечення вико-
нання зобов’язання за кредитними 
договорами для фінансових установ, 
інтереси яких забезпечуються забез-
печувальним майном від моменту 
укладення договору кредиту до його 
належного виконання. Водночас для 
боржника перевага таких способів 
забезпечення виконання зобов’я-
зання полягає у збереженні права  
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володіння та користування пере-
даними в забезпечення майновими 
активами, а також у відсутності 
потреби домовлятися із третіми осо-
бами чи шукати всю суму коштів 
і розміщувати їх на окремому рахунку 
[4, с. 24–25].

У ч. 1 ст. 597–4 ЦК України 
міститься норма, згідно з якою за 
загальним правилом користувачем 
об’єкта довірчої власності є довір-
чий засновник (боржник). Користу-
вачем також може бути інша особа, 
визначена договором про встанов-
лення довірчої власності [1]. Оскільки 
в межах довірчої забезпечувальної 
власності право фактичного воло-
діння та користування довірчим май-
ном зазвичай належить боржнику 
(довірчий засновник), а не кредитору, 
наділеному речово-правовим титу-
лом (право власності) щодо нього, 
варто погодитися з Р.А. Майдаником, 
який кваліфікує такий спосіб забез-
печення виконання зобов’язання як 
непосесорний, або неволодільницький 
[5, с. 1010] (від лат. possessio – «фак-
тичне володіння», «право користу-
вання річчю без дійсного права влас-
ності») [12].

У контексті зазначеного варто пого-
дитися з науковою позицією Г.В. Буя-
джи, яка визначає забезпечувальну 
довірчу власність як непосесорний 
і неакцесорний спосіб забезпечення 
виконання зобов’язання, що передба-
чає передачу боржником за основним 
зобов’язанням належного йому майна 
у власність або в довірчу власність 
кредитору за основним зобов’язанням 
із метою одночасного стимулювання 
виконання зобов’язання та захисту 
майнових інтересів кредитора. Додат-
ковий характер забезпечувальної 
власності вчена вбачає в його функ-
ціональному призначенні: за відсутно-
сті основного боргового зобов’язання 
забезпечувальна передача права влас-
ності втрачає свій зміст, оскільки 
не виникає потреби в забезпеченні 
та передачі майна у власність. Учена 
наголошує, що довірча забезпечу-

вальна власність не залежить від 
основного зобов’язання: «<…> після 
передачі майна установник втрачає 
право власності на передане майно. 
Припинення основного зобов’язання 
(безвідносно до підстав) не при-
зводить до припинення фідуціарної 
передачі права власності, а є лише 
правовою підставою для вимоги про 
повернення майна установнику». 
Дослідниця підтримує наукову пози-
цію О.В. Дзери, який неакцесорність 
забезпечувального права власності 
вбачає в його існуванні незалежно 
від забезпечуваного зобов’язання 
та в необхідності вчинення фактичної 
передачі майна для припинення довір-
чої власності [2, с. 24–25].

Р.А. Майданик також зазначає 
неакцесорність забезпечувального 
права власності, яке існує незалежно 
від забезпечувального зобов’язання 
і вимагає вчинення фактичної пере-
дачі майна для припинення забезпе-
чувальної власності [5, с. 1013].

Як неакцесорний фідуціарний спо-
сіб забезпечення виконання зобов’я-
зання розглядає забезпечувальну влас-
ність К.В. Галкова, яка в результаті 
дослідження акцесорних властивостей 
забезпечувальної передачі права влас-
ності в німецькому праві дійшла вис-
новку щодо відсутності акцесорності 
між забезпечувальною передачею 
титулу та борговим зобов’язанням 
з погляду законодавчого регулювання. 
Водночас учена зауважила наявність 
у межах забезпечувальної власності 
деяких акцесорних ознак. У резуль-
таті проведеного аналізу зазначеного 
правового інституту в контексті теорії 
спільної мети (Zweckgemeinschaft), 
запропонованої німецьким юристом 
Ф. Хеком (на думку автора, взаємо-
зв’язок між забезпечувальним правом 
і зобов’язальним полягає у визначенні 
установником і боржником спіль-
ної мети обох правовідносин: забез-
печення вимог кредитора – тобто 
йдеться про перспективу задоволення 
вимог шляхом виконання зобов’я-
зання таким чином, що в інтересах 
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кредитора встановлюються дві рів-
нозначні можливості реалізації дого-
вору), дослідниця зазначила, що така 
одностороння залежність забезпе-
чувальної передачі права власності 
від забезпеченого зобов’язання не 
призводить до виникнення спільного  
зобов’язального правовідношення 
[3]. Тобто установник довірчої забез-
печувальної власності (довірчий 
засновник), який здійснює передачу 
титулу (як сторона правовідносин 
забезпечувальної власності) та борж-
ник за основним зобов’язанням (як 
сторона боргового правовідношення) 
мають спільну мету: забезпечення 
майнових вимог кредитора. Наведене 
дає можливість стверджувати, що 
забезпечувальна передача права влас-
ності пов’язана з основним кредитним 
зобов’язанням лише функцією.

У контексті викладеного заслуго-
вує на увагу функціональний підхід 
до аналізу властивостей акцесорності 
російського науковця О.І. Фролова, 
який наполягає на вторинності власти-
востей акцесорності щодо функціо-
нальних похідних правовідносин. На 
думку вченого, функціонально-похідні 
правовідносини можуть бути не наді-
леними властивістю акцесорності, 
проте їм притаманний інший, функ-
ціонально-похідний зв’язок, за яким 
функції похідного (забезпечуваль-
ного) правовідношення детерміну-
ються базовими (основними) право-
відносинами [11, с. 197].

З урахуванням викладеного неак-
цесорність довірчої забезпечувальної 
власності полягає у відсутності акце-
сорних властивостей: дійсність дого-
вору про встановлення довірчої забез-
печувальної власності не залежить 
від дійсності основного боргового 
зобов’язання; припинення основного 
боргового зобов’язання не призво-
дить до автоматичного припинення 
правовідносин довірчої забезпечу-
вальної власності, а є лише підста-
вою для заявлення майнових вимог 
у межах забезпечувальних право-
відносин (зокрема, вимоги довірчого 

засновника (боржника) до довірчого 
власника (кредитора) про повер-
нення майна). Водночас відсутність 
акцесорних властивостей правовідно-
син забезпечувальної передачі права 
власності щодо основного боргового 
правовідношення не свідчить про 
відсутність функціонального юридич-
ного зв’язку між ними, який полягає 
в детермінації функцій забезпечу-
вальної власності основним борговим 
зобов’язанням.

Висновки. Забезпечувальна сут-
ність довірчої власності як способу 
забезпечення виконання зобов’язання 
полягає в набутті довірчим власником 
речово-правового титулу (права довір-
чої власності) на передане в довірчу 
власність майно з метою забезпечення 
виконання зобов’язання боржником 
і переході права власності на таке 
майно до останнього внаслідок його 
зворотного відчуження кредитором 
у разі належного виконання зобов’я-
зання на його користь. Обов’язок 
довірчого власника щодо повернення 
майна боржнику після належного 
виконання ним зобов’язання є фіду-
ціарним і не вимагає обов’язкового 
визначення сторонами такої умови 
в договорі про встановлення довірчої 
власності. Тобто довірчий засновник 
(боржник) має право вимоги до довір-
чого власника щодо повернення пере-
даного йому з метою забезпечення 
речово-правового титулу внаслідок 
повного виконання зобов’язання через 
фідуціарну природу правовідносин 
довірчої забезпечувальної власності. 
Обмежене фідуціарним обов’язком 
повернення майна та метою забезпе-
чення виконання зобов’язання право 
довірчої забезпечувальної власно-
сті доцільно розглядати як речовий, 
непосесорний та неакесорний спосіб 
забезпечення виконання зобов’язання.

У статті досліджується 
поняття забезпечувального пра-
ва власності. Висвітлюються 
різні погляди науковців і аналізу-
ються положення національного  
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цивільного законодавства, що 
регулює право довірчої власно-
сті як спосіб забезпечення вико-
нання зобов’язання. Обґрун-
товується фідуціарна природа 
забезпечувальної передачі права влас-
ності. З’ясовано, що забезпечувальна  
сутність довірчої власності як 
способу забезпечення виконання 
зобов’язання полягає в набутті 
довірчим власником права довірчої 
власності на передане в довірчу 
власність майно для забезпечення 
виконання зобов’язання боржни-
ком і поверненні останньому права 
власності на об’єкт довірчої влас-
ності після належного виконання 
боргового зобов’язання на користь 
кредитора. Пропонується автор-
ське визначення довірчої забезпечу-
вальної власності. Доведено, що за 
своєю юридичною природою право 
довірчої забезпечувальної власно-
сті є речовим, непосесорним і неак-
цесорним способом забезпечення 
виконання зобов’язання: речовий 
характер передбачає задоволення 
майнових інтересів довірчого влас-
ника за рахунок переданого в довір-
чу власність майна, щодо якого він 
набуває речово-правового титулу 
(право довірчої власності); наділен-
ня правом фактичного володіння 
та користування об’єктом довірчої 
забезпечувальної власності довірчо-
го засновника (боржника) свідчить 
про непосесорний характер забезпе-
чувальної власності; неакцесорність 
зумовлена дійсністю договору про 
встановлення права довірчої забез-
печувальної власності незалежно 
від дійсності основного забезпечено-
го зобов’язання, а також відсутніс-
тю залежності між припиненням 
правовідносин забезпечувального 
права власності та припиненням 
боргових правовідносин.

Ключові слова: довірча власність 
як спосіб забезпечення виконання 
зобов’язання, фідуція, забезпечуваль-
на довірча власність, забезпечувальна 
передача права власності.

Riabchynska A. Fiduciary 
ownership as a means to ensure 
the fulfillment of the obligation 
in Ukrainian law: the concept 
and legal nature

The notion of fiduciary ownership 
for security purposes is examined 
in the article. Different views of 
scientists are analyzed and national 
civil law provisions that regulate 
the fiduciary ownership as a means 
of ensuring the fulfillment of the 
obligation are highlighted. The 
fiduciary nature of the fiduciary 
ownership is substantiated in the 
arlicle. It was found that the essence 
of fiduciary ownership as a means 
to ensure the fulfillment of the 
obligation is to acquire by fiduciary 
the fiduciary ownership of property 
transferred to fiducia for ensuring 
the fulfillment of the obligation 
by the debtor and to return him 
fiduciary ownership of property after 
the fulfillment of a debt obligation 
in favor of a creditor. The author 
is offering definition of fiduciary 
transfer of ownership. It is proved 
that the fiduciary ownership is a 
proprietary, non – possessory and 
non – accessory means to ensure 
the fulfillment of the obligation: 
the proprietary nature provides 
satisfaction of the fiduciary’s 
property interests at the expense 
of the property transferred to the 
fiduciary ownership, in respect of 
which he acquires the proprietary 
right (the right of fiduciary 
ownership); granting the actual 
possession and use the object of 
fiduciary ownership for security 
purpose to the fiducia founder 
(debtor) testifies to the non-
possessory nature of the fiduciary 
transfer of ownership; non-
accessoryness is due to the validity 
of the agreement, which establishes 
the fiduciary ownership for security 
purposes, regardless of the validity 
of the main secured obligation, as 
well as the lack of relationship 



219

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

between the termination of fiducia 
and the termination of debt relations.

Key words: fiduciary ownership 
as means to ensure fulfillment of 
obligation, fiducia, fiduciary ownership 
for security purposes, fiduciary transfer 
of ownership.
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