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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КАТЕГОРІЙ  
«ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» І «ПРАВОВА ПОВЕДІНКА»

Соціально-політичні реформи, які відбува-
ються в Українській державі, а також перефор-
матування ідейних поглядів суспільства на за-
гальнолюдські цінності зумовлюють здійснити 
переосмислення певних явищ суспільно-правової 
дійсності. Право як важливий феномен сьогоден-
ня впливає на всі сфери життєдіяльності людини, 
визначає спрямованість державної політики, від-
биває правовий статус людини, межі її залучення 
до правової сфери життя суспільства. Так, з одно-
го боку, право повинно ефективно реагувати на ті 
зміни, що відбуваються в суспільстві, а з іншої, 
– воно само виступає інструментом, за допомогою 
якого можна найшвидше та якісніше здійснити 
необхідні перетворення в соціумі.

Розуміння права в аспекті його ефективності 
викладає головну його якість – здатність здійсню-
вати реальний вплив на діяльність і поведінку лю-
дей, а через це – сприяти прогресивним змінам у 
суспільстві, запроваджуючи цивілізовані взаємо-
відносини й соціальне партнерство. З дією права 
пов’язані сутність і вияв цінності права, досягну-
та або не реалізована мета правового регулювання 
в тому чи іншому суспільстві, державі, ступінь га-
рантованості прав і свобод людини й громадянина 
[1, с. 5–7].

Натепер питання щодо вивчення поведінки 
суб’єктів права й сутності реалізації правової ді-
яльності як віддзеркалення багатоаспектного 
явища права й результату його втілення в суспіль-
не життя набуває актуального значення. Правова 
діяльність і правова поведінка виступають інстру-
ментальною складовою частиною багатьох понять 
в юридичній науці (механізм забезпечення прав 
і свобод людини, правова культура, правова сві-
домість, правовідносини, правопорядок, реаліза-
ція права, функції держави тощо), залишаючись 
одночасно найважливішою складовою частиною 
правового статусу особи, що закріплюється в чин-
ному законодавстві.

Дослідження проблематики правової діяльно-
сті й правової поведінки здійснювалося багать-

ма як вітчизняними, так і зарубіжними автора-
ми, серед яких можна виокремити кілька груп. 
Так, у напрямі дослідження проблем правової 
діяльності працювали В.Д. Бабкін, С.Д. Гусарєв,  
Т.З. Гарасимів, Д.А. Керімов, М.І. Козюбра,  
С.І. Максимов, І.Ю. Настасяк, В.С. Нерсесянц, 
Н.М. Оніщенко, П.М. Рабінович, які акцентува-
ли на питаннях сутності й змісту такого правово-
го явища. Питання осмислення окремих аспектів 
правової поведінки належали до сфери наукових 
інтересів таких учених, як Є.О. Гіди, В.Н. Куд-
рявцева, В.В. Лазарєва, А.В. Лещенка, В.В. Окса-
митного, М.П. Орзіха, І.С. Самощенка, Т.І. Тара-
хонич, О.Д. Тихомирова, А.О. Штанька й інших.

Завдання статті полягає в комплексному ви-
кладенні наукових понять «правова діяльність» і 
«правова поведінка» як явищ правової дійсності: 
їх розвиток, визначення, основні ознаки й харак-
теристики.

У словниках термін «діяльність» трактується 
як застосування своєї праці до чого-небудь, робо-
та, заняття, активність, діяння; функціонування, 
діяння органів живого організму, існування, жит-
тя, виявлення сили, енергії чого-небудь [2, с. 774]; 
функція, функціонування, робота, поведінка, дія 
[3]. В іноземних мовах на позначення цього понят-
тя використовують такі терміни: англ. – activity; 
нім. – aktivitat; фр. – activite.

У філософії діяльність розглядається як спе-
цифічна людська форма активного ставлення до 
навколишнього світу, змістом якого є цілеспрямо-
вана заміна й перетворення останнього. У струк-
турі діяльності окремі науковці виокремлюють 
мету, засоби, результат і сам процес діяльності (дії 
суб’єкта) [4, с. 633], а інші – суб’єкт, об’єкт, засіб, 
мету, результат [5, с. 112].

Соціологи трактують діяльність як цілеспря-
мований вплив суб’єкта на об’єкт і вважають, що 
поза відносинами суб’єкта й об’єкта діяльність 
неможлива; вона завжди пов’язана з активніс-
тю суб’єкта [6, c. 201]. Структурною одиницею 
діяльності є дія, тобто здійснення чого-небудь,  
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діяння, сукупність вчинків. Слово «діяти» озна-
чає «здійснювати що-небудь певним способом, 
виявляти якусь діяльність, робити, чинити тощо» 
[2, с. 774].

Зміст діяльності зумовлюється специфікою 
об’єктів, на які вона спрямована (природних чи 
соціальних). Будь-яке суспільство існує як ціліс-
не явище завдяки діяльності суб’єктів суспільно-
го життя. Це дає підстави трактувати соціальну 
діяльність як сукупність дій суб’єктів у різнома-
нітних сферах суспільного життя. Спрямованість 
на об’єкти як частину соціального простору й ок-
реслену мету – отримання соціально значущих ре-
зультатів є критерієм виокремлення різних видів 
соціальної діяльності: політичної, економічної, 
правової тощо. Таким чином, правова діяльність є 
різновидом соціальної діяльності, що спрямована 
на отримання соціально (юридично) значущих ре-
зультатів у правовій сфері [7, с. 25].

У науковій юридичній спільноті досить часто 
виникають дискусії щодо поняття «правова ді-
яльність» та її ототожнення з юридичною (прав-
ничою) діяльністю. Ще донедавна вчені-правни-
ки використовували тільки термін «юридична 
діяльність», а введення в науковий обіг поняття 
«правова діяльність» викликало дискусії щодо 
його змісту, сутності й місця в поняттєво-катего-
ріальному апараті. Представники юридичної нау-
ки пропонували застосовувати поняття «правова 
діяльність» у широкому розумінні, а «юридична 
діяльність» – у вузькому. Так, Ф.Н. Фаткуллін за-
значав, що правова діяльність складається з усіх 
дій суб’єктів права в різних сферах життя, здійс-
нюється на їх підставі й відповідно до них [8, с. 
85]. На думку Б.В. Шалієва, поняття «правова ді-
яльність» ширше, ніж поняття «юридична діяль-
ність», і повинно охоплювати не тільки дії суб’єк-
тів, що здійснюють державну (публічну) владу, а 
й усіх юридичних і фізичних осіб [9, с. 19–20].

Необхідно зазначити, що В.Н. Карташов на-
полягав на використанні терміну «юридична ді-
яльність», розуміючи її лише як опосередковану 
правом професійну, трудову, державно-владну 
діяльність щодо прийняття юридичних рішень 
компетентними органами, яка спрямована на ви-
конання суспільних функцій і завдань (законо-
творчість, здійснення правосуддя, тлумачення 
законодавства тощо) для задоволення загальносо-
ціальних, групових та індивідуальних потреб та 
інтересів [10, с. 12].

Проаналізувавши наукові підходи до розумін-
ня поняття юридичної діяльності, С.Д. Гусарєв 
констатує, що в сучасній юридичній літературі, 
присвяченій питанням професійної діяльності 
юристів, досі не сформувалося чіткого уявлення 
щодо цієї діяльності, її структури, змісту, функці-
онального призначення. Учений пропонує розріз-
няти поняття «правова діяльність» та «юридична 

діяльність». Правову діяльність науковець роз-
глядає як один із видів соціальної діяльності, що 
здійснюється суб’єктами права з використанням 
правових засобів і для отримання правового ре-
зультату, унаслідок чого в процесі функціонуван-
ня суспільних відносин відбувається створення 
права, його розвиток і матеріалізація [11, с. 80]. 
Юридичну діяльність дослідник трактує як різно-
вид правової діяльності, що здійснюється у сфері 
права юристами на професійній основі з метою 
отримання правового результату, задоволення по-
треб та інтересів соціальних суб’єктів відповідно 
до вимог права [11, с. 85].

М.О. Теплюк, порівнюючи запропоновані  
С.Д. Гусарєвим визначення, зауважує, що, на 
його думку, поняття «юридична діяльність» не 
цілком випливає з поняття «правова діяльність» 
і ширше за обсягом. Якщо наслідком правової ді-
яльності є створення, розвиток і матеріалізація 
права, то така діяльність фактично обмежена сфе-
рою утворення права (якщо тільки термін «мате-
ріалізація права» не означає реалізацію права); 
натомість юридична діяльність не лише охоплює 
сферу утворення права, а й торкається сфери реа-
лізації права, тобто не є різновидом першої. Тому 
учений робить висновок, що визначення «право-
ва» та «юридична» щодо діяльності, пов’язаної з 
правом, більшість авторів уживає як синоніми, а 
тому не виникає потреби розрізняти зазначені по-
няття [12].

В юридичній літературі висловлюються мір-
кування щодо природи юридичної діяльності, зо-
крема зазначається, що вона опосередковується 
правом; відбивається в діях та операціях; спря-
мована на задоволення публічних і приватних по-
треб та інтересів зацікавлених суб’єктів; є органі-
заційним засобом; має інтелектуально-вольовий 
і ціннісно орієнтований характер. Таким чином, 
юридична діяльність – це система юридично зна-
чущих, законодавчо регламентованих дій та опе-
рацій, що спрямована на задоволення публічних і 
приватних інтересів [13, с. 394].

На думку В.М. Сирих, юридична діяльність є 
видом соціальної діяльності й характеризується 
всіма її ознаками. Учений розглядає юридичну 
діяльність як правомірну діяльність громадян та 
інших суб’єктів права, спрямовану на збереження 
чи вдосконалення юридичного механізму право-
вого регулювання, зокрема його компонентів: ме-
ханізмів правотворчості, правореалізації держав-
ного примусу [14, с. 193, 197].

Виходячи з наведеного, можна стверджува-
ти, що досить часто в наукових джерелах і нор-
мативно-правових актах зустрічаються та вико-
ристовуються поняття «правова діяльність» та 
«юридична (правнича) діяльність» як синоніми. 
На нашу думку, це зумовлює необхідність прове-
дення ґрунтовного методологічного дослідження  
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природи цих складних явищ правової дійсності, 
визначення їх особливостей і відмінностей.

До основних ознак правової діяльності нале-
жать:

1) вона є різновидом соціальної діяльності;
2) відбувається в правовій сфері суспільного 

життя;
3) здійснюється суб’єктами права;
4) складається з юридично значущих діянь;
5) її результатом є правові засоби, зокрема й 

норми права;
6) спрямована на досягнення юридичних на-

слідків – упорядкування суспільних відносин.
У межах правової діяльності відбувається ді-

яльність суб’єктів, спеціально уповноважених 
на створення правових актів (правотворчих, пра-
возастосовних, правоінтерпретаційних), а також 
діяльність суб’єктів безпосередньої реалізації 
права, у процесі якої здійснюються суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки учасників суспіль-
них відносин. Отже, під поняттям «правова ді-
яльність» необхідно розуміти юридично значущі 
діяння суб’єктів права, спрямовані на досягнення 
юридичних наслідків – упорядкування суспіль-
них відносин.

Необхідно зазначити, що однією зі складових 
частин правової діяльності є правова поведін-
ка, яка врегульована нормами права. У сучасній 
юридичній науці висловлюються думки, що це 
поведінка у сфері соціальної дії права; поведінка, 
регламентована нормами права; поведінка, перед-
бачена нормами права [15; 16].

Дотримуючись позиції доцільності розмежу-
вання термінів «правова діяльність» і «правова 
поведінка», на нашу думку, слід уточнити розу-
міння самого поняття «поведінка». Аналізуючи 
окреслену проблему, зазначимо, що поняття «по-
ведінка» – багатогранне й полідисциплінарне, 
оскільки є предметом дослідження низки гума-
нітарних наук (філософії, психології, соціології 
тощо). Поведінку можна розглядати як сукупність 
послідовних учинків або систему дій людини, як 
практичну, реальну або реалізовану дію, що пе-
редусім є різновидом людської діяльності, осмис-
леним комплексом учинків [17, с. 85]. Поведінка 
завжди суспільно зумовлена й набирає характери-
стики свідомої, колективної, цілеспрямованої або 
цілепокладальної, довільної та суспільно-соціаль-
ної діяльності. На рівні суспільно детермінованої 
діяльності людини термін «поведінка» означає 
також дії людини щодо суспільства, інших людей 
і предметного середовища, які розглядаються з 
боку їх регуляції суспільними нормами. Одини-
цями поведінки є вчинки, в яких формуються та 
водночас відбиваються позиції особистості, її мо-
ральні переконання [18, с. 149].

З філософського погляду поведінка є проце-
сом зміни станів певних істот, що відповідає їх 

внутрішній природі як цілому, або здатністю біо-
логічних індивідів у певний спосіб тримати себе, 
надавати своїй взаємодії з навколишнім середо-
вищем сталих рис. Як осмислена людська харак-
теристика, така здатність до саморегуляції озна-
чає спосіб існування, активним чинником якого є 
усвідомлений волевияв самого суб’єкта. Людська 
поведінка корелює зі складною системою цілей, 
мотивів, настанов, внутрішніх смислів, свідомих і 
неусвідомлених прагнень і потягів, завжди так чи 
інакше поєднаних та актуалізованих певним рі-
шенням суб’єкта стосовно способу своєї присутно-
сті у світі. Водночас поняття людської поведінки 
ґрунтується на припущенні, що свідома вольова 
самодетермінація не є єдино визначальним чин-
ником у житті людини; саме її взаємодія або зітк-
нення з іншими внутрішніми або зовнішніми чин-
никами (що їх вона незрідка сама й пробуджує) 
формує неповторну цілісність поведінки особисто-
сті або соціальної групи. Моральний аспект пове-
дінки пов’язаний із розкриттям характеру й меж 
впливу на поведінковий процес моральних норм, 
цінностей та інтенцій людського суб’єкта, що ре-
алізуються визначальним чином у його свідомому 
й відповідальному волевиявленні [5, с. 490–491].

У психології поведінка – це зовнішній вияв 
активності, система дій біологічного індивіда, 
спрямована на підтримання його існування, що 
виявляється в певній послідовності вчинків, ці-
леспрямованих дій. Як вищий рівень взаємодії 
цілісного організму з довкіллям, вона здійснюєть-
ся як єдність психічних – спонукальних, регулю-
вальних і зображальних – чинників, що наближа-
ють або віддаляють організм від певних об’єктів, а 
також перетворюють їх [19, с. 52].

Сучасні розробки в психології особистості ви-
різняють такі категорії, як «діяльність» і «по-
ведінка». На переконання Н.В. Ліфарєвої, пове-
дінка не завжди цілеспрямована, не передбачає 
створення певного продукту, найчастіше має па-
сивний характер. Діяльність завжди цілеспрямо-
вана, активна, спрямована на досягнення певного 
результату. Поведінка спонтанна («куди поведе») 
– діяльність організована; поведінка хаотична – 
діяльність систематична [20, с. 209].

Для соціології характерне розмежування по-
нять «поведінка» і «соціальна поведінка». Так, 
«поведінка» розглядається як взаємодія всіх жи-
вих істот із довкіллям, а «соціальна поведінка» 
розкривається вже як поведінка людини, що фор-
мується, розвивається та виявляється в умовах 
суспільного життя та має соціальний характер. 
Сучасна наука активно вивчає поведінку людей, 
їх установки, ціннісні орієнтації, потреби й інте-
реси, а також умови, за яких здійснюється їхня 
поведінка. Найчастіше поняття «поведінка» озна-
чає практичну, реальну або системну дію, в якій 
реалізуються людські якості й внутрішні потреби, 
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що проявляються зовні. Дослідники соціальної 
активності людини поведінку особи інтерпрету-
ють як зовнішнє вираження діяльності, в якому 
виявляється конкретна позиція людини, її уста-
новка.

Соціальну поведінку можна трактувати як си-
стему або сукупність таких взаємопов’язаних дій 
та учинків особистості, соціальних груп і спіль-
нот у процесі життєдіяльності суспільства, котрі 
визначаються потребами, мотивами, інтересами, 
обов’язками й формами суспільного життя. Це 
зовнішній вияв діяльності, в якій реалізуються 
внутрішні покликання, відтворюються фізичні, 
інтелектуальні й духовні особливості людини, 
розкриваються її позиція, місце й спосіб буття в 
суспільно-історичному процесі [21, с. 230].

Необхідно зазначити, що окремі науковці 
(В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунєєв та інші), які дослід-
жують деякі аспекти соціальної поведінки, вва-
жають, що не всі дефініції поведінки повною мі-
рою розкривають зміст такого поняття. Так, В.Н. 
Кудрявцев зазначає, що найбільш прийнятними й 
адекватними можна вважати ті визначення, котрі 
повніше охоплюють роль свідомості й інших яко-
стей людської особистості [22, с. 7–8].

Таким чином, на основі доктринальних погля-
дів науковців можна стверджувати, що поняття 
«діяльність» і «поведінка» відмінні, оскільки ка-
тегорія «поведінка» менша, вужча, ніж поняття 
«діяльність», тому що діяльність має як реально-, 
так і морально-перетворювальний характер і не 
завжди піддається зовнішньому спостереженню.

Необхідно зазначити, що такий підхід, за яким 
діяльність розглядається як узагальнювальна ка-
тегорія, котра характеризує активну сутність лю-
дини, яка може бути недоступною для зовнішнього 
спостереження, а поведінка виражається в зовніш-
ніх діях, які безпосередньо можна спостерігати й 
фіксувати, не може бути повною мірою застосова-
ний у правознавстві з таких причин. Як зазначав 
Б.Г. Ананьєв, поведінку людини в суспільстві мож-
на вважати родовою характеристикою, щодо якої 
всі види діяльності (професійно-трудова, творча 
тощо) мають окреме значення. У такому випадку 
діяльність розглядається як певна форма соціаль-
но зумовленої взаємодії людини з навколишнім 
світом, з природою та соціальним середовищем, як 
сукупність актів поведінки – конкретних вчинків, 
спрямованих до єдиної мети [23, с. 315].

На переконання В.Н. Кудрявцева, поведінка 
визнається ширшою категорією, ніж діяльність. 
Це дозволяє не тільки врахувати весь спектр ви-
дів і форм поведінки, включаючи афективні й ім-
пульсивні дії, свідомі вольові вчинки й елементи 
несвідомих реакцій, зовнішні й внутрішні форми 
людської активності, але й класифікувати рівні 
поведінки, серед яких людська діяльність буде 
найвищим [24, с. 8].

Потрібно врахувати те, що в чинному законо-
давстві поведінка виражена не безпосередньо сло-
вом «поведінка», а передусім за допомогою таких 
словосполучень, як дія, бездіяльність, діяння (на-
приклад, у Кримінальному кодексі України (далі 
– Кодекс) закріплено, що кримінальне правопо-
рушення – це передбачене Кодексом суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом кримінального правопору-
шення (ст. 11 Кримінального кодексу України)). 
Такий підхід відповідає семантичному змісту 
вказаного явища й означає конкретний учинок 
несистематичного характеру, який оцінюється за-
конодавцем на відповідність до норми права. Не-
обхідно вказати на те, що в чинному законодавстві 
визначення «поведінка» як сукупність дій вико-
ристовується досить нечасто й має передусім зна-
чення певного образу суспільно-правового життя 
суб’єкта права (наприклад, у Кримінальному ко-
дексі України поняття «поведінка» зустрічається 
десять разів, а термін «діяльність / бездіяльність» 
– понад триста п’ятдесят) [25].

На підставі проведеного теоретико-правового 
аналізу можна дійти висновку про те, що катего-
рія «правова поведінка» як ціле є узагальнюваль-
ною категорією, котра об’єднує одиничні категорії 
правомірної поведінки, протиправної поведінки й 
зловживання правом.

Констатуючи відсутність єдиного підходу до 
розуміння категорій «правова діяльність» і «пра-
вова поведінка», слід підкреслити, що, з одного 
боку, не варто ототожнювати зазначені вище по-
няття, оскільки вони різні за своїм змістовним на-
повненням, а з іншого боку, – таке розмежування 
умовне й пов’язане з багатоаспектністю дії права 
на суспільні відносини. У сучасний період кате-
горія «правова поведінка» наповнюється новим 
змістом, і, на нашу думку, її необхідно розглядати 
через призму поняття «правова діяльність» з ура-
хуванням структурно-функціональної характери-
стики таких правових явищ. Усе викладене вище 
дає підстави стверджувати, що зазначені категорії 
не ізольовані, вони взаємодіють і доповнюють одна 
одну. Тому теоретико-методологічний аналіз та-
ких понять шляхом використання різноманітних 
принципів, підходів і методів – не самоціль, а не-
обхідність встановлення взаємозв’язків між ними.
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Анотація

Білозьоров Є. В. Методологічні аспекти співвід-
ношення юридичних категорій «правова діяльність»  
і «правова поведінка». – Стаття.

У статті розглянуто методологічні аспекти співвід-
ношення юридичних категорій «правова діяльність» 
і «правова поведінка». Окрема увага дослідника була 
зосереджена на дефініції юридичної (правничої) діяль-
ності як різновиду правової діяльності, і виокремлені 
її основні ознаки. Таким чином, юридична діяльність:

1) є різновидом соціальної діяльності;
2) відбувається в правовій сфері суспільного життя;
3) здійснюється суб’єктами права;
4) складається з юридично значущих діянь;
5) її результатом є правові засоби, зокрема й норми 

права;
6) спрямована на досягнення юридичних наслід-

ків – упорядкування суспільних відносин.
У дослідженні зазначено, що в межах правової ді-

яльності відбувається діяльність суб’єктів, спеціаль-
но уповноважених на створення правових актів (пра-
вотворчих, правозастосовних, правоінтепретаційних), 
а також діяльність суб’єктів безпосередньої реалізації 
права, у процесі якої здійснюються суб’єктивні права 
та юридичні обов’язки учасників суспільних відно-
син. Під поняттям «правова діяльність» автор розуміє 
юридично значущі діяння суб’єктів права, спрямовані 
на досягнення юридичних наслідків – упорядкування 
суспільних відносин.

Аналізуючи окреслену проблему, дослідник у стат-
ті зазначає, що поняття «правова поведінка» – бага-
тогранне й полідисциплінарне, оскільки є предметом 
дослідження низки гуманітарних наук (філософії, пси-
хології, соціології, правознавства тощо). Автором стат-
ті обґрунтовано, що поняття «діяльність» і «поведінка» 
відмінні, оскільки категорія «поведінка» є меншою, 
вужчою, ніж поняття «діяльність», тому що діяльність 
має як реально-, так і морально-перетворювальний ха-
рактер і не завжди піддається зовнішньому спостере-
женню. Зазначено, що категорії «правова діяльність» 
і «правова поведінка» не потрібно ототожнювати, 
оскільки вони різні за своїм змістовним наповненням. 
Але таке розмежування умовне й пов’язане з багатоа-
спектністю дії права на суспільні відносини. На пере-
конання автора, у сучасний період категорія «правова 
поведінка» наповнюється новим змістом, її необхідно 
розглядати через призму поняття «правова діяльність» 
із врахуванням структурно-функціональної характе-
ристики таких правових явищ.

Ключові слова: діяльнісний підхід, діяльність, пове-
дінка, правова активність, правова діяльність, правова 
поведінка, соціальна поведінка, юридична (правнича) 
діяльність.

Summary

Bilozorov Ye. V. Methodological aspects of the 
relationship between legal categories “legal activity” 
and “legal behavior”. – Article.

The methodological aspects of the ratio of legal cat-
egories “legal activity” and “legal behavior” are consid-
ered in the article. The researcher’s special attention was  
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focused on the definition of legal activity as a kind of le-
gal activity and its main features were singled out:

1) it is a kind of social activity;
2) occurs in the legal sphere of public life;
3) is carried out by subjects of law;
4) consists of legally significant acts;
5) its result is legal remedies, including rules of law;
6) aimed at achieving legal consequences – streamlin-

ing public relations.
The study notes that within the legal activity is the ac-

tivities of entities specifically authorized to create legal 
acts (law-making, law enforcement, law interpretation), 
as well as the activities of subjects of direct implementa-
tion of the law, in the process of which subjective rights 
and legal obligations ties of participants in public rela-
tions. Under the concept of “legal activity” the author un-
derstands the legally significant actions of legal entities 
aimed at achieving legal consequences – the regulation of 
public relations.

Analyzing the outlined problem, the researcher 
notes in the article that the concept of “legal behavior” 

is multifaceted and multidisciplinary, as it is the sub-
ject of research in a number of humanities (philosophy, 
psychology, sociology, law, etc.). The author of the arti-
cle substantiates that the concepts of “activity” and “be-
havior” are different, because the category ‘behavior” is 
smaller, narrower than the concept of “activity”, because 
the activity has both real and moral-transformative na-
ture and is not always subject to external observation. 
It is noted that the categories “legal activity” and “legal 
behavior” should not be equated, as they are different 
in their content, and on the other hand, this distinction 
is conditional and related to the multifaceted nature of 
the right to public relations. According to the author, 
in the modern period the category of “legal behavior” is 
filled with new meaning, it must be considered through 
the prism of the concept of “legal activity” taking into 
account the structural and functional characteristics of 
these legal phenomena.

Key words: activity approach, activity, behavior,  
legal activity, legal behavior, social behavior, legal (legal) 
activity.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ АДВОКАТА –  
СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відстоюючи ідею справедливості під час здійс-
нення правосуддя, українські адвокати мають 
насамперед виходити з усвідомлення та розумін-
ня факту, що незаконне рішення суду в принципі 
не можна визнавати. Судове рішення лише тоді 
набуває справедливого статусу, коли воно при-
ймається на основі чинного законодавства й ґрун-
тується на засадах верховенства права. Підміна 
законів почуттями, емоціями, доцільністю – це 
шлях до руйнування правових основ будь-якого 
суспільства й держави. На жаль, окремі адвока-
ти, поступаючись у професіоналізмі корифеям 
правозахисту, «чіплялися» за справедливість і 
намагалися компенсувати свої «скромні» мож-
ливості, втілюючи свою позицію в бездоганному 
силогізмі: для прикладу, в підсудного шесте-
ро малолітніх дітей, якщо ми засудимо батька, 
його дітям доведеться помирати з голоду; але 
діти повинні жити, отже, ми не можемо засуди-
ти винного. Така позиція не має нічого спільного 
зі справедливістю. «Грамотний і чесний адвокат 
повинен знати, що кримінальна відповідальність 
не залежить від сімейного стану винного, і лю-
дина, яка вчинила злочин, має бути покарана, 
незважаючи на те, що його дружина й діти мо-
жуть померти з голоду; про них повинні подбати 
інші, насамперед держава й органи опіки, а судді 
й присяжні повинні зробити свою справу – при-
йняти справедливе правове рішення» [1, с. 239]. 
Безперечне й те, що імплементація таких емоцій 
є негідним прийомом захисту. Адвокат, який 
поважає правосуддя, знайде інші засоби й спосо-
би захисту – законні, морально виправдані й не 
менш ефективні.

Своєрідність соціального статусу, правової сві-
домості й специфіки виконуваної діяльності впли-
вають на формування в адвоката специфічного 
відчуття справедливості, яке апріорі еквівалентно 
відбивається на його професійних особливостях. 
З-поміж професійних особливостей адвоката, що 
потребують окремого дослідження, необхідно ви-
ділити, зокрема, такі:

1) стратифікація адвокатів на основі шкали 
корпоративного престижу;

2) самооцінка й оцінка з боку громадян  
(статусу, функцій);

3) відносини між різними прошарками  
фахівців, у тому числі й внутрішньо професійні 
конфлікти;

4) ступінь готовності юридичної спільноти до 
справжнього захисту прав і свобод людини;

5) специфіка професійного менталітету;
6) ступінь і варіанти опору з боку окремих ад-

вокатів щодо нових правових інститутів (для при-
кладу, суд присяжних, допуск як захисників фа-
хівців в галузі права й інше).

Хоча це навіть не весь перелік особливостей 
адвоката. Вони більшою мірою характеризують 
внутрішні відносини групи, з одного боку, і відби-
ваються на праворегулювальній функції (пошуку 
й встановленні справедливості), що ними викону-
ється, – з іншого боку. Зрештою, як слушно ви-
словився Джеймс Малхолланд, недофінансування 
значно карає жертв, аніж самих злочинців. Зокре-
ма, Голова Асоціації кримінальних адвокатів за-
значає: «Фінансування має вирішальне значення. 
Ми на колінах. Недофінансування ризикує погли-
бити судові помилки. Нам потрібно фінансувати 
обвинувачення, а також захист. Кожному потріб-
но платити гідно» [2].

Наведемо основні детермінанти професійної 
діяльності адвоката, які для зручності структур-
но розділимо на вісім складових компонентів: 
соціальний, пошуковий, реконструктивний (кон-
струкційний), засвідчувальний, організаційний, 
конструктивний, пізнавальний, комунікативний.

Соціальний компонент діяльності адвока-
та визначається гуманним спрямуванням його 
професії, покладеним на нього суспільством, – 
здійснювати правовий захист підозрюваного (об-
винуваченого, підсудного) з метою досягнення 
справедливого розв’язання конфлікту між особи-
стістю та суспільством, керуючись за такої умови 
принципом презумпції невинності. Утім, соціаль-
ний компонент діяльності адвоката вимагає від 
нього таких якостей:

1) гуманізм – вміння підтримати в клієнта 
зв’язок із суспільством, незважаючи на вчинений 
ним злочин;

2) віра в людину, що виражається  
в прогнозуванні соціально-корисної поведінки 
правопорушника;
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3) справедливість;
4) законність;
5) високий рівень кваліфікації.
Пошуковий компонент діяльності адвоката ви-

ражається:
1) у перевірці фактів, які надають слідчі й про-

курор під час судового засідання, встановленні 
їх достовірності (істинності) або не достовірності 
(хибності);

2) в оцінці доказів в обґрунтуванні доведеності 
чи недоведеності фактів (оцінка думки фахівців, 
експертів);

3) у пошуку відповідних правових норм і, зно-
ву ж таки, оцінці можливості їх застосування.

Зрештою, пошуковий компонент діяльності ад-
воката передбачає наявність таких якостей: гли-
бину мислення (здатність проникати в суть фак-
тів) і широту розуму (вміння охоплювати широке 
коло питань); сумлінність; знання законодавства; 
визнання верховенства права; принциповість; на-
явність власної думки й вміння її відстоювати; 
особисту незацікавленість.

Реконструктивний (конструктивний) компо-
нент діяльності адвоката як захисника в суді мож-
на відбити в трьох стадіях:

1) складання загальної концепції – узагальнен-
ня різнобічної інформації, формування усталеної 
особистої думки, утвердження стратегії захисту;

2) розробка тактики захисту – підготовка так-
тичних прийомів, що дають можливість знайти з 
великого числа доказів лише ті, які б виправдо-
вували його підзахисного чи пом’якшували його 
вину, в тому числі складання заяв і подань тощо;

3) проведення самого захисту.
Для реконструктивного (конструктивного) 

компоненту діяльності адвоката необхідна наяв-
ність і таких якостей, як-от: незалежність; роз-
винена пам’ять; критичне мислення; розвинена 
уява; уважність до деталей; коректність щодо ко-
лег в суді й інше.

Засвідчувальний компонент діяльності адвоката 
полягає у своєчасному й чіткому оформленні доку-
ментації під час проведення консультацій і виступах 
як захисника в суді (заяви, скарги, інші документи 
правового характеру). Для цього адвокат повинен 
дотримуватися таких норм культури, як-от: акурат-
ність; знання державної мови й мови регіону, де 
здійснюється адвокатська діяльність; вміння воло-
діти лаконічним стилем викладу; вміння ефектно 
використовувати стандарти документації тощо.

Конструктивний компонент діяльності адвока-
та містить прийняття рішення про обрання тієї чи 
іншої стратегії та тактики захисту з урахуванням 
обставин справи й поведінки обвинуваченого. Ви-
бір тактики захисту визначається її стратегією, 
яка може бути:

а) аналітичною (пошук доказів для виправдан-
ня підзахисного або пом’якшення його провини);

б) побудованою на системі психологічних пас-
ток для слідчого.

Крім того, до конструктивного компонента на-
лежать розумові операції щодо співвідношення 
ситуації злочину до змісту кримінальних і кри-
мінально-процесуальних норм. Цей компонент 
діяльності адвоката також проявляється і під час 
визначення структури промови захисту в суді.

Організаційний компонент діяльності адвока-
та характеризується тим, що процес захисту не 
має суворої нормативної регуляції, тому плану-
вання захисту, використання певних прийомів і 
методів залежать від організаторських умінь ад-
воката.

Пізнавальний компонент діяльності адвоката 
спрямований на розв’язання складного завдан-
ня – встановлення істини з метою виправдання 
особи, яка притягається до відповідальності, або 
ж пом’якшення міри покарання. В основі пізна-
вального компонента лежить сувора й об’єктивна 
оцінка наявних фактів.

Комунікативний компонент діяльності адвока-
та дозволяє глибше вивчити психологічні причини 
скоєння злочину, дати повнішу характеристику 
особистості обвинуваченого, правильно будувати 
взаємини з іншими учасниками судового процесу, 
уникнути деструктивних ситуацій тощо.

Невіддільною частиною образу адвоката є його 
манера поведінки, тобто дії та вчинки, що демон-
струються як перед клієнтом, так і перед іншими 
представниками суспільства. Його поведінка зу-
мовлена власними індивідуально-особистісними 
особливостями й відповідає тому образу, який він 
«прийняв» на себе. З огляду на це виникненню 
сумісності у відносинах між адвокатом і підзахис-
ним сприяють професійні й особистісні якості за-
хисника.

Для прикладу, Джеймі Спенхейк визначила 
п’ять рис великих юристів, зокрема такі:

1) співчуття як одна з багатьох якостей 
юриста, оскільки без співчуття не можливо поста-
вити себе на місце клієнта або повністю зрозуміти 
проблеми, з якими зустрічається клієнт. Окрім 
того, без співчуття не можливо зрозуміти позицію 
та свого суперника, передбачити, що він буде ро-
бити, і вжити необхідних превентивних кроків, 
щоб принести користь клієнту. Урешті-решт без 
цього не можливо запропонувати найкращі рі-
шення;

2) уміння слухати як один із найважливіших 
аспектів спілкування, адже це здатність слухати 
своїх клієнтів, суперників, своїх колег і суддів. 
Юристи повинні брати багато інформації, аналі-
зувати й узагальнювати її, а також добре розмір-
ковувати, щоб надавати поради своїм клієнтам,  
а розпочинається все це саме з уміння слухати;

3) асертивність, а не агресивність, оскільки 
саме напористий адвокат висловлює свою думку 



11Випуск 2(37), 2021

й дає можливість себе почути, поважаючи й ін-
ших, натомість агресивні юристи нападають або 
ігнорують думки інших на користь своїх, що не-
припустимо. Як і ті, кому бракує співчуття, над-
мірно агресивні адвокати не можуть зрозуміти 
чужу позицію, коли вона відрізняється від пози-
ції їх клієнта. Це робить їх неефективними в розу- 
мінні проблеми й, отже, вони не в змозі надати 
ефективне рішення;

4) творчість як засіб пошуку реальних розв’я-
зань проблем, на які наштовхуються клієнти, 
адже кожна справа є сама собою унікальною; з 
кожним клієнтом потрібно розв’язувати по-різно-
му, а кожне рішення ретельно розробляти. Хоча 
загалом адвокат належить до досить несхильної 
спільноти, все ж він змушений навчитися мисли-
ти нестандартно;

5) наполегливість як запорука успіху.
Усе-таки адвокат повинен мати можливість 

піти геть, коли щось не працює, зробити перерву й 
повернутися свіжим і готовим до «боротьби», пе-
реговорів чи чого завгодно іншого [3].

Адвокат під час виконання правозахисних 
функцій повинен використовувати цивільний 
імунітет від безпідставних переслідувань органів 
влади за будь-які дії, що знаходяться в законодав-
чому полі, але суперечать позиції влади, оскільки 
були зумовлені його правовою позицією. Утім, ад-
вокат повинен мати ось такий імунітет щодо всіх 
заяв, зроблених як усною, так і письмовою фор-
мою, щодо виконання ним професійних обов’яз-
ків у суді або іншому державному юридичному 
або адміністративному органі.

Слід зауважити, що саме суд займає централь-
не місце в системі правозахисних механізмів. Ра-
зом із тим світовий досвід підтверджує, що розви-
ток не судових правозахисних інститутів значно 
підвищує гарантії ефективності захисту прав 
людини. Зв’язок між гармонізацією суспільства 
(пошуком суспільного компромісу, суспільної 
справедливості), яку здійснює суд, і законодав-
чою гармонізацією існує на двох рівнях: строго 
правовому й здебільшого політичному. Саме ос-
танній має історичне значення, хоча й перший із 
них нині може бути важливішим.

Дослідження справедливості, законності й рів-
ності як феноменів суспільного життя, зв’язку їх 
теоретичних положень з умовами імплементації 
містять не лише важливу наукову, а й практич-
ну проблему. Під основними правами й свобода-
ми людини й громадянина зазвичай розуміють 
найбільш значущі з них, що закріплені в кон-
ституціях та інших нормативно-правових актах. 
Поняття «права» й «свободи» практично не від-
різняються один від одного. Під правом у такому 
випадку розуміють суб’єктивне право діяти або 
не діяти в будь-який спосіб, а свобода – це від-
сутність перешкод для здійснення суб’єктивного 

права. Шлях права може бути звивистим, тому і 
є всі підстави вважати, що кінцева мета реалізації 
«права» й «свободи» полягає в тому, щоб всі гро-
мадяни мали реальну можливість реалізовувати 
свої справжні права, а суд, застосовуючи юридич-
ну винахідливість, не перестарався в політичній 
доцільності. Взаємодія на основі права буде до-
речною лише в тому випадку, якщо суд ухвалює 
рішення, яке проголошує національну міру пере-
шкоди будь-якому протизаконному посяганню. 
Якщо ухвалюють рішення про те, що такий захід 
можна зберегти внаслідок його виправданості, то 
це може стати судовою практикою, на яку, як на 
«британський судовий прецедент по-українськи», 
в разі проблемних процесів з особливо помітною 
політичною складовою частиною зможуть спира-
тися наступні суди тощо.

Важливо, щоб саме громадяни, а не професійні 
політики, не ізолювали себе від політичного жит-
тя суспільства й прагнули брати в ньому актив-
ну участь із метою унеможливлення негативного 
впливу плюралізму думок на державну політику. 
Сучасність неодноразово доводила, що адвокат як 
юрист, що володіє індивідуальною політичною 
культурою, відіграє значну роль у формуванні 
демократичної особистості, розвитку громадян-
ського суспільства й правової держави. Тому й 
політична культура адвоката – це зумовлені полі-
тичними знаннями, вміннями, навичками, цінно-
стями й втілені на практиці правила (норми) його 
поведінки як суб’єкта політичної влади. Отже, 
саме рівень політичної культури адвоката формує 
розуміння ним власного впливу на формування та 
утвердження в суспільстві такої цінності, як спра-
ведливість.

Справедливість як стрижень адвокатської ді-
яльності загалом пов’язана з ще одним аксіоло-
гічним принципом діяльності адвоката, а саме з 
відповідальністю. Власне, відповідальність ад-
воката є відповідністю поведінки адвоката до со-
ціально-нормативних вимог, його професійного 
обов’язку, підпорядкованістю його поведінки со-
ціальному контролю. Зрештою, як слушно із цьо-
го приводу відзначає В.С. Бліхар: «Коли людина 
вчиняє правильно відповідно до системи ціннос-
тей і норм закону, то із часом у неї виробляєть-
ся звичка вчиняти морально й правослухняно.  
У такий спосіб людина формує свої морально- 
правові якості – стійкі риси характеру, що вираже-
ні в її поведінці, вчинках у конкретних ситуаціях»  
[4, с. 133]. На думку саме цього автора, цінність 
правової допомоги безпосередньо залежить від 
особи, яка її надає, – юриста. «Цю людину, – ак-
центує В’ячеслав Бліхар, – можна схарактеризу-
вати сукупністю таких рис: синкретизм моралі й 
права; вищий за загальностатистичний культур-
ний рівень правосвідомості, що зумовлено вимо-
гами до юридичного фаху; усвідомлене прийняття 
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у свою поведінку й загальнолюдських, і спеці-
альних правил, розроблених відповідно до вимог 
юридичного фаху; пріоритет таких рис характеру, 
як стриманість, порядність, ввічливість, відпові-
дальність тощо» [4, с. 134].

Для прикладу, Джон Ф. Шерман визначив 
шість причин, чому юристи повинні займатися 
адвокатською діяльністю з дотриманням прав лю-
дини. Зокрема, він виокремив:

1) управління ризиками, оскільки нездатність 
компанії керувати своїми ризиками в галузі прав 
людини може мати серйозні ризики для самої 
компанії, включаючи юридичні ризики;

2) стійкість як гарантія визнання міжнарод-
ними компаніями управління ризиками, пов’я-
заними з правами людини як важливим компо-
нентом для своїх цілей у сфері стійкості. Вони 
очікують, що їхні найцінніші адвокати – як всере-
дині, так і зовнішні адвокати – будуть консульту-
вати їх із питань прав людини як частину їх шир-
шого управління юридичними ризиками;

3) мінливість закону, оскільки закон динаміч-
ний, а не статичний. Закони, які вимагають від 
компаній дотримуватись прав людини, стають все 
глобальнішими, що останнім часом спостерігаєть-
ся в законодавстві, котре вимагає звітування про 
ризики прав людини тощо;

4) відповідність і національне законодавство. 
Адвокати можуть зіграти вирішальну роль, до-
помагаючи компаніям виконувати національне 
законодавство, яке захищає права людини. Адво-
кати також можуть надати ключові поради, щоб 
допомогти клієнтам зрозуміти й подолати потен-
ційну напруженість між національним законо-
давством і правами людини;

5) запобігання заподіяння шкоди правам люди-
ни, адже є чимало галузей юридичної практики, 
де адвокати можуть допомагати компанії запобіг-
ти або ж пом’якшити проблеми з правами люди-
ни, наприклад, формуючи, як компанія обирає, 
укладає контракти, контролює результати діяль-
ності й припиняє чи поновлює відносини з треті-
ми сторонами, які можуть потенційно призводити 
компанію до проблем із правами людини;

6) професійна етика юриста, адже адвока-
ти повинні діяти в інтересах своїх клієнтів і ви-
знають, що їхня роль у дотриманні верховенства 
права є фундаментальною для відповідальності 
суспільства й держави за дотримання прав люди-
ни. Мало того, в багатьох правових кодексах чіт-
ко згадуються права людини як складова частина 
саме етичного законодавства [5].

У такому контексті необхідно акцентувати на 
тому, що все ж таки професійна етика загалом 
є стрижнем у забезпеченні незалежної, компе-
тентної, ефективної та підзвітної адвокатської 
діяльності. Утім, вичерпні етичні правила або 
професійна поведінка повинні гарантувати, що 

адвокати дотримуватимуться процедур догляду 
за клієнтами, діятимуть в інтересах клієнта й ви-
конуватимуть свої обов’язки адвоката. Отже, до-
цільно й констатувати, що саме професійна етика 
може додатково прищепити аксіологічні принци-
пи справедливості, чесності й доброчесності в по-
ведінці юристів і зміцнити довіру громадськості 
до здійснення правосуддя. Адже адвокати на між-
народній арені є спеціалізованими фахівцями, які 
ставлять інтереси своїх клієнтів вище особистих і 
прагнуть домогтися верховенства права. Саме ад-
вокат зобов’язаний поєднувати у своїй практич-
ній діяльності постійне оновлення правових подій 
з обслуговуванням своїх клієнтів, повагою до су-
дів і законним прагненням підтримувати правос-
лухняний рівень життя.

Відповідно до такого підходу відповідальність 
адвоката є різновидом громадсько-правової від-
повідальності. Отже, до ознак, притаманних від-
повідальності адвоката, як вдало їх виокремила 
О.А. Фаєр, можна віднести всі ознаки, характерні 
для громадсько-правової відповідальності, а саме: 
державний примус, засудження суспільства, не-
гативні наслідки для правопорушника, майновий 
характер, додаткові обмеження, відповідальність 
юридично-рівних суб’єктів один перед одним, 
компенсаторний характер [6, с. 628]. Окрім того, 
професійна відповідальність адвоката має певні 
ознаки, що дозволяють її виокремлення як окре-
мого виду юридичної відповідальності. Наяв-
ність самостійних джерел, що містять у собі нор-
ми, які регулюють функціонування професійної 
відповідальності адвоката, є ще однією ознакою 
професійної відповідальності адвоката. До таких 
джерел відносять: Кодекс професійної етики адво-
ката, корпоративні акти адвокатських палат, пре-
цеденти адвокатських палат, звичаї тощо.

Наявність процесуального права, що регу-
лює порядок, скажімо, притягнення адвоката до 
професійної відповідальності, є незаперечною 
ознакою наявності окремого виду юридичної від-
повідальності – професійної відповідальності 
адвоката. Таким чином, у випадку притягнен-
ня адвоката до професійної відповідальності до 
компетенції одного органу входить встановлен-
ня факту наявності в діяльності адвоката пору-
шення норм адвокатської етики (кваліфікаційна 
комісія), а до компетенції другого – вибір міри 
професійної відповідальності (рада адвокатської 
палати). Справедливості ради необхідно відзна-
чити, що виокремлення нового виду юридичної 
відповідальності – професійної відповідальності, 
як і його підвиду – професійної відповідальності 
адвоката, може послужити імпульсом для док-
тринального вивчення великого пласта соціаль-
них відносин, пов’язаних із діяльністю саморегу-
льованих професійних відносин. Отже, говорити  
про відповідальність адвоката як один із видів 
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дисциплінарної відповідальності в її класичному 
розумінні, на мій погляд, буде не правильним. 
Усе ж дотримуюся переконання, що відповідаль- 
ність адвоката є самостійним видом юридичної 
відповідальності.

Урешті-решт, певна складність становища ад-
воката полягає в односторонності функції захис-
ника. Адвокат на відміну від прокурора з’ясовує 
виключно ті обставини у справі, що виправдову-
ють або ж пом’якшують вину чи ступінь відпові-
дальності підзахисного. Одна з перших заповідей 
Гіппократа лікарям «Не нашкодь» цілком логіч-
но імплементована й у діяльність адвоката: своєю 
діяльністю він зобов’язаний не зашкодити пози-
ціям та інтересам свого клієнта. У такому прояв-
ляється одна з найхарактерніших специфічних 
моральних вимог до адвоката.

Підсумовуючи, потрібно акцентувати на тому, 
що, зважаючи на специфіку інституту професійної 
відповідальності адвоката, слід задуматися над 
його подальшим розвитком, перспективою та про-
блемами. У чинних правилах адвокатської етики 
норми викладені досить не чітко й не системно. 
Проте для початку процесу внесення змін у цей 
документ слід все-таки з’ясувати, чи влаштовує 
сучасну адвокатську спільноту ситуація, що скла-
лася з притягненням адвокатів до професійної від-
повідальності? Вочевидь, ні.

Аналіз правозастосовної практики з приводу 
притягнення адвокатів до професійної відповідаль-
ності відбив, що низка важливих правил не знайшла 
свого закріплення в Правилах адвокатської етики. 
Лише після вдосконалення інституту професійної 
відповідальності адвоката можемо переходити до 
кардинально нового етапу розвитку цього інститу-
ту – формування складу професійних правопору-
шень адвокатів, оскільки безліч наявних проблем 
в адвокатській діяльності пов’язані передусім із 
тим, що адвокат виконує своєрідну суспільну роль, 
гармонізуючи й гуманізуючи суспільні відносини,  
а водночас не є державним інститутом.
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Анотація

Заяць О. С. Обґрунтування основоположних  
принципів адвоката – справедливості та відповідаль-
ності. – Стаття.

Стаття присвячена обґрунтуванню основополож-
них в адвокатській діяльності принципів справедли-
вості й відповідальності в межах філософсько-право-
вого дискурсу. З’ясовано, що з-поміж похідних від 
аксіологічних принципів правозахисної діяльності 
адвоката необхідно виокремити передусім ідею спра-
ведливості в здійсненні правосуддя. Отже, доведено, 
що, як і гуманізм, справедливість є морально-юридич-
ною категорією. Утім, констатується, що, хоча ідея 
справедливості й пронизує весь кримінальний процес, 
впливаючи на якісний характер не лише прийнятих 
рішень, а й вибору способів їх досягнення, все ж нате-
пер вона залишається більшою мірою декларативним 
принципом. Відзначено, що своєрідність соціального 
статусу, правової свідомості й специфіки виконуваної 
діяльності безпосередньо впливають на формування 
в адвоката особливого відчуття справедливості, що 
апріорі еквівалентно впливає на його професійні осо-
бливості. Тому з огляду на це однією з умов успішної 
діяльності адвоката, як у професійно-правозахисно-
му, так і в представницькому напрямах є набуття ним 
високої політичної культури. Отже, саме рівень полі-
тичної культури адвоката впливає на розуміння ним 
особистої відповідальності за формування та утвер-
дження в суспільстві такого принципу, як справедли-
вість. Цей принцип безпосередньо пов’язаний із ще 
одним аксіологічним принципом діяльності адвоката, 
а саме з відповідальністю як відповідністю поведінки 
адвоката соціально-нормативним вимогам, його профе-
сійному обов’язку, підпорядкованістю його поведінки 
соціальному контролю та інше. Таким чином, в тексті 
статті зображено, що відповідальність адвоката є різ-
новидом суспільно-правової відповідальності. Отже, 
стверджується, що, зважаючи на специфіку інститу-
ту професійної відповідальності адвоката, слід заду-
матися про його подальший розвиток, перспективи й 
проблеми, які в чинних правилах адвокатської етики 
викладені не достатньою мірою та не системно. За-
пропоновано для початку процесу внесення змін у цей 
кодекс все ж таки з’ясувати, чи влаштовує сучасну 
адвокатську спільноту ситуація, що виникла навколо 
притягнення адвокатів до професійної відповідально-
сті? Вочевидь ні. Що й зумовлює актуальність проведе-
ного дослідження.

Ключові слова: держава, суспільство, особистість, 
адвокат, адвокатська діяльність, справедливість, від-
повідальність.

Summary

Zaiats O. S. Substantiation of the funda- 
mental principles of the lawyer – fairness and 
responsibility. – Article.

The article is devoted to substantiation of the 
fundamental principles of justice and responsibility within 
the framework of philosophical and legal discourse. It 
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was found that among the derivatives of the axiological 
principles of human rights advocacy, it is necessary to 
single out the idea of justice in the administration of 
justice. Thus, it is proved that, like humanism, justice 
is a moral and legal category. However, it is stated that 
although the idea of justice permeates the entire criminal 
process, influencing the qualitative nature not only of the 
decisions made, but also the choice of ways to achieve them, 
still today it remains, to a greater extent, a declarative 
principle. It is noted that the uniqueness of social status, 
legal consciousness and the specifics of the activities 
directly affect the formation of a lawyer’s specific sense 
of justice, which, a priori, has an equivalent effect on his 
professional characteristics. Therefore, in view of this, one 
of the conditions for the successful activity of a lawyer, both 
in professional and human rights, and in the representative 
areas is the acquisition of a high political culture. Thus, 
it is the level of political culture of the lawyer that 
influences his understanding of personal responsibility 
for the formation and establishment in society of such 

a principle as justice. This principle is directly related 
to another axiological principle of the lawyer’s activity, 
namely responsibility, as compliance of the lawyer’s 
behavior with social and normative requirements, his 
professional duty, subordination of his behavior to social 
control, etc. Thus, it is reflected in the text of the article 
that the responsibility of a lawyer is a kind of social and 
legal responsibility. Therefore, it is argued that given the 
specifics of the institution of professional responsibility 
of a lawyer should think about its further development, 
prospects and problems, which in the current rules of legal 
ethics are not set out sufficiently and not systematically. It 
is suggested that in order to start the process of amending 
this code, it is still necessary to find out whether the 
current legal community is satisfied with the situation that 
has arisen around bringing lawyers to professional respon- 
sibility? Obviously not. Which determines the relevance  
of the study.

Key words: state, society, personality, lawyer, 
advocacy, justice, responsibility.
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СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИНИ ДО ПРАВЛІННЯ СВЯТОСЛАВА ІГОРОВИЧА

Постановка проблеми. Натепер в Україні про-
довжується процес розвитку податкової системи 
України. У такому процесі головне – зберегти 
баланс між потребами держави й платниками по-
датків. Для вдосконалення сучасної системи збо-
ру податків слід розкрити аспекти її виникнення 
та розвитку, щоб зрозуміти природу й з’ясувати 
динаміку її розвитку. Нині ми намагаємося пе-
рейняти найкращий світовий досвід, але розвиток 
кожної національної податкової системи мав свої 
особливості й спирався на національні правові 
традиції. Щоб ефективно здійснювати в майбут-
ньому фіскальну політику, ми маємо максималь-
но дослідити специфічні аспекти формування та 
функціонування механізмів накопичення ресур-
сної бази шляхом сплати податків. Також маємо 
врахувати соціокультурні аспекти руського су-
спільства, розглянути нові погляди на актуальні 
питання проблематики сплати данини та її меха-
нізми проведення. Слід виробити нові підходи до 
вивчення предмету нашого дослідження. Думка 
про примітивність і неефективність системи збору 
данини не відповідає тим викликам і проблемам, 
які розв’язувала Київська Русь у досліджуваний 
нами період. Русь активно боролась за сфери роз-
ширення свого впливу над сусідами, намагалась 
взяти під контроль основні торговельні шляхи 
східної Європи й виконувала інші важливі стра-
тегічні задачі. Для досягнення поставлених цілей 
Русь мала володіти ефективною системою оподат-
кування підлеглих суб’єктів.

Стан дослідження. Розкриттям проблемних 
питань дослідження системи збирання данини 
в Київській Русі займався цілий ряд науков-
ців: П.П. Толочко, І.Я. Фроянов, С.В. Юшков, 
М.Н. Тихоміров, М.Ю. Брайчевський, М.Б. Свер- 
длов, П.В. Цимбал, М.Н. Шевердін, Е.С. Бон-
даренко, K.С. Айсханова, Ю.М. Походзіло,  
Ф.О. Ярошенко, Р. Конта, С.В. Кудін, Я.В. Журавль 
та інші. Однак і нині система збору данини на по-
чаткових етапах розвитку Київської Русі не дослі-
джена повною мірою. Причиною неможливості 
її повного розкриття є недостатність джерельної 

бази. Навіть ті джерела, які дійшли до нас, іноді  
суперечать один одному.

Метою статті є дослідження аспектів щодо  
тенденцій розвитку системи збору податків до 
князювання Святослава Ігоровича.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо, яка 
система збору данини діяла на Русі до Рюрика,  
а саме тоді, коли руси ділились на куявців,  
арсанців, славів. Про такий розподіл русів нам  
повідомляють арабські джерела [1. c, 34].

Араби, вказуючи відомості про русів, торк-
нулися питання сплати податків. Гардізі у своїй 
роботі «Зайн ал-ахбар» (Краса розповідей) повідо-
мив про те, що царю русів сплачують десять про-
центів із торговельних операцій [2, c. 48].

Автор також вказує на те, що руси не мають 
нерухомості. Батьки русів передавали своїм хлоп-
чикам тільки меч і промовляли: «У мене немає ні 
золота, ні срібла, ні скота, щоб залишити тобі в 
спадок, сам собі все добудь мечем». Гардізі наго-
лошував: «У них немає ні посівів, ні пашен. І вони 
користуються зазвичай слов’янськими посівами. 
Руси мають рабів слов’ян» [2, c. 47–48].

З вище вказаного джерела стає зрозуміло, 
що торгівля була одним із головних занять ру-
сів, тому що самі руси не займались сільським 
господарством, а все, що їм було потрібно, вони  
забирали в слов’ян.

У роботі Ібн-Русте «Дорога цінностей» повто-
рюється, що в русів немає майна, крім меча, ні-
чого вони в спадок не отримують, і що єдине їхнє 
заняття – це торгівля» [2, c. 45]. Автор констатує, 
що руси здійснюють на слов’ян напади з кораблів, 
захоплюють їх в полон і відвозять до Хозарану й 
Булкару, де їх і продають [3, c. 397].

У тексті «Худуд ал-Алам» про країну русів  
та їх міста зазначено, що руси платили десять 
відсотків не тільки за торгівлю своєму царю,  
але й десять відсотків зі здобичі. Руси були  
нахальні, схильні до сварок і войовничі. Вони 
воюють із всіма сусідами й перемагають їх.  
Серед русів є слов’яни, які шиють їм одежу  
[3, c. 339].

© А. А. Настюк, С. М. Третяк, 2021
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Текст про русів із твору Мутаххара ібн Тахіра 
ал-Мукаддасі «Кітаб ал-бад ва-т-таріх» повідом-
ляє, що в русів немає ні пашен, ні скота. Вони на-
падають на землі слов’ян, грабують їх і забирають 
у полон [3, c. 398]. У тексті про русів із твору Ша-
фар аз-Замана Тахіра ал-Марвазі «Табаі ал-хайа-
ва» йдеться про те, що руси – сильний і могутній 
народ. Вони здійснювали далекі походи на кора-
блях у Хозарське море й нападали на хозар і захо-
плювали товари [3, c. 400].

Ал-Істахрі вказує на те, що руси торгують із хо-
зарами, візантійцями, болгарами й що візантійці 
платять їм данину [3, c. 412]. Отже, крім прибут-
ків від розбою та торгівлі руси збирали данину.

Руси платили податки своєму царю (хакану). 
Через те, що вони жили коштом розбою та торгів-
лі, саме із цієї діяльності вони мусили сплачува-
ти 1/10 частину. Руси не займались ні сільським 
господарством, ні скотарством. Інформації про 
те, що руси займались ремісництвом, в арабів теж 
немає. У спадок від батька син теж нічого не міг 
отримати. Основним джерелом існування в руса 
залишався розбій і торгівля, без чого він існувати 
не міг. Отже, усі руси мали платити цареві, щоб 
займатись своєю діяльністю.

Араби розкрили інформацію і про сплату 
слов’янами податків. У тексті Ібн-Русте (Доро-
га цінностей) повідомляється про царя слов’ян, 
який кожного року об’їжджає своїх підлеглих. 
Якщо в когось із них є дочка, то він бере з неї одне 
плаття в рік. Якщо в підлеглого царя є син, то цар 
бере теж одне плаття в рік. Якщо в когось взагалі 
немає дітей, то плаття береться з жінки або служ-
ниці [4, c. 47]. Слов’янський цар брав податки з 
кожної сім’ї, де були діти, жінка або рабині.

Підходи до оподаткування в русів і в слов’ян 
були різні. Це можна пояснити різними економіч-
ними моделями. У русів і слов’ян згідно з араб-
ськими джерелами були різні джерела доходів. 
Руси брали податок із торгівлі, що вказувало на 
велику роль комерції в житті русів. Сплата подат-
ків залежала від доходів руса, але разом із тим був 
фіксований процент від суми, що не давало владі 
зловживати й брати понад десять процентів від 
торговельних доходів і розбою.

Слов’яни ж займались землеробством і тварин-
ництвом, і цар обкладав їх податками незалежно 
від доходу. Їх податки стосувались членів сім’ї. 
Для того, щоб зібрати податки, слов’янському 
царю потрібно було б здійснювати кожного року 
об’їзд територій.

Хакану русів для того, щоб зібрати податки зі 
свої підлеглих, потрібно було насамперед трима-
ти під контролем місця здійснення торговельних 
операцій, через які йшов торговельний транзит, 
і кордони, через які йшла здобич. Хакану до-
сить було контролювати ключові місця на кордо-
нах. А через те, що руси здійснювали походи на  

кораблях, то контроль за річками давав можли-
вість хакану перевіряти всіх, хто ними пропливає 
[2, c. 45]. Тут важливе місце має саме Дніпро й мі-
сто Київ. Саме Київ дає можливість перевіряти ос-
новний торговельний річковий транзит, що йшов 
у Візантію, Хозарію, Болгарію. Отже, всі руси, 
які хотіли займатись торгівлею з вище названи-
ми країнами, мусили заплатити хакану десять 
відсотків, тому що останній контролював ключо-
ві торговельні пункти. Звісно, ми припускаємо, 
що в русів була розроблена система збору данини 
в підкорених народів, але араби вказали тільки 
про наявність у русів данників. А як здійснювався 
процес збирання та які мали б бути обсяги сплати 
данини, в арабських джерелах не зазначено.

Як же за літописними джерелами данина пла-
тилась до приходу Рюрика?

У Холмогорському літописі вказується, що по-
ляни, сіверяни, в’ятичі платили «по беле вереце 
от дима» хозарам. Чудь, словени, весь, кривичі 
платили данину варягам [5, c. 13]. На відміну від 
південних земель кількість данини, яку мали пла-
тити варягам, не називається. Джерело не вказує 
розмір данини, яку мали платити древляни й сіве-
ряни Олегу після захоплення ним Києва.

Тверський літопис на відміну від попередньо-
го вказав, що варягам данину платили чудь, сло-
вени, меря кривичі в розмірі «от мужа «по беле 
веверіце». Хозарам її платили поляни, сіверяни, 
в’ятичі «по беле векшице от дима» [6, c. 29]. Якщо 
взяти за основу сплату данини хозарам і варягам, 
то їх відмінність в тому, що на півночі податок 
брався з людини, а на півдні – з нерухомості або з 
основного засобу виробництва (плуга).

Наступний період нашого дослідження щодо 
сплати податків буде стосуватися Рюриків до при-
йняття християнства. Що собою являє данина? 
Данина, на думку В.Є. Курі, є ціною переможе-
них, щоб відкупитися від рабства [7, c. 125]. Ми 
вважаємо, що данина – ширше поняття як довго-
строкова контрибуція підкорених народів.

Джерельною базою нам будуть слугувати русь-
кі літописи й візантійські джерела. Олег, зайняв-
ши Київ, об’явив його центром Київської Русі. 
Оскільки Київ став столицею, то саме на ньому 
замкнулась уся система збору данини. Олег зо-
бов’язав її платити слов’янам, кривичам і мерям. 
Новгород мав платити варягам, які були під ру-
кою князя Олега, 300 гривень на рік [8, c. 13].

Олег замкнув систему сплати податків навколо 
Києва, а не Новгорода. Цікаво те, що літописець, 
перераховуючи племена, які мали платити по-
датки, вказав на слов’ян. Слід з’ясувати: слов’ян 
сприймали як народ у цілому, тобто всі племена, 
які відносили до слов’ян, чи як окреме слов’ян-
ське плем’я ільменських словен. Проаналізуємо 
етнічне походження племен. З даних літопису,  
з трьох перерахованих народів меря не належали 
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до слов’ян. Кривичі, навпаки, класифікувались 
саме як слов’яни [9, c. 347]. Під час аналізу джере-
ла ми дійшли висновку, що, якби слов’ян класифі-
кували не як племінний союз, а як народ, то кри-
вичів би не згадали, тому що й ільменські словени, 
і кривичі є слов’янами. Ми вважаємо, що літопи-
сець перераховував саме племінні союзи. На основі 
проведеного аналізу літопису ми можемо вважати, 
що Новгород мав платити окрему данину в розмірі 
300 гривень. Ільменські словени платили свій по-
даток, а Новгород платив свій. Олег висунув подат-
кові зобов’язання не жителям міста, де кожен мав 
стати індивідуальним суб’єктом відносин і плати-
ти данину, а місту в цілому, яке своєю чергою було 
центром управління землею. Податок встановлю-
вався не з кількості прибутку, як у русів, і не з кіль-
кості людей та їх сімейного стану, як зазначалось 
нами вище й притаманно було до приходу Рюрика 
до слов’ян, з арабських джерел [10, c. 14]. За осно-
ву Олег взяв необхідну суму для утримання варязь-
кої дружини. Жителі міста самі мали б виробити 
систему збору цієї суми.

Не племінна община ільменських слов’ян, а 
місто стає суб’єктом зобов’язання. Саме Новгород 
гарантує сплату коштів на утримання війська. 
Місто мало самоорганізуватися своїми власними 
зусиллями, виконати взяті на себе зобов’язання, 
зібравши вказану суму, і передати князю гроші 
для забезпечення миру. Звісно, потрібно досліди-
ти, чи місто платило варягам, чи сам князь, яко-
му місто передавало кошти. Якщо варягам плати-
ло місто, воно мало б влив на керівництво їхніми 
діями. Навряд чи саме Олег платив кошти, тому 
що він перебував в Києві. Ми припускаємо, що він 
делегував ці функції Новгороду. Не слід забувати, 
що Рюрика призвали підтримувати мир у землях 
ільменських слов’ян, а Олег усі основні військо-
ві сили зосередив на півдні Русі, де здійснював 
активну експансію. Це своєю чергою сприяло за-
грозі від набігів скандинавів через ослаблення 
військової присутності русів у регіоні. Найняті 
за 300 гривень найманці розв’язували зазначену 
проблему. Новгород отримав на постійній основі 
професійних вояків, на утримання яких і платив 
300 гривень. Ці дії забезпечували підтримку миру 
в регіоні.

Наступним етапом нашого дослідження є си-
стема збору данини в племінних союзів півдня.

У тексті Супрасльського списку вказується, 
що древлянам потрібно було сплачувати по чорній 
куниці [11, c. 5]. Літописний звід 1497 року пові-
домляє про те, що Олег встановив данину древля-
нам і сіверянам, але в тексті літопису не вказано, 
як її мали платити [12, c. 5]. Володимирський 
літописець вказав, що сіверяни мали розірвати 
данницькі зобов’язання, які були встановлені хо-
зарами, і почати платити легку данину русам. Про 
розмір легкої данини автор джерела не повідомив 

[6, c. 15]. Щоб з’ясувати її розмір, ми проаналізу-
вали текст Типографського літопису й простежи-
ли, що сплата однієї куни в рік класифікувалася 
джерелом як легка данина [13, c. 8]. У Софіїв-
ському літописі вказано, що древляни й сіверяни 
мали сплачувати по чорній куні [14, c. 89]. Ніко-
новський літопис теж підтверджує інформацію 
[15, с. 15]. У тексті Радзивілівського літопису вка-
зано, що Олег наказав радимичам платити данину 
русам, а не хозарам. Радимичі мали платити таку 
ж данину, яку вони платили до цього хозарам, а 
саме по «щълоягу» [16, c. 18]. Літопис повідомляє 
про те, що Олег наказав сіверянам, древлянам і 
хозарам платити по одній куні від людини раз на 
рік [17, c. 18]. У літописах вказується про те, що 
Олег пішов на древлян і сіверів, одержав перемогу 
й встановив данину в розмірі чорної куни, а в на-
ступний рік здійснив похід на сіверян і встановив 
їм легку дань [6, c. 33–34; 18, c. 9]. Джерело ці-
каве тим, що вказує про існування сіверів. Отже, 
з’являється новий племінний територіально-ро-
довий регіон, в якому русам платили данину.

В.Н. Татіщев указав, що у 833 році Олег органі-
зував похід проти древлян та, отримавши перемо-
гу, встановив їм дань у розмірі однієї шкури чорної 
куниці від диму [10, c. 14]. Олег у такому випадку 
встановив сплату данини з дому, тобто господар-
ства, слов’янської сім’ї, яка там проживала в бу-
дівлі. Сім’я мала б від свого господарства сплатити 
данину в розмірі однієї чорної лисиці, і наявність 
кількості мешканців (дітей, жінок, рабинь) та її 
прибуток не впливали на розмір данини.

У 884 році Олег підкорив сіверян і наказав 
їм не платити данину хозарам, а платити йому. 
Щодо кількості, то сіверяни мали платити русам 
легку данину [10, c. 14].

Наступними данниками Олега стали у 885 році 
радимичі. Він звернувся до радимичів і вказав їм, 
як і сіверянам, не платити данини хозарам, а за-
платити Києві. В.Н. Татіщев указав, що радимичі 
за домовленістю з Олегом повинні були платити 
шлягу від плуга [10, c. 15].

Кількість данини мала бути того ж розміру, 
яку радимичі платили хозарам [10, c. 15]. З вище 
вказаного складається думка, що в русів і хозарів 
діяла однакова система збору данини. Можливо, 
що руси в такому випадку й брали за основу саме 
хозарську модель.

Д.Г. Черник, досліджуючи сплату данини, по-
яснив цей процес як початок зародження прямого 
оподаткування [19, c. 12–13]. М.М. Шевердін на 
підставі своїх досліджень теж дійшов висновку, 
що первинною формою прямого податку була саме 
данина, яка платилась у формі натуральної пови-
нності [20, c. 123].

В.Н. Татіщев повідомляє, що в древлян, як 
і в радимичів, система збору данини прив’язу-
валась не до окремої фізичної особи. У древлян  
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обкладався дим (будинок, господарство), а в ра-
димичів данина відштовхувалась не від диму, в 
якому проживала й працювала родина, а від ос-
новного знаряддя праці, на базі якого й трималось 
господарство, а саме плуга. Можна припустити, 
що в древлян не досить було розвинуте сільське 
господарство, і тому дань було недоречно прикріп-
ляти до плуга. Тому древляни залежали від жит-
лового будинку, в якому проживала родина. Але 
події війни княгині Ольги проти древлян супере-
чать зазначеній гіпотезі. Під час осади Корости-
ня Ольга аргументувала необхідність здачі міста 
тим, що древляни не могли працювати на полях 
[10, c. 31] Отже, ймовірно, у кривичів плуг класи-
фікувався не тільки як знаряддя праці, а і як гос-
подарська одиниця.

Порівнявши літописні дані з роботою В.Н. Та-
тіщева, ми виявили, що інформація щодо оподат-
кування древлян, сіверян і радимичів суперечить 
одна одній. З’ясуємо, чи згадувалися в пізніший 
час у літописах схожі умови збирання данини, про 
які згадував В.Н. Татіщев. У Вологодсько-Перм-
ському літописі повідомляється, що Великий 
князь Святослав Ігорович наказав в’ятичам пла-
тити «по щьлягу від рала» [21, c. 19]. Така інфор-
мація вказує на те, що в Київській Русі все ж за-
стосовувався такий спосіб збирання данини, хоч і 
згаданий в інший час.

Ми вважаємо, що данина має ширше поняття, 
ніж контрибуція.

В.Н. Татіщев сам указав, що після захоплення 
Олегом Києва була встановлена данина на слов’ян 
(ільменські слов’яни), русів, кривичів, меря  
[10, c. 14]. У Лаврентіївському літописі з перера-
хованих вище данників указується, що разом з 
Олегом на Київ виступили слов’яни (ільменські 
слов’яни) і кривичі й меря [22, c. 10]. Крім цього, 
саме слов’яни й кривичі й меря запросили Рюри-
ка на князювання [15, c. 10]. Рюрик прийшов до-
бровільно, й меря теж підпорядковувались йому  
[10, c. 12–13]. Тобто ні Рюрик, ні Олег не захоплю-
вав ці племена, але останній встановив їм данину. 
Тому не обов’язково сплата данини пов’язана з при-
мусом і поразкою або добровільною капітуляцією.

За правління Ігоря відбулась криза в системі 
збору данини. Наприкінці правління Великого 
князя така система дала збій і вибухнула в древ-
лянській землі. Князь, порушивши умови сплати 
данини, зібрав її декілька разів в один рік. Це при-
звело до конфлікту Ігоря з його данниками. У ре-
зультаті цього князь Ігор Рюрикович був убитий 
древлянами [22, c. 23].

Чи можливо було в Київській Русі підняти да-
нину своїм данникам? Відповідь на це питання 
дає Лаврентіївський літопис, згідно з яким у 914 
році Ігор придушив повстання древлян і встано-
вив їм данину більшу, ніж та, що була в минулому 
встановлена Олегом [22, c. 18].

Ці літописні дані вказують на можливість  
зміни данини шляхом її збільшення.

Коли князь Ігор у порушення попередніх до-
мовленостей зібрав у древлян додаткову данину, 
останні не підіймали повстання проти нього й на-
віть заплатили додатково встановлену дань кня-
зю, і тільки ще одна спроба Ігоря змусила їх пов-
стати й вбити князя [10, c. 28–29].

Дії князя з першого погляду здаються нелогіч-
ними. Саме в його діях і криється питання: чому 
стара система сплати данини дала збій і князь, по-
рушуючи ним же встановлені правила, фактично 
обікрав древлян. Ми вважаємо, що причиною було 
банкрутство княжої казни й можливість військо-
вого бунту. Отже, з’ясуємо, які фактори вплинули 
на фінансові труднощі князівської казни.

Поява в 915 році печенігів і війни з ними теж 
мали б призвести до збільшення військових ви-
трат [16, c. 24]. У 921 році був збудований великий 
флот [14, c. 97]. Пік фінансових втрат розпочався 
в 941 році. У цей рік Русь здійснила військовий 
похід на візантійців. Він закінчився катастро-
фою. Наступний військовий похід був організо-
ваний Ігорем Рюриковичем у 944 році. Він був 
досить масштабний. Князь зібрав слов’ян, полян, 
кривичів, тиверців і найняв печенігів [10, c. 24]. 
Лаврентіївський літопис крім вище перерахова-
них вказує ще й варяг [22, c. 19]. Типографський 
літопис описує наявність у війську князя Ігоря і 
в’ятичів [6, c. 16]. Були найняті печеніги. Військо 
не дійшло до Константинополя, тому що князь 
Ігор замирився з візантійцями й отримав від них 
откуп [23, c. 21].

Русь із 941 по 944 рік не торгувала з Візантією. 
Це означає, що руси не мали можливості реалізо-
вувати зібрану данину під час полюддя згідно з до-
говором 907 року [24, c, 65–66].

Те, що з великокняжою казною були пробле-
ми, вказують нам дані 944 року, коли власні воїни 
князя пропонували відправитись у землі древлян 
для збору данини. Воїни аргументували необхід-
ність походу тим, що вони голі, без коней і без 
зброї на відміну від вояків Свенельда [22, c. 19].  
З цього стає зрозумілим, що в князя не було ко-
штів навіть на підтримку боєздатності своєї дру-
жини. Ми можемо зробити висновок, що князь 
Ігор став неплатоспроможним. Військо фактично 
збунтувалось і вимагало від нього йти грабувати 
його данників, на що той погодився.

Причина кризи збору данини була у фінансовій 
прожерливості самого князя та його провалах у 
зовнішній політиці. Руська земля фізично не мог-
ла потягнути такі витрати, які відбулися за Ігоря. 
А тривале розірвання торговельних зв’язків із Ві-
зантією знівелювало полюддя, адже не було мож-
ливості вигідно реалізувати данину.

По смерті Ігоря, на думку багатьох вчених, 
відбувається податкова реформа княгині Ольги. 
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Леонтій Войтович у своїй роботі «Княжа доба на 
Русі: Портрети еліт» вказав, що Ольга змінила си-
стему збору данини на чітко регламентований дер-
жавний податок. З часу її реформ замість «полюд-
дя» з об’їзду княжої дружини, яка харчувалась із 
земель, по яких вона пересувалася, на заміну їм 
прийшли спеціальні чиновники – тіуни, визнача-
лися і міста збору данини – погости [25, c. 217].

Але, як зазначалося вище, данина, яку вста-
новлювали князі, була нормованою. Вона збира-
лася раз на рік і чітко була визначена в кожному 
племінному союзі. Залежно від розміру вона кла-
сифікувалась як легка й тяжка, залежно від опо-
даткованої одиниці бралася з диму, мужа, плуга.

Костянтин Багрянородний у своїй роботі «Про 
управління державою» в розділі 9-ому про русів, 
які приїжджають із Русі на однодревках у Кон-
стантинополь, повідомив, що руси відправлялись 
на зиму в землі древлян, дреговичів, кривичів, сі-
верян та інших слов’ян, які платять данину, жи-
вуть там та її збирають [2, c. 72–74]. Суть системи 
полягала в тому, що восени руси відправлялись у 
землі слов’ян для збирання данини, харчувалися 
теж там, а коли в річках рушився лід, відправля-
лися всі до Києва. Звідти руси відправлялися до 
Константинополя, де торгували максимум шість 
місяців, після чого поверталися додому й знову 
відправлялися в землі слов’ян збирати данину. 
Детальніше такий процес був досліджений у стат-
ті «Організація проведення полюддя в Київській 
Русі» [26].

Слід зазначити, що арабські джерела теж по-
відомляють про русів, які відправляються в землі 
слов’ян, і поки там перебувають, утримуються їх-
нім коштом [2, c. 400].

Для збирання данини русам була необхідна 
ціла комплексна система, яка формувалась на 
базі централізаційних процесів, що відбувалися в 
русів. Війська русів були присутні кожного року в 
землях, які платили їм данину.

За даними Костянтина Багрянородного руси 
прибувають до Константинополя із зовнішньої 
Русі – Новгорода, де сидить син Ігоря Святослав, 
Смоленська, Любича, Чернігова, Вишгорода. 
Коли наступає листопад, руси виходять із Києва 
й відправляються в полюддя, у круговий об’їзд у 
слов’янські землі древлян, дреговичів, кривичів, 
сіверян та інших слов’ян, які платять данину ру-
сам. Там зимують та у квітні, коли сходить лід на 
річках, відправляються до Києва, а звідти до Кон-
стантинополя. Слов’яни, кривичі, полочани буду-
ють для них кораблі [27, c. 71, 72].

Слід зауважити, що Костянтин Багрянородний 
вказав про існування Святослава й що той сидить у 
Новгороді [2, c. 72]. З цієї інформації можна дійти 
висновку, що полюддя, яке він описував, прово-
дилось саме за княгині Ольги. Літописець указує 
на те, що після свого об’їзду княгиня повернулась 

до сина в Київ. Участь Святослава в битві з древ-
лянами теж вказує на те, що він перебував у Києві 
[10, c. 32]. Ми дійшли думки, що Святослав опи-
нився в Новгороді після «реформ Ольги», тому що 
до них він жив у Києві.

Ні в якому разі не слід вважати полюддя як не 
врегульоване обкрадання підкорених. Кривичі, 
через землі яких проходило полюддя, були одни-
ми із тих, хто добровільно запросив Рюрика до 
себе на князювання.

Е.А. Мельникова вважає, що данина до-
ставлялася двома способами: в першому ви-
падку київські князі самі її доставляли, в дру- 
гому – їм доставляли підлеглі племена самостійно  
[28, c. 84–85].

Отже, у русів була розроблена чітка систе-
ма, де данина збиралася в містах, які виступали 
центрами збору данини, адже саме з них при-
возили сировину, яку, ймовірно, збирали руси 
під час полюддя. Головним шляхом транспор-
тування виступали річки Дніпро й Десна. Тран-
спорт (кораблі) вироблявся на півночі й потім 
доставлявся русам на продаж. Як тільки сходив 
із річок лід, данину відвозили з міст до Києва. 
Для об’єктивності слід наголосити, що джерело 
тільки вказує на те, що руси зимою відправля-
ються зимувати до данників. Прямо ж про зби-
рання данини джерело не вказує, а говориться 
про годування. Відомості про будівництво нових 
кораблів розкриває нам дуже важливий пазл за-
гадки, як проводилось полюддя. Якщо руси від-
правлялися з Чернігова, Новгорода, Вишгорода, 
Любича, Смоленська тільки тоді, коли ламався 
лід на річках, то поверталися вони до Києва  
на кораблях.

Отже, руси відправлялися в полюддя на кора-
блях, і воно проходило по річках. Данина мала 
збиратися або восени, коли руси добиралися до 
міст, або весною. Ми вважаємо, що данина забира-
лась саме восени. Якби хтось не заплатив взимку, 
проти них можна було розвернути бойові дії та до 
весни заставити заплатити данину, тим самим не 
зірвавши доставку її до Києва. Раз річки відігра-
вали роль транспортного з’єднання, то й звозити 
її мали до річок і там установлювати спеціальні 
пункти прийому данини (погости).

Розглянемо дії Ольги за її реформ. У книзі про 
життя княгині Ольги «О устроении земском» ука-
зується, що Ольга разом зі своїм сином і військом 
встановила в древлянській землі устави, уроки, 
ловища й повернулась у Київ. Коли пройшло літо, 
вона, залишивши сина в Києві, іде до Новограда 
й по річці Мстя починає установлювати погости, 
«і от лугов і ловітвъ дані і оброки, і по Днепру пе-
ревесища і села тако иже по Десне і по всей землі 
ловіща і знаменія і места і погости; и ізрядивши 
все сия и пересмотриъ своима очима возвратися 
въ Киев к сину» [29, c. 11].
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Проаналізуємо дії княгині Ольги. Вона відпра-
вилась восени, тому що літо просиділа із сином 
у Києві. У полюддя теж відправлялись восени. 
Важливим повідомленням є дані про залишен-
ня в Полоцьку княгинею саней [15, c. 11]. Те, що 
Ольга ними користувалася, означає, що в Псков 
вона прибула на них. Отже, Ольга подорожувала 
взимку. Залишення саней може означати, що кня-
гиня Ольга перебралася на інший вид транспор-
ту, ймовірно, корабель. Княгиня зустріла зиму в 
землях ільменських словен і там зимувала. Псков 
був одним із торговельних річкових центрів. Кос-
тянтин Багрянородний назвав Новгород першим 
містом, з якого припливають купці. Можливо, він 
назвав це місто тому, що там сидів син Ігоря Свя-
тослав, а можливо, через те, що воно знаходилось 
найдальше з перерахованих до Києва. Новгород, 
Смоленськ, Любич, Чернігів, Вишгород – імпера-
тор точно назвав ці міста за їх розташуванням із 
півночі на південь.

Ольга встановлювала погости по річках. Мстя, 
Дніпро, Десна – це річкові шляхи до Києва з Нов-
города, Смоленська, Любича, Чернігова, Вишго-
рода. Тобто ті міста, по яких проходило полюддя 
та де руси зимують. Вони ще до Ольги мали там 
встановити лови, погости, уроки й інше. Адже да-
нина із цих регіонів почала платитись ще в період 
правління Олега, й із часом кількість данників 
тільки розширювалось. До того ж данина встанов-
лювалась фіксована. А через те, що руси звозили її 
кораблями, то вони й встановлювали пункти збо-
ру саме по річкових маршрутах. І це все мало бути 
введено ще до правління княгині Ольги.

Ольга взимку відправилась у полюддя в ту пору 
й по маршруту, який описав Костянтин Багряно-
родний. Знаходилась там стільки, скільки руси 
під час полюддя. Проаналізуємо повідомлення ім-
ператора про находження в Новгороді Святослава. 
Ігор, перебуваючи в Києві разом зі своєю дружи-
ною, не міг відправити свого єдиного малолітньо-
го сина до Новгорода. Але це могла зробити вдова 
– княгиня Ольга, яка потребувала підтримки пів-
нічних регіонів, і, ймовірно, саме Святослав був 
ціною їхньої покори.

Висновки. У русів і слов’ян до приходу Рюрика 
були різні по суті системи збору данини. Руський 
хакан брав із кожної фізичної особи фіксований 
процент із прибутку. Прибуток отримувався з 
розбою та торгівлі, які згідно з арабськими дже-
релами були основними джерелами існування ру-
сів. Слов’яни платили своєму царю із сина, дочки, 
рабині й жінки. Система податків у русів була ос-
нована на їх прибутках і залежала від військових 
походів і внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Вод-
ночас у слов’ян надходження в казну залежало 
від кількості харчів. Адже чим більше їжі, тим 
більше можна прогодувати сімей, кожна з яких 
зобов’язана платити правителю слов’ян.

Прихід Рюрика й захоплення Києва Олегом дає 
можливість вибудувати нову систему данини, яка 
мала фіксований характер і накладалась на дим і 
плуг, тобто господарську одиницю. Сплата дани-
ни не залежала, як у минулому, ні від доходу, ні 
від складу сім’ї. Саме об’єднання Півдня та Пів-
ночі дало можливість створити глобальну систему 
збирання данини, відомості про яку нам надійшли 
від Костянтина Багрянородного та яка мала наз-
ву полюддя. Поняття данини в русів мало ширше 
значення, ніж контрибуція, і містило сплату як на 
добровільних засадах, так і примусових. І тому не 
слід вважати полюддя виключно як насилля над 
підкореними.

Система данини, яку встановив Олег, є продов-
женням хозарської системи сплати данини, а через 
те, що хозари здавали позиції, підлеглі їм слов’ян-
ські землі відходили русам. Руси своєю чергою не мі-
няли данину, залишаючи її такою, яка була в хозар.

Оподаткування з людини замінюється на спла-
ту з господарської одиниці. Але в обох випадках, 
щоб зібрати данину, потрібно було створити си-
стему, яка б дозволяла систематично її збирати з 
просторих земель, що й дало можливість створи-
ти полюддя. Ми вважаємо, що руси тільки кон-
тролювали сплату данини, її передачу, охорону й 
транспортування річками.

Необхідність збуту сировини, яка збиралась 
під час полюддя, привела до пошуків вигідних 
ринків її збуту. Таким головним ринком стала Ві-
зантія. Залежність системи полюддя від візантій-
ських ринків призвела до фінансової катастрофи 
княжої казни за Ігоря Рюриковича під час його 
війни з Візантією. Спроба князя наповнити казну 
через грабування своїх данників стала причиною 
його вбивства й тимчасового руйнування системи 
збору данини в підлеглих племен. Це своєю чер-
гою показало залежність полюддя від зовнішніх 
ринків.

Дії Ольги були спрямовані не на встановлення 
нової системи збору данини, а на запуск старої. 
Через те, що з Візантією був укладений новий 
договір, ринки Візантії знову ставали відкриті. 
Система полюддя, яку описав Костянтин Багря-
нородний, знову могла діяти. Ольга після смерті 
Ігоря підтверджувала старі домовленості й нада-
вала гарантії, що зловживань із боку князівської 
влади не буде. Саме княгиня Ольга відновила си-
стему збору данини, яка продовжила існувати до 
правління Святослава. Не могла Ольга провести 
реформу, тому що її позиції були досить слабкі. 
На це вказує перебування її сина в Новгороді.
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Анотація

Настюк А. А., Третяк С. М. Система збору данини 
до правління Святослава Ігоровича. – Стаття.

У статті нами досліджується виникнення та розви-
ток системи збору данини в Київській Русі. У нашій 
роботі ми проаналізували арабські джерела, в яких 
отримали дані про податкову систему в русів і слов’ян 
до приходу Рюрика. Нами було встановлено, що в ру-
сів і слов’ян були різні по суті системи збору данини. 
Якщо в русів система податків була основана на базі 
процентних відрахувань на користь хакана й залежала 
напряму від прибутків, розбою та торгівлі, то в слов’ян 
надходження в казну царя залежали від об’єму виро-
блених харчів, які своєю чергою впливали на кількість 
родин.

Наступним етапом нашого дослідження став період 
створення глобальної системи збору данини, яку візан-
тійський імператор Костянтин Багрянородний назвав 
полюддя. Аналіз літописних джерел вказав, що систе-
ма почалась формуватися після захоплення Олегом Ки-
єва. Ми дійшли висновку, що за основу системи сплати 
данини більшою мірою бралася хазарська модель.

Нами виявлено, що оподаткування з людини й сім’ї 
замінюється на сплату з господарської одиниці. Літо-
писи вказують, що із самого початку формування сис-
теми сплати данини виплати були фіксовані й могли 
змінюватись тільки після спроб повстань із боку дан-
ників. Слід зазначити, що полюддя спонукало князів-
ську владу шукати вигідні й великі центри збуту сиро-
вини. За вказаними критеріями таким центром стала  
Візантія.

Нами було встановлено, що залежність систе-
ми полюддя від візантійських ринків призвела до  
фінансової катастрофи в період правління Ігоря Рюри-
ковича. Саме ця катастрофа, на нашу думку, і спричи-
нила кризу в системі сплати данини. Ми вважаємо, що 
саме нестача коштів у казні руського князя через еко-
номічну блокаду Візантії й призвела до того, що були 
порушені данницькі відносини з древлянами.

У нашому досліджені ми дійшли висновку, що 
дії княгині Ольги були спрямовані не на встановлен-
ня нової системи збору данини, а на запуск старої, 
яка була зруйнована Ігорем Рюриковичем.

Ключові слова: данина, хакан, арабські джерела, 
полюддя, торговельні шляхи.

Summary

Nastyuk A. A., Tretiak S. M. The tribute system 
before Sviatoslav Ihorovich governing. – Article.

This article deals with the origin and development of 
the system of collecting tribute in Kievan Rus’ before the 
reign of Sviatoslav Igorevich. We analyzed some Arab 
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sources in which we obtained data on the tax system of 
Rus’ and Slavs before the arrival of Rurik.

We found that the Rus’ and the Slavs had essential-
ly different systems of tribute collection. If the Russ 
tax system was based on interest deductions in favor of 
the hakan and depended directly on profits, robbery and 
trade, the Slavs revenues to the king’s treasury depended 
on the amount of food produced, which, in turn, affected 
the number of families.

The next stage of our study was the period of creation 
of tax collection global system, which the Byzantine em-
peror Constantine the Bagrianorodnyi called “polyudya”. 
An analysis of chronicle sources indicated that the system 
began to take shape after Oleg had taken over Kyiv. We 
came to the conclusion that the Khazar model was mostly 
based on the system of paying tribute.

We’ve found that individual and family taxation is 
replaced by a unit tax. The chronicles indicate that from 
the very beginning of the formation of the tribute system, 

payments were fixed and could change only after attempts 
at uprisings by the tributaries. It should be noted that the 
people prompted the princely power to look for profitable 
and large centers for the sale of raw materials. According 
to these criteria, Byzantium became such a center.

We found out that the dependence of the human sys-
tem on the Byzantine markets led to a financial catastro-
phe during the reign of Igor Rurikovich. It is just the 
catastrophe, in our opinion, that caused the crisis in the 
tax system. We believe that it was the lack of funds in the 
treasury of the Rus Prince due to the economic blockade 
of Byzantium and led to the fact that the tribute relations 
with the Drevlians were broken.

In our study, we came to the conclusion that the ac-
tions of Princess Olga were not aimed at establishing a 
new system of tax collection, but to launch the old one, 
which was destroyed by Igor Rurikovich.

Key words: tribute, hakan, Arab sources, polyudya, 
trade routes.
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КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 РОКУ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО  
РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Цього року наша країна 
відзначає 25-річний ювілей ухвалення Конститу-
ції України. У цьому контексті варто нагадати, що 
перший вітчизняний конституційний акт був ух-
валений понад 300 років тому і увійшов в історію 
українського конституціоналізму як Конституція 
Пилипа Орлика 1710 р., яку слушно вважають 
однією з перших світових конституцій. Її творці 
заклали першооснови формування демократичної 
правової держави, а деякі положення Конститу-
ції 1710 р. залишаються актуальними і в умовах  
сьогодення.

Стан дослідження. Перші наукові досліджен-
ня, присвячені даній проблематиці, з’явилися за 
часів української революції 1917–1921 рр. І в на-
ступний після неї період. Серед них варто виокре-
мити працю М. Василенка, присвячену аналізу 
основних положень Конституції 1710 р., її ролі в 
історії українського державотворення. В умовах 
незалежності України з’являються наукові роз-
відки О. Апанович, В. Замлинського, В. Ульянов-
ського, О. Субтельного, Т. Чухліба й інших уче-
них, у яких висвітлюються маловідомі сторінки 
життя П. Орлика, аналізуються основні положен-
ня його Конституції. Детальний політико-пра-
вовий аналіз і оцінку цього документа дають у 
своїх працях історики-правники О. Лукашевич,  
К. Манжул, О. Кресін, І. Бойко й інші.

Актуальність і мета дослідження. Зауважимо, 
що вказана наукова проблема має і нині чима-
ло «білих плям», які, на жаль, залишаються без 
ґрунтовних і об’єктивних оцінок. У цьому зв’яз-
ку, на наш погляд, на більш глибоке осмислення 
дослідниками заслуговує проблема встановлення 
головних умов і причин розроблення Конституції 
1710 р., аналізу її основних положень, значення 
цієї видатної політико-правової пам’ятки в роз-
витку українського державотворення. У цьому 
полягають актуальність і мета даної статті.

Виклад основного матеріалу. Після поразки 
шведського короля Карла ХІІ та його союзника 
українського гетьмана І. Мазепи під Полтавою 
в червні 1709 р. нечисленні залишки шведсько-
го війська та найбільш послідовні прихильники  
І. Мазепи опинилися поза межами України,  
у місті Бендери, де тодішні володарі цих  
земель – турки дали згоду на їх притулок. Ситу-
ація, що склалася в середовищі українських емі-
грантів, була досить напруженою. І. Мазепа після 
панічної втечі з України тяжко захворів і майже 
не вставав з ліжка. Козацька старшина, яка не 
бачила реальних перспектив свого повернення 
в Україну, була помітно знервована. Усього за 
кордоном опинилося 45 старшин, які вважали 
себе послідовними мазепинцями. До них також 
приєдналися приблизно 500 рядових козаків  
[13, c. 51–52]. Найчисленнішу групу серед укра-
їнських емігрантів становили 3–4 тисячі запорож-
ців [18, с. 20].

На відміну від інших втікачів, які перебували 
в жахливому моральному і матеріальному стані, 
І. Мазепа, заздалегідь передбачивши можливість 
найгіршого розвитку подій, зумів вивезти із собою 
майже все своє багатство. За словами очевидців, 
приміщення, де він розмістився, було завалено 
мішками із золотом і коштовностями.

Занадто напружену ситуацію в таборі україн-
ських емігрантів постійно ускладнювали своїми 
непередбачливими діями невдоволені запорожці. 
Вони вважали І. Мазепу головним винуватцем 
їхнього жалюгідного становища. Тому гетьману 
доводилося постійно заспокоювати їх щедрими 
обіцянками і подарунками [13, с. 53].

Бажане порозуміння серед різних верств укра-
їнських вигнанців відновилося лише після смерті 
І. Мазепи в ніч із 21 на 22 вересня 1709 р. З його 
кончиною відразу постало питання: чи зали-
шив покійний гетьман відповідні рекомендації 
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щодо кандидатури свого наступника, чи висло-
вив конкретні розпорядження стосовно долі сво-
їх скарбів? Як з’ясувалося, зробити це він так  
і не встиг. Тому після смерті І. Мазепи перед  
українцями-емігрантами відразу постали три 
найбільш важливі і гострі питання: 

– обрання нового гетьмана; 
– визначення першочергових і перспективних 

напрямів його діяльності й української еміграції 
загалом; 

– доля державного й особистого скарбу  
І. Мазепи.

За таких обставин серед мазепинців передусім 
розгорнулася шалена боротьба за багатий гетьман-
ський спадок, яка велася між небожем І. Мазепи 
А. Войнаровським і генеральною старшиною. Ви-
значальним у цій гострій суперечці було питання, 
чи були скарби І. Мазепи його приватною власні-
стю, чи надбанням Війська Запорозького.

Козацька старшина вирішила залучити до 
вирішення цієї складної проблеми Карла XII.  
22 жовтня 1709 р. вона надіслала шведському ко-
ролеві меморандум, у якому висловлювалися спо-
дівання щодо поновлення дружніх зв’язків Украї-
ни зі Швецією, які допоможуть скинути з України 
«московське ярмо». У ньому також висловлю-
валося настійливе прохання якомога швидше 
обрати нового гетьмана. Для цього козацька 
старшина прохала «визначити певну особу з ко-
ролівського боку для вирішення цієї проблеми, 
оповісти Запорозькому війську про вільний вибір 
нового гетьмана й призначити час і місце вибору»  
[15,с. 431]. Автори меморандуму вважали, що ви-
бори нового гетьмана можуть бути проведені лише 
після вирішення питання про скарби І. Мазепи. 
На думку старшини, якщо гетьманська скарбни-
ця порожня, буде складно обрати нового гетьма-
на. Адже як новообраний гетьман виконуватиме 
свої повноваження і продовжуватиме боротьбу 
проти росіян, не маючи у своєму розпорядженні 
грошей. Звернувся до короля й А. Войнаровський, 
зауваживши, що він також має бажання бороти-
ся проти росіян, але не усвідомлює, чому цю бо-
ротьбу треба фінансувати із власних коштів його  
дядька [13, с. 53–54].

Створена Карлом ХІІ комісія дійшла висновку, 
що І. Мазепі, як і більшості попередніх україн-
ський гетьманів, було складно відрізняти особи-
сту власність від власності Війська Запорозького. 
У цьому зв’язку варто висвітлити деякі аспекти 
дебатів про громадські та приватні інтереси, що 
виникли між козацькою старшиною й А. Война-
ровським. Коли старшина стала звинувачувати І. 
Мазепу в зумисному об’єднанні своїх особистих 
коштів зі скарбницею Війська (на шкоду остан-
ній), то А. Войнаровський зазначив, що в цьому 
не було нічого нового. Адже так робили майже 
всі гетьмани, Б. Хмельницький також. Даючи  

відповідь на твердження старшини, що в інтере-
сах «громадського добра» треба використати ба-
гатства І. Мазепи для подальшої боротьби проти 
Москви, А. Войнаровський цинічно заявив, що 
«громадські справи треба ставити вище від при-
ватних тоді, коли вони не валяться до ґрунту,  
а лишають надію на недалеку поправу, та коли 
вони нищать цю надію, природніше видається 
рятувати особу, життя, здоров’я й усе, що з ним  
зв’язане» [13, с. 55].

Бурхливе обговорення фінансової проблеми 
яскраво засвідчило, наскільки глибокими свого 
часу були суперечності між І. Мазепою і старши-
ною. Критикуючи фінансову практику гетьмана, 
колишні однодумці І. Мазепи із прикрістю наво-
дили приклади його самодержавних методів ке-
рівництва і відкрито стверджували, що «й моска-
лі, й гетьман наложили ярмо на Україну». У свою 
чергу, відповідаючи старшині, що йому дивно 
чути, як «освободителя батьківщини проголошу-
ють її гнобителем», А. Войнаровський зазначив, 
що його дядько завжди відчував до неї не так оги-
ду, як зневагу, нерідко картаючи її представників 
за «їхню невчену мову та брутальні манери». На 
його запитання, чому старшина не скаржилася 
цареві на зловживання І. Мазепи, вона відповіла, 
що не хотіла руйнувати державний лад Гетьман-
щини, похмуро додавши, що Петро І «не вірив 
би й янголові, якщо той доніс би про надужиття  
гетьмана» [13, с. 55].

У кінцевому підсумку справу про скарби  
І. Мазепи виграв А. Войнаровський. Як згодом 
з’ясувалося, він зумів підкупити свідків, пообі-
цявши їм частку отриманого їм багатства.

Після такого скандального вирішення фінансо-
вої проблеми вибори нового гетьмана не відбували-
ся цілих півроку. За цей період Петро I призначив 
наступним гетьманом України І. Скоропадського. 
Проте представники української еміграції вирі-
шили не визнавати його. Вони ухвалили рішення 
чекати перемоги Карла XII над Петром І, свого 
повернення в Україну, а потім законних переви-
борів козацького керманича. Проте час швидко 
спливав, а складна ситуація не змінювалася. Тому 
питання про вибори нового гетьмана було нарешті 
поставлене. На цю посаду після ганебної поведін-
ки під час вирішення фінансового питання А. Вой-
наровського фактично розглядалося дві можливі 
кандидатури: прилуцький полковник Дмитро 
Горленко і генеральний писар Пилип Орлик. Пер-
ший не мав необхідної популярності і підтримки 
серед козаків. П. Орлик же мав заслужений ав-
торитет, відзначався своїм розумом, широкими 
знаннями та дипломатичним досвідом. Саме його 
кандидатуру підтримував Карл ХІІ.

Як з’ясувалося, шведський король також 
мав власні мотиви і причини щодо необхідності  
обрання нового гетьмана. Адже вже в Бендерах 
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принижений і пригнічений поразкою під Пол-
тавою Карл XII мріяв про обов’язковий реванш 
і виношував амбітні плани нової війни проти ро-
сійського царя. Своїм союзником у реалізації цих 
задумів він уважав насамперед Туреччину, але не 
виключав, що під вмілим керівництвом й україн-
ці змогли б стати дуже корисними в цій справі.

П. Орлик поки не отримав від шведського ко-
роля гарантії, що той не піде на мир із росіянами, 
доки «московське ярмо не буде знято з України й 
країна не повернеться до своїх давніх вольностей» 
[13, с. 57].

5 квітня 1710 р. під Бендерами на загальній 
козацькій раді П. Орлика одностайно було обрано 
гетьманом України в екзилі. Церемонія обрання 
гетьмана мала важливу особливість. Уперше він 
обирався на чужині і вперше в історії українсько-
го козацтва гетьман укладав зі своїми виборцями 
офіційну угоду, де були чітко прописані умови, за 
яких новий козацький очільник отримував геть-
манську булаву. В українській історіографії цей 
правовий акт назвали «Бендерською конститу-
цією», або Конституцією Пилипа Орлика 1710 р. 
Повна назва укладеної угоди в перекладі з лати-
ні звучить так: «Пакти й конституції законів та 
вольностей Війська Запорозького» між ясновель-
можним паном Пилипом Орликом, новообраним 
Гетьманом Війська Запорозького та між старши-
ною, полковниками, а також названим Військом 
Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох 
сторін і підтверджені на вільних виборах встанов-
леною присягою названим ясновельможним геть-
маном, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах 
[11, с. 25].

Головним автором і редактором Конституції 
був, безсумнівно, майбутній новообраний гетьман 
П. Орлик. Окрім цього, у її опрацюванні й оста-
точному ухваленні брали участь: небіж І. Мазе-
пи А. Войнаровський, кошовий отаман Запороз-
ької Січі К. Гордієнко, прилуцький полковник  
Д. Горленко, генеральний обозний І. Ломиков-
ський, генеральний бунчужний Ф. Мирович, ге-
неральний осавул Г. Гердик, генеральний писар  
І. Максимович, генеральний суддя К. Довгопо-
лий, а також інші старшини та представники ря-
дового козацтва [6, с. 24]. Зазначимо, що над цим 
конституційним актом вони працювали із другої 
половини лютого до початку квітня 1710 р. Ціка-
во, що водночас представники українських емі-
грантів декілька разів таємно відвідували Ліво-
бережжя України для консультацій з окремими 
представниками уряду новообраного там гетьмана 
І. Скоропадського [6, с. 24].

Варто зазначити, що за своєю формою Консти-
туція Пилипа Орлика була схожа з угодами, які 
польська шляхта укладала зі своїми виборни-
ми королями. Вона складалася із преамбули та  
16 статей, досить різних за своїм обсягом, змістом 

і значенням. У них чітко проглядалися політичні 
погляди й інтереси не лише мазепинських емі-
грантів, а й багатьох їхніх однодумців, які пере-
бували на той час в Україні. Цей конституційний 
акт не був звичайною теоретичною розробкою чи 
спробою відірваних від тодішніх українських ре-
алій ідеалістів видати бажане за дійсне. Адже на 
час розроблення Конституції вже йшла активна 
підготовка до нового військового походу проти 
російського царя. Тому вона фактично проголо-
шувала, які саме реальні радикальні зміни будуть 
запроваджені в Гетьманщині після переможної 
війни проти Росії.

Конституція починається зі вступу-преамбули, 
де викладена коротка історія українського народу 
– «народу бойового, стародавнього, козацького», 
обґрунтовується становлення Української козаць-
кої держави, а також її відхід від Речі Посполи-
тої. Але прийняття Б. Хмельницьким зверхності 
Москви призвело до спроб останньої знищити 
традиційні права та вольності козаків. Тому  
І. Мазепа спробував зарадити лихові, порвав ши 
відносини з Москвою й уклавши союз зі шведами. 
Щоб завершити його справу, Військо Запорозьке 
обрало своїм гетьманом Пилипа Орлика. Напри-
кінці преамбули наголошується, що Конституції  
1710 р. має дотримуватися як новообраний «віль-
ним голосуванням» гетьман, так і його наступни-
ки на гетьманській посаді [16, с. 179–182].

Окремі дослідники «Бендерської конституції» 
зазначали, що її статті здаються зібраними без 
жодного логічного змісту і впорядкування. Од-
нак детальне вивчення цього документа, на думку  
О. Субтельного, свідчить, що його 16 пунктів до-
сить чітко розбиваються на чотири цілком логічно 
змістовні розділи [13, с. 61].

I. Загальноукраїнські завдання (ст. ст. 1–3).
У ст. 1 наголошується, що православна віра, 

заради якої Б. Хмельницький свого часу прийняв 
московське заступництво, має бути у країні панів-
ною релігією. Жодна інша віра, особливо іудаїзм, 
не допускатиметься. Прагнення українців розі-
рвати стосунки з Москвою підкреслювалося кон-
кретною пропозицією: щоб усунути московський 
вплив і піднести престиж Київського митрополи-
та, варто знову перейти під зверхність Констан-
тинопольського патріарха, оскільки «звитяжний 
народ козацький був просвітлений у столиці апо-
стольській Константинопольській» [11, с. 27]. Як 
бачимо, підпорядкування Київського митропо-
лита Московському патріархові в 1680 р. досить 
боляче сприймалося українцями, насамперед ду-
ховенством, з яким П. Орлик підтримував давні 
добрі відносини.

Друга стаття обґрунтовувала становлення 
кордонів і забезпечення територіальної ціліс-
ності Української козацької держави, яка мала  
об’єднувати Правобережжя, Лівобережжя та 
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Запорожжя. «Як кожна держава складається і 
стверджується непорушною цілістю кордонів, 
так і Мала Росія, вітчизна наша, щоб у своїх кор-
донах, стверджених пактами від Речі Посполитої 
і від Московської держави, була» [11, с. 27]. За 
прикладом Б. Хмельницького, кордоном із по-
ляками проголошено річку Случ. Однак про чіт-
кий кордон із Московщиною не говориться, бо 
це питання залишалося досить проблематичним 
через Слобожанщину, яка була заселена переваж-
но українцями, але перебувала під владою Росії.  
У ст. 3 гетьман уповноважувався укласти союз із 
Кримським ханством, «оскільки закони близько-
го сусідства нерозривно в’яжуть і тісно поєднують 
долю козацького народу із Кримською державою»  
[16, с. 185]. Напевно, творцям Конституції було 
досить складно знайти за кордоном надійних со-
юзників у боротьбі проти Москви. Тому вони й 
змушені були забути про трагічні наслідки для 
України всіх попередніх українсько-кримсько-та-
тарських союзів, починаючи від Б. Хмельницько-
го і продовжуючи його послідовниками. На жаль, 
П. Орлик жодної практичної користі від цього 
союзу зрештою так і не отримав, а, як і всі його 
попередники, у вирішальний момент боротьби за 
відродження української державності вкотре був 
підступно зраджений кримськими татарами.

II. Проблеми запорозького козацтва  
(ст. ст. 4–5).

Зважаючи на те, що запорожці становили в 
Бендерах більшість українських емігрантів, їхні 
інтереси були досить широко представлені в Кон-
ституції 1710 р. Зокрема, у ст. 4 детально йдеться 
про їхню головну проблему – російську військову 
присутність у пониззі Дніпра, де росіяни побуду-
вали цілу низку фортифікаційних споруд для за-
хисту від постійних нападів татар. Ці військові 
укріплення давали змогу росіянам постійно втру-
чатися у внутрішні справи запорожців. Тому вони 
вимагали: якщо під час майбутнього військового 
походу «Запорозьке військо не очистить тих ґрун-
тів своїх і Дніпра од московського насильства», 
гетьман, у разі укладання переможної мирної 
угоди із царем, повинен переконати шведсько-
го короля домогтися виводу російських військ із 
цих земель [11, с. 29]. У ст. 5 під контроль січо-
виків вимагалося передати місто Трахтемирів, що 
віддавна слугувало їм за шпиталь і місце для пе-
ребудування старих і недужих козаків. Сповнені 
рішучості тримати пониззя Дніпра у своїх руках, 
запорожці прагнули отримати також низку клю-
чових міст усього регіону та гарантію гетьмана 
допомагати їм не допускати стороннього втру-
чання в їхні внутрішні справи [16, с. 185–186]. 
За словами Д. Яворницького, у Конституції 1710 
р. запорожці чітко визначили всі ті вимоги, які 
вони висували в різні часи всім гетьманам, почи- 
наючи з І. Виговського, і всім царям із часів царя 

Олексія Михайловича [18, с. 347]. На думку  
О. Субтельного, ці вимоги надавали січовикам ши-
року автономію, яку інші гетьмани – попередники 
П. Орлика не визнавали, постійно боролися проти 
автономного статусу Запорозької Січі [13, с. 63].

III. Організація державного правління  
Гетьманщини (ст. ст. 6–10).

Провідна частина Конституції П. Орлика почи-
нається із цілком риторичного запитання: якщо 
в автократичних державах постійно проводять-
ся наради і навіть самодержці нерідко прислу-
хаються до порад своїх міністрів, то чому в такого 
вільного народу, як козаки, обрані ними гетьма-
ни не обговорюють посталі перед Гетьманщиною 
проблеми з козацькою верхівкою? До того ж такі 
демократичні традиції мали місце ще в недалеко-
му минулому. Як зазначають творці Конституції, 
ця проблема виникла лише тоді, коли гетьмани 
потрапили під владу самодержавних правителів, 
саме від них узаконили самовладно таке право і 
в Україні: «Так хочу, так повеліваю!». Авторами 
цих статей були представники генеральної стар-
шини, яка вже тривалий час обурювалася, що 
усунута гетьманами від ухвалення доленосних рі-
шень в Україні. Після смерті І. Мазепи генеральна 
старшина дістала реальний шанс знову повернути 
свій втрачений колись політичний вплив. Щоб 
тримати майбутніх гетьманів під своїм контро-
лем, вона бажала запровадження в Гетьманщині 
дорадчого права. Зокрема, від гетьманів в Консти-
туції вимагалося, щоб вони постійно радилися з 
генеральною старшиною та полковниками щодо 
всіх важливих питань, особливо тих, що стосува-
лися міждержавних відносин. Окрім цього, кожен 
полк мав обирати «генеральних радників із лю-
дей розважливих і заслужених». Передбачалося, 
що вони братимуть участь у дорадчих зібраннях 
при гетьмані, які проводитимуться тричі на рік  
[16, с. 186–187]. У політичному сенсі ст. 6 була 
найважливішою в Конституції, оскільки дава-
ла дозвіл старшині тримати під контролем ді-
яльність гетьманів, подібно до того, як польська 
шляхта контролювала діяльність обраних нею ко-
ролів. Зрозуміло, що в цьому положенні була пев-
на логіка, адже козацька старшина після смерті І. 
Мазепи не боялася фактично відкрито виступила 
проти його самодержавних методів гетьмануван-
ня, керуючись аналогічними мотивами, з яких 
сам гетьман нещодавно піддавав критиці жор-
стокий абсолютизм царя Петра І, запроваджений  
у Московії.

Варто зауважити, що на запровадженні дорад-
чого права владні повноваження старшини згід-
но з Конституцією не обмежувалися. Вона також 
вимагала заборонити гетьманам карати тих, хто 
ображав їхню честь і гідність. Ці справи, за про-
позицією старшини, мав розглядати Генеральний 
суд (ст. 7) [16, с. 188].
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У всіх важливих справах послідовно просте-
жується прагнення старшини чітко розмежувати 
громадський і приватний сектори. Водночас геть-
ман повинен був залучати до цих справ відповід-
них чиновників Війська, а не своїх особистих слуг 
(ст. 8). Після гострої суперечки за Мазепині скар-
би старшина особливо наполягала на розмежу-
ванні прибутків Війська і гетьмана. Із цією метою 
у ст. 9 Конституції пропонувалося запровадити 
посаду генерального підскарбія, на яку міг бути 
обраним лише «чоловік значний і заслужений, 
маєтний і порядний» [11, с. 32]. Гетьман віднині 
позбавлявся доступу до державних коштів; він 
мав жити тільки коштом власних маєтностей, спе-
ціально виділених для його потреб. Свої прибутки 
гетьман мав отримувати від індукти з Гадяцько-
го полку, Шепаківської сотні та Почепівських і 
Оболонських «маєтків». Окрім цього, кожен полк 
також мав обирати двох підскарбіїв з аналогічни-
ми обов’язками і повноваженнями. Отже, у Геть-
манщині і в політичному, і в економічному сенсі 
вказані статті помітно обмежували владні повно-
важення гетьмана і значно посилювали владні 
можливості генеральної старшини. Як цілком 
слушно зазначають щодо цього В. Смолій та В. 
Степанков, Конституція П. Орлика була спрямо-
вана проти встановлення в Україні монархічної 
форми правління в особі спадкоємного Гетьмана-
ту і передбачала утвердження ідеї олігархічної 
республіки [12, с. 218].

IV. Заходи проти соціально-економічних зло-
вживань (ст. ст. 10–16).

Заключна частина Конституції присвячена 
усуненню зловживань козацької верхівки в Геть-
манщині. Дивно, що, незважаючи на величезний 
вплив старшини в Бендерах, до неї увійшли стат-
ті, які безпосередньо зачіпали інтереси козацької 
еліти. Цілком можливо, що ці, наповнені популіс-
тичними гаслами, статті було включено до Кон-
ституції лише із пропагандистською метою, щоб 
привернути на свій бік простий люд. Не виключе-
но, що інтереси нижчих верств обстоювали запо-
рожці, більшість яких вийшли саме із цієї катего-
рії населення України. Проте це не пояснює, чому 
в зазначених статтях порушено проблеми непри-
хованої корупції посадових осіб і безрадісного ста-
новища українських міст. Цілком можливо, що ці 
статті відбивали бажання їхніх авторів виправити 
найбільш разючі та болісні вади Гетьманщини на-
віть за рахунок власних інтересів. Не виключено, 
що заключна частина Конституції П. Орлика є 
конкретною відповіддю її творців на відверто ан-
тинародну соціальну політику І. Мазепи, яка, як 
відомо, стала однією з головних причин провалу 
його антиросійських визвольних змагань. На наш 
погляд, цілком слушною в цьому сенсі була оцін-
ка Конституції П. Орлика українським істориком 
О. Оглоблиним, який назвав її «другою поразкою 

гетьмана Мазепи після Полтавської катастрофи» 
[9, с. 38].

Повертаючись до змісту заключної частини 
Конституції, зазначимо, що ст. 10 застерігає стар-
шину, щоб вона не використовувала свого стано-
вища для визиску козаків, селян і ремісників.  
У ній заборонялася практика купівлі керівних по-
сад, оскільки «всілякі утиски та здирства бідним 
людям походять здебільшого від владолюбних 
накупів». Для припинення цієї корупційної прак-
тики гетьман зобов’язувався ретельно стежити за 
тим, щоб усі посади, насамперед полковницькі, 
були виборними [11, с. 32–33].

Особливу турботу про нижчі верстви населення 
України висловлено у ст. ст. 11, 12 і 14. Відповідно 
до них родини козаків, які перебували у військо-
вому поході, вдови й сироти звільнялися від спла-
ти податків та виконання інших повинностей.  
У цих статтях обмежувався обтяжливий для се-
лян обов’язок забезпечувати перевезення військо-
вих чиновників, передбачалося запровадження 
необхідних заходів, які полегшували б податко-
вий тягар для найбідніших селян. З огляду на те, 
що в Україні, як і в усій Східній Європі, стосунки 
місцевої знаті з містами були вкрай напружені, 
особливо вражає ст. 13, у якій ідеться про жахли-
ве зубожіння міст і пропонується, щоб «столич-
не місто Київ та інші українські городи» і надалі 
зберегли свої права та привілеї за магдебурзьким 
правом. У двох останніх статтях Конституції було 
передбачено конкретні заходи щодо полегшення 
тяжкого становища бідноти в Україні. У ст. 15, 
зокрема, передбачено, що податки із селян, які 
власним коштом утримували гетьманські компа-
нійські та сердюцькі полки, мають бути скасова-
ні, а остання стаття зобов’язує гетьмана ретель-
но стежити, щоб ринкові комісари не збирали з 
ярмаркових торговців такі високі податки, «че-
рез які неможливо взагалі убогій людині вільно 
з’явитись на ярмарок» [11, с. 35].

До основного тексту Конституції додавалася 
присяга новообраного гетьмана, який зобов’язу-
вався дотримуватися та впроваджувати в життя 
положення угоди в «усіх розділах, уривках, по-
няттях і клаузулах», бути відданим «нашій Ві-
тчизні та дбати про її суспільне благо і соборність» 
[16, с. 193].

Як бачимо, більшість статей Конституції  
П. Орлика були спрямовані проти проявів абсо-
лютизму в Гетьманщині та встановлення демо-
кратичної республіканської форми правління, що 
базувалася б на визнанні непорушності трьох чин-
ників правового суспільства, як-от єдність і взає-
модія законодавчої (виборна Генеральна Рада, що 
мала б скликатися тричі на рік), виконавчої (геть-
ман, обмежений законом у своїх діях, генеральна 
старшина та виборні представники від кожного 
полку) і судової влади (Генеральний Суд), підзвіт-
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ної та контрольованої. Такими, на наш погляд, 
визначалися принципи побудови Української дер-
жави. Водночас Конституція проголошувала зна-
чне розширення прав різних категорій населення 
тогочасної України: козацької старшини, рядових 
козаків, запорожців, міщан, селян, найбідніших 
простолюдинів. Ці права, як відомо, після смер-
ті Б. Хмельницького постійно порушувалися або 
взагалі ігнорувалися за часів його наступників, 
особливо в умовах гетьманування І. Мазепи.

У результаті проведеного аналізу основних 
положень цього першого вітчизняного конститу-
ційного акта М. Грушевський зазначав: «Хоч ці 
постанови не були здійснені, бо взяти Україну у 
свої руки сим людям не удалося ніколи, – але вони 
цікаві, як вираз поглядів і бажань сих людей, що 
зв’язали свою долю з визволенням України. В по-
становах сих багато нового, що могло бути важ-
ним кроком наперед». На його думку, Конститу-
ція Пилипа Орлика насамперед була спрямована 
проти гетьманської «самодержавної влади», що 
узаконила своїм «самовластієм право: так хочу, 
так повеліваю» і проголошувала замітні початки 
чисто парламентського устрою» [3, с. 383–384].

Один із перших дослідників Конституції 1810 
р. відомий український історик права М. Васи-
ленко називав цей документ як «своєрідну укра-
їнську Конституцію, що свідчить про напрямок 
політичної думки української еміграції того часу. 
Ідеї, закладені в основу угоди Орлика, поділяли 
не лише емігранти, а й найбільш свідома частина 
старшини, яка не пристала до Мазепи». За його 
словами, це була конкретна і відкрита консти-
туційна відповідь старшини на гетьманування І. 
Мазепи, його попередників, відкрита незгода і за-
судження їхньої політики в Гетьманщині. Договір 
був розрахований на те, що він діятиме в Україні 
як правовий акт після повернення до неї емігран-
тів. Отже, він може вважатися конституційним 
актом, де обґрунтовувався новий державний лад 
Гетьманщини [2, с. 153–171].

Даючи оцінку Конституції П. Орлика, укра-
їнський історик О. Оглоблин наголошував, що 
це був колективний вияв української політичної 
думки, підсумок дискусій 1709–1710 рр. трьох 
українських політичних сил – гетьмана, старши-
ни, запорожців. За його словами, Конституція де-
кларувала станову виборну гетьманську монархію 
парламентського типу [15, с. 436–437].

На відміну від нього, сучасний український 
правник О. Кресін переконаний, що Конститу-
ція П. Орлика 1710 р. стала першим українським 
конституційним проєктом. Вона встановила фор-
му правління, яку можна визначити як парла-
ментсько-президентську республіку. Уперше в 
українській історії було створено правові основи 
представницького правління та парламентариз-
му. «Пакти» розподілили владні повноваження, 

що до цього часу належали цареві, між органами 
влади Війська Запорозького та створили правові 
передумови для подолання розірваності україн-
ського політичного і правового процесів [7, с. 201].

На думку В. Замлинського, «Бендерська кон-
ституція» своїми ідеями, демократичними засада-
ми, змістом і державницькою спрямованістю була 
попереду суспільної думки тогочасної Європи. 
Навіть французькі просвітителі ще тільки набли-
жалися до розробки тих суспільних ідей, що були 
закладені в Конституції П. Орлика, яка стала ре-
альною моделлю вільної, незалежної держави, за-
снованої на природному праві, що базувалася на 
незнаних досі демократичних засадах суспільного 
життя [5, с. 347].

Д. Донцов зазначав, що «це була перша – у 
сучасному розумінні цього слова – конституція 
України, яка проголошувала проєкт нового дер-
жавного ладу, що був вироблений за 79 років пе-
ред Великою французькою революцією» [4, с. 17].

Сучасний український політолог С. Телешун 
наголошує, що поява першої у світі конституції 
саме в Україні є фактом визначним: адже першу 
конституцію було написано у країні, яка тільки 
розпочала боротися за свою державність. За його 
словами, подальша світова історія переконливо 
засвідчила, що конституційне закріплення право-
вих норм відбувається саме під час соціальних ка-
таклізмів, під час пошуку народами шляхів свого 
державотворення [14, с. 19].

За оцінкою О. Оглоблина, Конституція, у якій 
гармонійно поєднано інтереси гетьманату, стар-
шини, як провідної верстви України, та Запо-
ріжжя, як її військової сили, була водночас ма-
ніфестом державної волі української нації перед 
цілим суспільним світом, «віковічним пам’ят-
ником української державно-політичної думки»  
[17, с. 133]. У цьому з ним згоден Т. Чухліб, який 
уважає, що положення договору 1710 р. узагаль-
нювали накопичений протягом попередніх століть 
державотворчий потенціал українського народу 
і стали ідеологічним підґрунтям для подальших 
його виступів за незалежність. «Пакти та консти-
туції <…>» заклали основу розвитку вітчизняного 
конституціоналізму нової та новітньої доби і стали 
визначною історичною пам’яткою національної та 
європейської політичної думки XVIII ст. [6, с. 27].

Досить оригінальну оцінку Конституції Пили-
па Орлика висловила О. Апанович, яка зазначи-
ла, що вона є однією з найвидатніших історичних 
державно-політичних пам’яток і мусить зайняти 
належне їй місце в європейській історіографії. 
За її словами, даний конституційний акт і нині 
зберігає актуальність для депутатського корпу-
су сучасного парламенту незалежної самостійної 
України [1, с. 220].

Водночас варто зауважити, що не всі дослід-
ники «Бендерської конституції» одностайно  
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в позитивному контексті оцінюють цей юридич-
ний опус українських політичних емігрантів. Зо-
крема, О. Субтельний уважає, що вона, з одного 
боку, «сповнена духу просвітництва й добрих на-
мірів». Цей документ визнає права старшини, про-
столюду, запорожців і міст. Він засуджує абсолю-
тистські прояви в діяльності гетьмана, стверджує 
принцип виборності, засуджує корупцію і прово-
дить межу між державною та приватною сфера-
ми. З іншого боку, О. Субтельний підкреслює, що 
автори документа керувалися речами, якими на 
той час не володіли. Зокрема, «конституція» різ-
ко обмежувала прерогативи гетьмана, але гетьман 
у вигнанні багатьма з них скористатися не міг; у 
деяких статтях старшина погоджувалася утри-
муватися від корупції та визиску селян і козаків, 
але на такі вчинки їй не важко було погодитися, 
перебуваючи на чужині, не володіючи там нічим; 
запорожцям обіцяно землі в пониззі Дніпра, які 
належали Росії. Отже, хоча наміри мазепинців 
гідні похвали, як зазначає О. Субтельний, не вар-
то робити скоро поспішні висновки щодо того, на-
скільки реальними були пропоновані ними заходи 
[13, c. 65].

Не у великому захваті від Конституції  
П. Орлика був і український історик І. Крип’яке-
вич. Позитивно оцінюючи її роль у справі рефор-
мування державного устрою Гетьманщини, він 
звертав увагу на її егоїстично класовий чи гру-
повий характер. На його думку, у Конституції 
йшлося про охорону і збільшення соціальних та 
політичних «вольностей» лише окремих груп, а 
не про розбудову держави. З питань загального 
значення авторами порушене тільки одне – закрі-
плення західного кордону, і то по р. Случ. За його  
словами, «творці Конституції – старшина і запо-
рожці – не виявили широкого політичного світо-
гляду» [8, c. 237–238].

Висновки. У підсумку зазначимо, що Консти-
туція Пилипа Орлика 1710 р., незважаючи на от-
риману у вітчизняній історії персональну назву, 
насправді не була особистим витвором гетьмана 
України в екзилі, а колективною вимогою пред-
ставників першої української політичної емігра-
ції: частини козацької старшини, представників 
запорожців та рядового козацтва, які за часів геть-
манування І. Мазепи були позбавлені своїх прав, 
привілеїв і свобод та були усунуті ним від участі в 
керівництві державою. Саме цими вимогами вони 
намагалися повернути в Україні колишні демо-
кратичні традиції, започатковані Б. Хмельниць-
ким. Важливо, що основні положення першого 
українського конституційного акта, на відміну 
від інших тогочасних європейських держав, де 
панував абсолютизм, заклали міцні основи пред-
ставницького врядування та парламентаризму, 
створювали широкі можливості для запроваджен-
ня в Україні республіканської форми правління.
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Анотація

Тараненко М. Г., Тараненко М. М. Конституція 
Пилипа Орлика 1710 року як першоджерело розвитку 
конституціоналізму в Україні. – Стаття.

У статті проаналізовано основні причини розробки 
першого вітчизняного конституційного акта – Кон-
ституції Пилипа Орлика 1710 року (Договори і Поста-
новлення прав і вольностей Війська Запорозького), 
показано сутність цього видатного політико-правового 
документа, його значення в боротьбі українського на-
роду за власну національну державність. Заслуговує 
на увагу детальне висвітлення реальних умов, у яких 
опинилася українська козацька еміграція після пораз-
ки короля Карла ХІІ в Полтавській битві 1709 року. 
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Після смерті гетьмана І. Мазепи козацьку старшину 
турбувало вирішення значного кола наболілих пи-
тань, що й стало основною причиною розроблення сус-
пільного договору між нею та новобраним гетьманом. 
У проведеному дослідженні доведено, що Конституція 
1710 року не була персональним витвором гетьмана 
в екзилі П. Орлика, а колективною думкою представни-
ків першої української політичної еміграції: козацької 
старшини, запорожців і представників рядового коза-
цтва, які виступали проти антидемократичної самодер-
жавної форми правління в Україні гетьмана І. Мазепи. 
Особлива увага приділялася усуненню економічних та 
корупційних зловживань гетьмана та козацької еліти 
як одній із найбільш гострих проблем, що потребувала 
негайного вирішення. У статті детально аналізують-
ся преамбула й усі 16 статей Конституції, які за своїм 
змістом можна об’єднати в 4 окремі розділи: загаль-
ноукраїнські завдання, проблеми запорозького коза-
цтва, організація державного правління Гетьманщини 
та заходи проти соціально-економічних зловживань 
у Гетьманщині. У дослідженні дається оцінка, під-
креслюється значення Конституції 1710 року в розвит-
ку політико-правової думки України XVIII століття і 
подальшому будівництві Української козацької респу-
бліки. Важливо, що основні положення першого укра-
їнського конституційного акта, на відміну від інших 
тогочасних європейських держав, де панував абсолю-
тизм, заклали міцні основи представницького вряду-
вання та парламентаризму, створювали широкі мож-
ливості для запровадження в Україні республіканської 
форми правління.

Ключові слова: Конституція, Пилип Орлик, геть-
ман-емігрант, козацька старшина, генеральна рада, 
генеральний суд.

Summary

Taranenko M. G., Taranenko M. M. The Constitution 
of Pylyp Orlyk of 1710 as the primary source of the 
development of constitutionalism in Ukraine. – Article.

The article analyzes the main reasons for the develop-
ment of the first domestic constitutional act – the Consti-
tution of Pylyp Orlyk in 1710 (Treaties and Resolutions 
of the Rights and Freedoms of the Zaporozhian Army) 
and shows the essence of this outstanding political and 
legal document and its importance in the Ukrainian peo-
ple’s struggle for national statehood. It is worth noting 
the detailed coverage of the real conditions in which the 
Ukrainian Cossack emigration found itself after the de-
feat of King Charles XII in the Battle of Poltava in 1709. 
After the death of Hetman I. Mazepa, the Cossack officer 
was concerned about the solution of a wide range of press-
ing issues, which became the main reason for the devel-
opment of a social agreement between her and the newly 
elected hetman. That is why the study proved that the 
Constitution of 1710 was not a personal creation of the 
hetman in the exile of P. Orlyk, but the collective opin-
ion of the first Ukrainian political emigrants: Cossack 
officers, Cossacks and ordinary Cossacks who opposed 
the anti-democratic autocratic rule in Ukraine. Hetman 
I. Mazepa. Particular attention was paid to eliminating 
the economic and corruption abuses of the hetman and the 
Cossack elite, as one of the most acute problems that need-
ed to be addressed immediately. The article analyzes in 
detail the preamble and all 16 articles of the Constitution, 
which in their content can be combined into 4 separate 
sections: all-Ukrainian tasks, the problems of the Zapor-
ozhian Cossacks, the organization of the Hetmanate and 
measures against socio-economic abuse in the Hetmanate. 
The study assesses and emphasizes the importance of the 
Constitution of 1710 in the development of political and 
legal thought of Ukraine in the 18’th century and the sub-
sequent construction of the Ukrainian Cossack Republic. 
Importantly, the basic provisions of the first Ukrainian 
constitutional act, in contrast to other European states of 
the time, where absolutism prevailed, laid a solid founda-
tion for representative government and parliamentarism 
1 and created ample opportunities for the introduction of 
a republican form of government in Ukraine.

Key words: Constitution, Philip Orlyk, emigrant het-
man, Cossack sergeant, general council, general court.
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МЕДІАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Постановка проблеми. Суперечності є невід-
дільною частиною життя цивілізованого суспіль-
ства, і зазвичай вони розв’язуються в порядку 
судового розгляду. Незважаючи на те, що судо-
вий розгляд залишається традиційним варіантом 
захисту прав, спостерігається тенденція до збіль-
шення випадків застосування такого альтернатив-
ного способу врегулювання конфліктів, як медіа-
ція. Схожою за правовою природою з медіацією є 
така процедура, як врегулювання спору за участю 
судді. Такі процедури досить часто ототожнюють, 
проте це помилкове рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичну основу дослідження питань застосування 
медіації в розв’язанні спірних відносин і врегу-
люванні спору в порядку цивільного судочинства 
займалися такі вчені-юристи: Л.О. Андрієв-
ська, Н.Л. Бондаренко-Зелінська, Н.М. Губенко,  
О.В. Землянська, О.О. Кармаза, М. М. Лазаренко, 
О.С. Можайкіна, М.Я. Поліщук, Ю.Д. Притика й 
інші вітчизняні науковці.

Постановка завдання. Розмежування проце-
дур медіації та врегулювання спору за участю 
судді, окреслення межі застосування тієї чи іншої 
процедури врегулювання спору. Доведення, що 
медіація є самостійною та незалежною примирю-
вальною процедурою, та визначення окремого по-
няття, яке буде розкривати зміст процедури меді-
ації в цивільному процесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
зазначає Ю.Д. Притика, головною метою під час 
виникнення спору між сторонами в усі часи завж-
ди було бажання розв’язати його якомога швид-
ше й із найменшими втратами для себе. На жаль, 
судова система натепер не передбачає граничних 
строків остаточного розв’язання справи по суті 
(встановлюються лише строки судового розгляду  

справи), а система оскаржень призводить до того, 
що рішення щодо предмета спору може набрати 
чинності лише через кілька років після виник-
нення конфлікту, і весь цей час стосунки між 
сторонами будуть надмірно напруженими [1]. 
Тому існувала потреба в пошуку результативних 
і швидких способів вирішення спорів, які забезпе-
чать поєднання інтересів учасників судового про-
цесу й урегулювання конфліктних ситуацій. Такі 
способи називають альтернативними, зокрема од-
ним із них є медіація. Основними перевагами аль-
тернативних способів захисту є: спрощена проце-
дура й відсутність формальних правил поведінки; 
вільний вибір посередника; конфіденційність і 
негласність вирішення спору; можливість особи-
стого контролю ходу процедури [2]. У зарубіжних 
країнах до такого інструменту вирішення спорів, 
як медіація, звернулися ще у XX ст. у США, потім 
і в країнах Європи (Франція, Бельгія, Німеччина, 
Італія, Швеція та інші).

Процес розвитку інституту медіації в Україні 
займає понад 10 років, проте й донині немає чіт-
кого й конкретного визначення поняття. Понят-
тя «медіація» походить від лат. “mediare”, що 
означає «бути посередником». У перекладі з анг-
лійської мови термін «медіація» (mediation) оз-
начає посередництво, клопотання, заступництво  
[3, с. 119]. Тому доцільно визначити зміст такого 
поняття на основі поглядів науковців, зокрема 
В.П. Самохвалов визначає зміст медіації як «про-
цес розв’язання конфлікту, в якому незалежна 
третя сторона, що називається медіатором або 
посередником, сприяє добровільній взаємовигід-
ній згоді під час вирішення спору між сторона-
ми конфлікту», та як метод вирішення спорів, за 
яким незалежна третя особа (медіатор) допомагає 
сторонам дійти прийнятного варіанта вирішен-
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ня спору, сприяючи їх порозумінню, вносячи яс-
ність в узгоджені й спірні питання, допомагаю-
чи їм зрозуміти позиції одна одної, пропонуючи 
варіанти врегулювання тощо [3, с. 176]. Світова 
практика свідчить, що медіація є ефективнішою, 
ніж звернення до суду. Суд вважається останньою 
інстанцією, на яку посилаються сторони конфлік-
ту, якщо посередництво не могло його вирішити  
[4, с. 119].

Ключове місце в процесі медіації займає ме-
діатор. Згідно зі ст. 1 Проєкту Закону України 
(далі – ЗУ) «Про медіацію» медіатор – незалеж-
на, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка 
проводить медіацію та не має повноважень щодо 
прийняття рішення по суті конфлікту (спору) [5]. 
Сутність роботи медіатора полягає в допомозі сто-
ронам знайти оптимальний варіант вирішення 
справи з умовою задоволення інтересів обох сторін 
шляхом прийняття сторонами взаємовигідного 
рішення для обох сторін і у випадку успішного за-
вершення справи – документального оформлення 
такої процедури (медіаційної угоди).

Досліджуючи медіаційну практику зарубіж-
них країн, наукові праці юристів, можна визначи-
ти основні принципи медіації в цивільноправових 
відносинах: добровільність; конфіденційність; 
структурованість; нейтральність, незалежність і 
неупередженість медіатора.

Особливістю медіації є те, що в процесі вирі-
шення спору враховується не лише суто предмет-
на складова частина, а й забезпечення особистих 
інтересів сторін і збереження комунікації, взає-
мовідносин між сторонами в майбутньому. Також 
варто зазначити той факт, що чітко визначених 
меж застосування медіації не існує, тобто за до-
помогою такого способу примирення можуть роз-
глядатися спори, що стосуються кримінального, 
цивільного, адміністративного, господарського 
процесів. Загальні положення розгляду справи в 
судовому порядку зосереджені в Розділі III Ци-
вільного процесуального кодексу (далі – ЦПК). 
Основними способами врегулювання спору між 
сторонами в судовому порядку є відмова пози-
вача від позову, визнання позову відповідачем  
(ст. 206 ЦПК) і мирова угода сторін (ст. 207 ЦПК). 
Також особливим видом урегулювання спору  
є врегулювання спору за участю судді (Гл. 4  
Розділ III ЦПК) [6].

Згідно із ч. 1 ст. 206 ЦПК позивач може відмо-
витися від позову, а відповідач – визнати позов на 
будь-якій стадії провадження у справі, зазначив-
ши про це в заяві по суті справи або в окремій пись-
мовій заяві [6]. Тоді як, на думку С.С. Бичкової, 
визнання позову відповідачем – це згода виконати 
матеріально-правові вимоги позивача, виражена 
у встановленій законом процесуальній формі [7]. 
Правовим наслідком вчинення таких дій є ухвала 
суду про закриття провадження у справі.

Мирова угода має на меті врегулювання кон-
флікту шляхом поступок сторін, зміст такої уго-
ди стосується прав та обов’язків сторін і предмету 
позову. Згідно із ч. 2 ст. 207 ЦПК сторони можуть 
укласти мирову угоду на будь-якій стадії судово-
го процесу [6]. Варто визначити, що мирова угода 
здійснюється через укладення сторонами відпо-
відного документа, тобто є двостороннім правочи-
ном.

Важливе місце займає інститут врегулювання 
спору за участю судді, який, на думку Н.М. Грень, 
є присудовою медіацією. За твердженням вченої, 
присудова медіація є самостійною моделлю меді-
ації, яка інтегрована в судову систему країни [8]. 
Проаналізувавши низку наукових джерел, може-
мо визначити основні елементи такого інституту: 
врегулювання спору здійснюється за сприяння 
третьої, нейтральної сторони, тобто судді, але він 
не має права будь-яким чином оцінювати докази 
сторін або надавати правову допомогу сторонам; 
основним завданням є максимальне урахування 
умов та інтересів обох сторін; урегулювання спо-
ру за участю судді передбачає нараду зі сторонами 
спору. Важливим фактом є те, що поняття «прису-
дова медіація» не тотожне поняттю «класична ме-
діація». Основні відмінності зазначені в таблиці 1.

Судова практика свідчить, що медіація ефек-
тивніша, ніж звернення до суду. Попри це до су-
дової форми захисту прав та інтересів звертають-
ся все-таки частіше. Якщо порівнювати медіацію 
з врегулювання спору за участю судді, однією з 
вагомих відмінностей є основна мета процедур: 
перша – забезпечення інтересів сторін, остання – 
визначення правових позицій сторін, досягнення 
консенсусу.

Розмежування процедури врегулювання спо-
ру за участю судді й медіації слід здійснювати у 
двох аспектах: теоретичному й практичному. У 
теоретичному аспекті основна відмінність поля-
гає в процесуально-правовій природі, зокрема це 
суб’єктний склад, мета, форма проведення, право-
ві наслідки – всі ці елементи суттєво відрізняють-
ся. Що стосується практичної частини – слід до-
слідити судову практику реалізації обох способів 
врегулювання спору.

Як свідчать результати дослідження судової 
практики, процедурі медіації довіряють, тому 
що зацікавлені сторони є її учасниками, а отже, 
можуть впливати на результат. Найчастіше ме-
діація застосовується в сімейних спорах, про це 
свідчить рішення Святошинського районного суду  
м. Києва від 10 лютого 2020 р. (№ 2/759/929/20): 
«доцільно визначити місце проживання мало-
літнього ОСОБА_3 разом із матір`ю ОСОБА_1 і 
рекомендовано батькам дитини скористатися 
процедурою сімейної медіації з метою налагодже- 
ння конструктивної комунікації між собою для  
вирішення питань, пов`язаних із подальшим  
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вихованням, піклуванням та утриманням мало-
літнього сина ОСОБА_3» [9]. Бажаним результа-
том проведення медіації є укладення медіаційної 
угоди, яка свідчить про забезпечення інтересів і 
вимог обох сторін. За допомогою такого способу 
примирення можуть розглядатися спори, що сто-
суються кримінального, цивільного, адміністра-
тивного, господарського процесів.

Проаналізувавши судову практику, можемо 
визначити, що врегулювання спору за участю 
судді також може реалізовуватись у будь-яких 
сферах права, проте основною відмінністю від 
медіації є специфіка застосування такого судово-
го механізму в різних судових процесах (цивіль-
ний, адміністративний, господарський). Виходя-
чи із судової практики, можемо дійти висновку, 
що такий спосіб примирення відбувається лише 
у випадку взаємної згоди обох сторін: згідно з ух-
валою Новоодеського суду від 24 травня 2018 р.  
(№ 2/482/58/2018) «розпочати процедуру вре-
гулювання спору за участю судді <…> та призна-
чити першу спільну нараду з врегулювання спору 
на 13 червня 2018 р. о 16.00 год. і другу спільну 
нараду на 20 червня 2018 р. о 16:30 годині» [10]. 
Урегулювання спору за участю судді може припи-
нятися у зв’язку із закінченням строків здійснен-
ня процедури: згідно з ухвалою Крюківського ра-
йонного суду м. Кременчука від 09 жовтня 2020 р. 
(№ 2/537/37/2020) «09 жовтня 2020 р. закінчив-

ся визначений у ст. 205 ЦПК України тридцяти-
денний строк для проведення врегулювання спору 
за участі судді. До суду не надійшло від учасни-
ків справи спільного рішення про врегулювання  
спору <…> Припинити врегулювання спору за 
участю судді за закінченням строку врегулюван-
ня спору на підставі п. 2 ч. 1 ст. 204, ст. 205 ЦПК 
України» [11]; також можливе подання стороною 
заяви про припинення процедури: ухвалою Ново-
одеського суду від 20 червня 2018 р. «представник 
відповідача адвокат ОСОБА_1 надав заяву про 
припинення врегулювання спору за участю судді 
у зв’язку з тим, що сторони між собою не можуть 
дійти згоди щодо поділу майна подружжя» [12]. 
Також можливе завершення процедури в резуль-
таті укладення мирової угоди.

Висновки та пропозиції. У результаті прове-
деного дослідження було з’ясовано, що медіація 
та врегулювання спору за участю судді – це абсо-
лютно не тотожні поняття. Основною відмінністю 
процедур медіації та врегулювання спору за учас-
тю судді є мета здійснення таких заходів: медіація 
– максимальне забезпечення інтересів обох сто-
рін, врегулювання спору за участю судді – спроба 
вирішити спір із мінімальними витратами часу 
й коштів. До того ж «медіації в цивільному судо-
чинстві» як окремого способу вирішення спору 
не існує через поширення медіації на безліч сфер 
права з однаковою правовою дією, тоді як другий 

Таблиця 1
Порівняння присудової медіації з класичною медіацією

Медіація Врегулювання спору за участю судді в ци-
вільному судочинстві

Суб’єкти Всі особи згідно із ЦПК Фізичні та юридичні особи, держава

Особа, що здійснює  
процедуру Медіатор, посередник Суддя

Об’єкт

Порушені, невизнані або оспорювані 
права, свободи чи інтереси фізичних 

осіб, права й інтереси юридичних 
осіб, інтереси держави

Порушені, невизнані або оспорювані права, 
свободи чи інтереси фізичних осіб, права й 
інтереси юридичних осіб, інтереси держави  

в межах позовних вимог і відповідно  
до компетенції суду

Місце в судовому процесу На будь-якій стадії за згодою сторін До початку справи за згодою сторін

Тривалість процедури Від 2–5 днів до 2-х тижнів залежно 
від складності справи

Розумний строк, але не більше 30 днів із дня 
винесення ухвали, цей строк не підлягає 

продовженню

Результат Задоволення інтересів обох сторін Компроміс шляхом поступок сторін

Процесуальна форма Медіаційна угода Судове рішення

Витрати Виплата винагороди медіатору Сплата судового збору, оплата правової  
допомоги

Правові наслідки невико-
нання

Медіація вважається такою, що не 
відбулася, а сторони мають право 
звернутися до суду в загальному 

порядку (наслідків немає)

Відповідальність встановлюється згідно 
із законом
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спосіб примирення з усіма його підвидами нале-
жить суто до цивільного процесуального права й 
регулюється нормами Цивільного процесуального 
кодексу України.

З метою покращення ефективності застосу-
вання інституту медіації ми вважаємо за доціль-
не затвердити законодавчий акт, в якому будуть 
визначені чіткі положення, що стосуються такого 
способу примирення. Задля уникнення дискусій 
щодо особливостей застосування вищевказаних 
способів урегулювання конфліктів деякі автори 
пропонують поєднати ці два поняття та ввести 
визначення поняття «судова медіація» як додат-
кового засобу правового захисту, що передбачає 
вирішення спору на добровільних засадах і спря-
мований на підвищення рівня судового захисту 
прав і свобод особи, а не його обмеження [13]. Ми 
погоджуємось з їх пропозицією та вважаємо за до-
цільне введення нового граничного для медіації та 
врегулювання спору за участю судді терміну – «су-
дова медіація», визначаючи її як примирювальну 
процедуру, що передбачає на меті врегулювання 
конфлікту між сторонами шляхом досягнення 
компромісу, за якого сторони поступаються по-
зиціями та який реалізовується спеціалістами у 
сфері медіації або суддями, котрі мають належну 
спеціалізацію, як на підготовчому етапі судового 
засідання, так і під час розгляду справи по суті. 
Спосіб розв’язання спору сторони повинні визна-
чати самостійно. Таке термінологічне доповнення 
містить основні аспекти досліджуваних процедур 
урегулювання спору, забезпечить встановлення 
балансу в їх застосуванні й ефективність цивіль-
ного судочинства.
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Анотація

Дудник В. М., Дяченко С. В. Медіація в цивільному 
судочинстві. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню та порівнянню 
інститутів медіації та врегулювання спору за участю 
судді. Питання розмежування медіації як альтерна-
тивного способу розв’язання конфліктів і врегулюван-
ня спору за участі судді стає все більше актуальним. 
Як свідчить судова практика, окрім судового розгляду 
справи як традиційного способу розв’язання конфлікту 
існують інші способи врегулювання спірних відносин 
між сторонами, зокрема це медіація, яка має позитив-
ну тенденцію застосування в цивільному судочинстві. 
Проте натепер інститут медіації знаходиться на ста-
дії становлення, а його застосування в спорах не має 
повноцінного нормативного регулювання. У статті по-
рушується проблема відсутності законодавчого акта, 
який чітко визначить основні положення, що стосу-
ються здійснення медіації. Хоча розвиток і поширення 
медіації вплине на процес урегулювання спорів, тому 
що має низку переваг перед судовим розглядом справи. 
Також це сприяє зменшенню навантаження на судові 
органи, забезпечить ефективність судового розгляду 
справ, швидкість врегулювання спору. Також проана-
лізовано погляди вчених щодо впровадження меді-
ації в систему способів розв’язання спорів. Схожою 
за правовою природою з медіацією є така процедура, 
як врегулювання спору за участю судді, через що такі 
процедури досить часто помилково ототожнюють, тому 
в статті наведено основні відмінності обох способів 
розв’язання конфліктів. На підставі аналізу судової 
практики застосування інститутів медіації та врегу-
лювання спору за участю судді доведено, що інститут 
медіації є повністю самостійною та незалежною при-
мирювальною процедурою. Сформульовано висновки, 
в яких зазначено, що для повного відмежування від ін-
ших способів здійснення правосуддя та врегулювання 
конфліктів процедуру медіації необхідно унормувати 
в законодавстві України, що сприятиме ефективному 
розвитку й збільшення тенденції застосування.

Ключові слова: медіація, медіатор, урегулювання 
спору за участі судді, альтернативні способи розв’язан-
ня конфліктів, мирова угода, посередництво.
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Summary

Dudnyk V. M., Diachenko S. V. Mediation in civil 
judiciary. – Article.

This article is devoted to the study and comparison of 
the institutions of mediation and dispute resolution with 
the participation of a judge. The issue of distinguishing 
between mediation as an alternative way of resolving con-
flicts and resolving disputes with the participation of a 
judge is becoming increasingly important. According to 
the case law, in addition to litigation, as a traditional way 
of resolving the conflict, there are other ways to resolve 
disputes between the parties, in particular, mediation, 
which has a positive trend in civil proceedings. However, 
at the moment, the institution of mediation is in its in-
fancy and is not fully regulated in disputes. The article 
raises the issue of the absence of a legislative act that will 
clearly define the main provisions concerning the imple-
mentation of mediation. Although the development and 
dissemination of mediation will affect the dispute res-
olution process because it has a number of advantages 
over litigation. It also helps to reduce the burden on the 

judiciary, ensures the efficiency of judicial proceedings,  
the speed of dispute resolution. The views of scientists on 
the introduction of mediation in the system of dispute res-
olution are also analyzed. The legal nature of mediation  
is a procedure such as the settlement of a dispute in-
volving a judge, which is why these procedures are often  
mistakenly identified, so the article outlines the main 
differences between the two ways of resolving conflicts. 
Based on the analysis of judicial practice of the use of me-
diation institutions and dispute resolution with the par-
ticipation of a judge, it is proved that the institution of 
mediation is a completely independent and autonomous 
conciliation procedure. Conclusions are formulated, 
which indicate that in order to completely differentiate 
from other ways of administering justice and resolving 
conflicts, the mediation procedure must be standard-
ized in the legislation of Ukraine, which will contrib-
ute to the effective development and increase the trend  
of application.

Key words: mediation, mediator, dispute settle-
ment with the participation of a judge, alternative ways  
of resolving conflicts, amicable settlement, mediation.
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Постановка проблеми. Нормативно-правові 
акти будь-якої країни світу містять у собі безліч 
оціночних категорій. Українське законодавство 
використовує такі оціночні категорії, як «добро-
совісність», «розумність», «зловживання пра-
вом» та інші. Однією з таких категорій, на нашу 
думку, є «належне волевиявлення». Волевияв-
лення особи має важливе значення в будь-яких 
сферах людської діяльності, у разі вчинення пев-
них дій, укладення правочинів. У сфері охорони 
здоров’я волевиявлення особи має вирішальне 
значення та дає можливість вчасно надати від-
повідну допомогу (послугу) особі, врятувати 
життя, здоров’я. Відносини у сфері надання ме-
дичних послуг виникають, як правило, на під-
ставі цивільноправового договору з дотриманням 
принципу свободи договору, елементом якого 
є вираження волі осіб (волевиявлення) стосов-
но його змісту. Водночас важливе значення має 
саме вільне усвідомлене й добровільне бажання 
особи (пацієнта) укласти відповідний договір  
[1, с. 29]. Про волевиявлення особи в медичних 
правовідносинах йдеться і під час укладення до-
говору про надання медичних послуг, і під час 
отримання згоди (відмови) щодо будь-якого ме-
дичного втручання.

Проблеми, які виникають за такої умови й по-
требують практичного розв’язання, стосуються 
випадків, коли через стан особи не можливо ви-
явити її дійсну реальну волю або коли за одних 
осіб (малолітніх, психічно хворих осіб) питання 
надання (ненадання) медичних послуг вирішують 
інші особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні аспекти волевиявлення осіб у медичних 
правовідносинах у цілому й в окремих сферах ме-
дицини ставали предметом розгляду таких дослід-
ників, як С.Б. Булеца, Р.А. Майданик, О.В Раду-
чич, І.Я. Сенюта, С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, 
Р.О. Стефанчук та інші. Водночас науковці приді-
ляли увагу загальним питанням волевиявлення в 
медичних правовідносинах. Дослідження понят-
тя «волевиявлення» у сфері медичних правовід-
носин крізь призму «належності» як оціночної 
категорії не проводилися, а невизначеність його 
в законодавстві й неоднозначний підхід у судовій 
практиці додають актуальності роботі.

Мета статті полягає у визначенні поняття «на-
лежне волевиявлення» в медичних правовідноси-
нах і розгляді його як оціночної категорії.

Основний матеріал дослідження. Втручання 
в приватну сферу особи за загальним правилом 
здійснюється за наявності її вільного належного 
волевиявлення, і сфера надання медичних послуг 
не є в такому разі виключенням. Волевиявлення 
в праві, тобто зовнішній прояв волі, тільки в тому 
разі буде мати юридичні наслідки, якщо воно сві-
доме, вільне (невимушене), справжнє (не удава-
не) і здебільшого має певну форму [2]. Доречно до 
такого переліку додати: здійснене зацікавленим 
суб’єктом і спрямоване на виникнення, реаліза-
цію чи захист прав.

Усі перелічені складові частини в поєднанні й 
свідчать про «належне волевиявлення», яке спро-
буємо розглянути як оціночну категорію в праві, 
оскільки для цього існують всі підстави. По-перше, 
законодавець не надав йому чіткого визначення, а 
по-друге, конкретизація його в кожному окремому 
випадку здійснюється судовими органами.

Цікавим є погляд І.О. Покровського на так 
звані «оціночні поняття». Уважаючи їх проявом 
«вільного права», законодавець, застосовуючи 
їх, на думку цивіліста, стає на слизький шлях. 
Там, де проблема найскладніша, де норма нелегко 
піддається формулюванню, <...> законодавець із 
легкістю вдається до улюбленого прийому – засто-
совує будь-який загальний вираз, створює один 
із так званих «каучукових» параграфів, надаю-
чи потім судам та юриспруденції вкласти в нього 
належний зміст» [3, с. 103]. Ураховуючи спірний 
зміст цих понять, науковець вважав, що надавати 
таке спірне в руки багатьох тисяч окремих суддів 
– це означає не тільки вносити величезну невизна-
ченість у практичну справу правосуддя, а й ризи-
кувати самою вірою в ці абсолютні початки добра 
[3, с. 102].

Отже, найбільш сутнісними ознаками оціноч-
них категорій є: відносна визначеність; поступова 
конкретизація їх змісту; тісний зв’язок із суддів-
ським розсудом [4, с. 63].

Головна мета, яку повинен ставити  
перед собою законодавець, створюючи норму  
права, – забезпечити особі «зрозумілість» положень  
закону й «можливість скористатися ними у разі 



37Випуск 2(37), 2021

необхідності». Результатом цього повинна стати 
непорушність прав і свобод людини, гарантова-
них законодавцем. Для можливості реалізації 
прав і свобод людина повинна бути впевнена в 
тому, що вона дійсно має відповідні права, і дер-
жава гарантує їй можливість їх реалізації та за 
потреби захисту самостійно або за допомогою ін-
ших осіб. Конституція України гарантує особі 
невідчужуваність і непорушність прав, їх реалі-
зацію та неможливість їх обмеження та скасуван-
ня, крім випадків, передбачених її положеннями. 
Непорушність прав і свобод, гарантованих зако-
нодавцем, має вирішальне значення під час ви-
раження волі особи в медичних правовідносинах. 
Волевиявлення особи у сфері охорони здоров’я 
здійснюється як під час укладення договору про 
надання медичних послуг, так і під час проведен-
ня будь-яких дій медичного характеру на підставі 
вже укладеного договору. Безумовно, в більшості 
випадків спочатку особа укладає договір про на-
дання медичних послуг і таким чином виражає 
свою волю (бажання) на отримання відповідних 
послуг / допомоги медичного характеру в майбут-
ньому, а надалі – надає згоду / відмову на будь-яке 
медичне втручання, яке здійснюється на підста-
ві укладеного договору. У певних випадках, які 
слід розглядати як виключення, порядок таких 
дій може змінюватися (наприклад, якщо особа 
знаходиться в невідкладному стані). Знаходжен-
ня особи в невідкладному стані є підставою для 
надання їй відповідної медичної допомоги як ме-
дичними працівниками, так і будь-якими іншими 
особами за можливості її надання. Законодавець 
зосереджує увагу на тому, що в одних осіб (осіб, 
які знаходяться в невідкладному стані) – є право 
на отримання такої допомоги, а в інших (медич-
них працівників і всіх інших осіб) – обов’язок її 
надання. Водночас воля особи, яка потребує допо-
моги, не враховується як на укладення договору 
про надання медичних послуг, так і на отримання 
відповідних послуг. Мало того, законодавець нею 
нехтує, ототожнюючи поняття «наявність права» 
й «волевиявлення, спрямоване на реалізацію пра-
ва» й виходить із такого: оскільки дійсну реаль-
ну волю особи на отримання допомоги з’ясувати 
не можливо, наявність її презюмується, оскільки 
йдеться про збереження життя, здоров’я особи. 
Ситуація не змінюється навіть у тих випадках, 
коли особа сама навмисно поставила своє життя 
або здоров’я під загрозу.

У тих випадках, коли надання допомоги  
(послуги) передує самому договору, після виве- 
дення особи з небезпечного стану їй може бути 
запропоновано укласти договір стосовно як тих 
послуг, які їй вже були надані, так і тих, які бу-
дуть надані в майбутньому. Водночас воля особи  
на послуги, які вже були їй надані, також  
значення не має.

Знаходження особи в безпорадному стані може 
стати перешкодою і для з’ясування її волі на зміну 
умов вже наявного договору про надання медич-
них послуг. На практиці виникає багато спорів із 
цього приводу. Так, сторони укладають договір, 
в якому передбачають як предмет цілком кон-
кретну послугу (наприклад, видалення жовчного 
міхура), однак у ході операції лікар розширює її 
обсяг (предмет), видаливши ще й апендицит, тоб-
то надає декілька різних за своїм характером по-
слуг, лише частина з яких погоджена з пацієнтом  
[1, с. 32].

Проблема визначення «належності» волевияв-
лення виникає й у випадках, коли питання зго-
ди / незгоди на укладення договору про надання 
медичних послуг та отримання самих цих послуг 
вирішують не самі пацієнти, а інші особи. Як такі 
особи можуть виступати батьки, опікуни, піклу-
вальники, родичі, близькі особи, державні ор-
гани, коли надається згода / відмова на медичне 
втручання дитині, психічно хворій особі або особі, 
яка знаходиться в безпорадному стані. Однак, як 
підтверджує судова практика, таке волевиявлен-
ня не завжди відповідає інтересам осіб, а тому ви-
никає питання щодо його «належності».

Показовим у межах досліджуваної теми  
є Рішення Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) по справі «Релігійна громада Свід-
ків Єгови в м. Москва проти Російської Федерації» 
[5]. Однією з обставин, яка досліджувалася ЄСПЛ 
у справі, було твердження сторони обвинувачення 
про те, що Громада-заявник схиляла своїх членів 
до відмови від надання медичної допомоги (пере-
ливання крові) особам, які перебували в небез-
печному для життя стані. У матеріалах справи 
містилася інформація щодо такої відмови, яка 
стосувалася як повнолітніх осіб, так і новонарод-
женої дитини.

Європейський суд визнає, що відмова з релігій-
них мотивів від лікування, яке, можливо врятує 
життя пацієнту, є надзвичайно складною юридич-
ною проблемою, пов’язаною з конфліктом між ін-
тересами держави щодо захисту життя та здоров’я 
своїх громадян і правом громадян на особисту ав-
тономію у сфері фізичної недоторканності й релі-
гійних переконань [5].

Позиція ЄСПЛ, незважаючи на винесене Рі-
шення, свідчить про те, що «Свобода погодитись 
чи відмовитись від конкретного методу лікування 
чи обрати альтернативний метод лікування має 
первинне значення для принципів самовизначен-
ня та особистої автономії. Дієздатний повнолітній 
пацієнт має право прийняти рішення, наприклад, 
про те, погодитись на операцію, лікування чи, до-
тримуючись цієї ж логіки, на переливання крові» 
[5]. Але питання, якого торкнувся ЄСПЛ у Рі-
шенні та яке набагато складніше: чи можуть інші  
особи, окрім пацієнта, приймати відповідні  
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рішення? Європейський суд щодо рішення бать-
ків про відмову від лікування їхньої дитини зазна-
чив на необхідність звертатися в таких випадках 
до судових інстанцій. Але залучення до розв’язан-
ня такого питання інших осіб (у такому випадку – 
судових органів) навряд чи свідчить про належне 
волевиявлення батьків в інтересах дитини.

У практиці Європейського суду зустрічаються 
й зовсім інші справи, коли йдеться про лікування 
дитини (введення медикаментів дитині-інваліду) 
всупереч волі матері (справа «Glass проти Спо-
лученого Королівства») [6]. У Рішенні Європей-
ський суд визнав подану скаргу необґрунтованою, 
оскільки в обов’язок Суду не входить спростуван-
ня оцінки стану заявника, наданої лікарями [6].

Указівка законодавця на необхідність залучен-
ня інших осіб для з’ясування питання дотриман-
ня інтересів дитини, психічно хворих та інших 
осіб, які через свої розумові здібності, вік, стан 
здоров’я не можуть самостійно виразити свою 
волю, в багатьох випадках є не розв’язанням такої 
проблеми, а її нівелюванням.

Як показує проаналізоване Рішення ЄСПЛ [5], 
навряд чи можна стверджувати, що батьки, від-
мовляючись від переливання крові своїй дитині, 
діяли в її інтересах. До того ж «спрямування» лі-
карів до суду з метою розв’язання такого питан-
ня навряд чи можна розглядати як дію, вчинену 
в інтересах дитини, особливо коли часу на це не-
має і потрібно діяти негайно. Так само не зрозу-
міло, яким чином органи опіки й піклування до-
поможуть визначитися з тим, дії кого з батьків 
відповідають інтересам дитини та є належними,  
а кого – ні, коли постає питання психічного  
огляду чи лікування дитини за відсутності згоди 
батьків [7, ст. 11].

Висновки й перспективи подальших дослі-
джень. Оціночні категорії мають свої як позитив-
ні, так і негативні риси. Головна перевага їх поля-
гає в тому, що вони додають «гнучкості» праву й 
надають можливість судовим органам застосувати 
норму якомога «ближче» до обставин справи. Ось 
чому питома вага таких понять існує саме в при-
ватному праві. Завдяки оціночним категоріям 
вдається заповнити прогалини в праві. Водночас 
неможливо оминути негативні сторони такого по-
няття. Надаючи можливість судам певною мірою 
розширено тлумачити зміст норм, важко уник-
нути суб’єктивізму в правозастосовній практиці.  
Усі ці недоліки й переваги можна побачити й під 
час тлумачення поняття «належне волевиявлен-
ня», неоднозначність змісту якого наочно про-
являється у сфері охорони здоров’я. Проведений 
аналіз показує: питання «належного волевияв-
лення» в медицині потребують більшої конкрети-
зації та імперативності в законодавстві, особли-
во коли йдеться про отримання його від інших  
сторонніх осіб.
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Анотація

Коробцова Н. В. Належне волевиявлення в медич-
них правовідносинах як оціночна категорія. – Стаття.

У статті досліджено поняття «належне волевияв-
лення» в медичних правовідносинах. Акцентується 
на тому, що волевиявлення у сфері охорони здоров’я 
має вирішальне значення та дає можливість за потре-
би як укласти договір про надання медичних послуг, 
так і вчасно отримати відповідну допомогу (послугу). 
Водночас важливе значення має саме вільне, усвідом-
лене й добровільне волевиявлення особи, яке тільки 
за наявності таких складових частин є належним. По-
няття «належне волевиявлення» в роботі розглядаєть-
ся як оціночна категорія.

У статті проаналізовані випадки, коли воля особи, 
яка потребує допомоги, не враховується як під час укла-
дення договору про надання медичних послуг, так і під 
час отримання відповідних послуг. Мало того, у певних 
випадках законодавець нею нехтує, виходячи з тако-
го: оскільки дійсну реальну волю особи на отримання 
допомоги з’ясувати не можливо (особа знаходиться 
в невідкладному стані), наявність її презюмується, 
оскільки йдеться про збереження життя, здоров’я осо-
би. Проблема визначення «належності» волі виникає 
також у випадках, коли це питання законодавець доз-
воляє розв’язувати не самим пацієнтам, а іншим осо-
бам (батькам, опікунам, іншим законним представни-
кам такої особи). Проаналізувавши практику розгляду 
справ ЄСПЛ стосовно досліджуваної теми, зроблено 
висновок про те, що таке волевиявлення не завжди 
відповідає інтересам осіб-пацієнтів, а тому не може  
розглядатися як «належне».
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Отже, оціночні категорії мають як позитивні, так і 
негативні риси, які можливо побачити в тому числі й 
досліджуючи поняття «належне волевиявлення». У ре-
зультаті проведеного дослідження можна дійти такого 
висновку: питання «належного волевиявлення» в ме-
дицині потребують більшої конкретизації та імпера-
тивності в законодавстві, особливо коли йдеться про от-
римання його від інших сторонніх осіб.

Ключові слова: належне волевиявлення, медична 
послуга, медичні правовідносини, оціночна категорія, 
життя, здоров’я.

Summary

Korobtsova N. V. Proper expression of will in medical 
legal relations as an evaluation category. – Article.

The article examines the concept of “proper expression 
of will” in medical relations. Emphasis is placed on the 
fact that the expression of will in the field of health care is 
crucial and allows, if necessary, to conclude a contract for 
the provision of medical services, and to receive timely 
appropriate care (service). At the same time, the free, 
conscious and voluntary expression of the person’s will 
is important, which is appropriate only in the presence of 
these components. The concept of “proper expression of 
will” in the work is considered as an evaluation category.

The article analyzes the cases when the will of a 
person in need of assistance is not taken into account 
both when concluding a contract for the provision of 
medical services and when receiving relevant services. 
Moreover, in some cases, the legislator neglects it, based 
on the following: because the real real will of the person 
to receive assistance can not be determined (the person is 
in an emergency), its presence is presumed, because it is 
about saving lives, health. The problem of determining 
the “belonging” of the will also arises in cases where the 
legislator allows to solve this issue not to the patients 
themselves, but to other persons (parents, guardians, 
other legal representatives of such a person). After 
analyzing the practice of consideration of ECtHR cases in 
relation to the research topic, it was concluded that such 
expression of will is not always in the interests of patients, 
and therefore can not be considered “appropriate”.

Thus, evaluation categories have both positive and 
negative features, which can be seen, including by 
exploring the concept of “proper expression of will”. 
As a result of the study, the following conclusion can 
be reached: the issues of “proper expression of will” in 
medicine need to be more specific and imperative in the 
legislation, especially when it comes to receiving it from 
other outsiders.

Key words: proper expression of will, medical service, 
medical legal relations, evaluation category, life, health.
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ПРОЦЕДУРА МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СПРАВ

У статті досліджено саму суть визначення «ме-
діація», причини введення медіації та питання 
стосовно процедури медіації під час вирішення 
цивільно-процесуальних справ.

У нашій державі існує традиційна форма для 
захисту прав і свобод особи й порушуваних інтере-
сів, яка закріплена основним законом – Конститу-
цією України. Спори в різних відносинах, а саме 
цивільних, трудових і господарських, вирішу-
ються через суд. Судова система займає провідну 
роль у нашому суспільстві. У різних країнах вико-
ристовується різні механізми, а саме третейський 
суд, переговори й арбітрування. У США медіація 
використовується із 60-х років минулого століт-
тя. З того моменту медіація поширювалася на те-
риторії різних держав, тому що вона виявилась 
дійовою альтернативою судового розгляду. Але в 
Україні не широко використовується інститут ме-
діації з певних причин. А саме:

– по-перше, не врегульовано на законодавчому 
рівні саме прийняття закону «Про медіацію»;

– по-друге, психологічно наше суспільство не 
готово звертатися за допомогою до медіаторів.

Тема складна й багатогранна й розглядаєть-
ся такими дослідниками різних ступенів ква-
ліфікації та різних років, як С. Бондаренко- 
Зелінська, Г. Запара, Н. Гончарова, В. Мотиль,  
М. Дякович, В. Землянська, В. Комаров, Д. Подко-
венко, Л. Андрієвська, С. Дяченко, Н. Килинник,  
І. Ковальчук, Г. Єременко, М. Поліщук, Н. Ма-
заракі, В. Кудрявцева, Ю. Притика, Ю. Зазуляк,  
Т. Кисельова.

Як зауважив Х. Бесемер, медіація – це тех-
нологія, яка допомагає вирішити конфлікт за 
участю третьої сторони [1]. За кордоном почали 
використовувати медіацію як результат розу-
міння народом необхідності. Конфліктні трудо-
ві ситуації розглядалися особливими комісіями 
разом із представниками трудових колективів. 
Країни за правовою системою можна поділити 
на дві частини:

– країни, де в основі лежить римське право. 

Там використовуються романо-германську сім’ю 
континентального права;

– країни, де в основі лежить англо-саксонська 
сім’я загального права [2].

Насамперед ми повинні сказати, що є відмін-
ність між поняттями «цивільне право» й «загаль-
не право»:

– у країнах, де використовується загальне 
право, судовий розгляд використовується лише  
в кінці спору;

– оцінювати факти й встановлювати може 
лише суд присяжних;

– кожну годину потрібно платити адвокату 
за участь у справі, таким чином, це сповільнює  
процес;

Обидві сторони несуть судові витрати незалеж-
но від результату [3].

У країнах, де є загальне право (США, Австрія 
та Канада, Англія), використовують медіацію в 
приватному секторі. Навпаки, інші країни, які 
використовують систему цивільного права (Ні-
меччина, Чехія та Швейцарія) виявили не бажан-
ня використовувати медіацію на перших порах, 
але пізніше визнали.

В Україні дуже складно проходять дискусії 
стосовно медіації. Як зазначає Н. Бондаренко-Зе-
лінська, натепер у нашій країні провідною роллю 
була й буде судова система захисту, у фундамент 
якої покладено змагальний фактор [4]. Медіація є 
для нашого суспільства й нашої країни новим яви-
щем. Будь-яка особа має право на захист її пору-
шених прав згідно з Основним Законом України.

Права й свободи людини й громадянина захи-
щаються судом. Кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності ор-
ганів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових і службових осіб [5].

Сумно говорити про те, що нині в Україні не-
має профільного закону стосовно регулювання 
важливих аспектів процедури посередництва, 
але законодавство нашої країни має декілька ре-
форм, що є основною практичного застосування.  
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У 2015 році Верховна Рада України прийняла 
проєкт декількох реформ стосовно медіації, а саме 
«Закон про медіацію». За основу було взято зако-
нопроєкт № 3665, який навіть пройшов у першо-
му читанні, але був відхилений і відкликаний із 
розгляду 28 лютого 2019 року [6]. Як зауважив  
Н. Килинник, медіація може використовуватися 
у сферах цивільних і сімейних, зокрема в сімей-
них спорах. Лише через медіацію можливо укрі-
пити інститут родини в Україні [7]. Науковець  
Т. Цувіна поділяє медіацію на групи:

1. Присудову;
2. Досудову.
Присудова медіація – це перший вид медіації, 

що проводиться одразу після звернення особи до 
суду. Вона інтегрована в цивільне судочинство. На 
відміну від досудової медіації, що проводиться без 
звернення до суду, вона поділяється на зовнішню 
та внутрішню присудову медіацію [8].

Існують елементи медіації:
– конфліктні сторони самі обирають спосіб 

процедури посередництва.
– наявність людини, яка буде займатися посе-

редництвом під час вирішення суперечок (медіа-
тора).

– потрібно визначити мету самої медіації, тоб-
то знайти компроміс.

Головною причиною не застосування в Україні 
медіації є відсутність єдиної думки щодо введення 
медіації в правову систему. Одні фахівці говорять 
про доцільність медіації, а інші говорять проти-
лежне. Вони кажуть, що медіація є суттєво комер-
ційною діяльністю. Існують дві концепції стосов-
но запровадження медіації в національну правову 
систему:

– по-перше, судова концепція, тобто судова 
медіація повинна стати головним елементом про-
цесуальної процедури;

– по-друге, медіація – автономний спосіб 
розв’язання конфліктів.

Але слід зазначити, що існує альтернативний 
розгляд справ, а саме третейські суди, арбітраж-
ні керівники, також у цивільному процесі є вирі-
шення справи за участю судді й мирова угода.

Що стосується цивільного процесу, то чинне 
українське законодавство заклало основи запро-
вадження медіації, передбачивши можливість 
укладення мирової угоди. Насамперед ми повинні 
звернутися до чинного цивільного кодексу Украї-
ни. Стаття 207 Цивільно-процесуального кодексу 
(далі – ЦПК): Мирова угода укладається сторона-
ми з метою врегулювання спору на підставі вза-
ємних поступок і має стосуватися лише прав та 
обов’язків сторін.

У мировій угоді сторони можуть вийти за межі 
предмета спору за умови, якщо мирова угода не 
порушує прав чи охоронюваних законом інтересів 
третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду 

й повідомити про це суд, зробивши спільну пись-
мову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Суд постановляє ухвалу про відмову в затвер-
джені мирової угоди й продовжує судовий роз-
гляд, якщо умови мирової угоди суперечать зако-
ну чи порушують права чи охоронювані законом 
інтереси інших осіб, є не виконуваними, а також 
одну зі сторін мирової угоди репрезентує її закон-
ний представник, дії якого суперечать інтересам 
особи, яку він представляє.

У статті 203 ЦПК зазначається порядок про-
ведення врегулювання спору за участі судді. 
Проведення врегулювання спору за участю судді 
здійснюється у формі спільних і (або) закритих 
нарад. Сторони мають право брати участь у таких 
нарадах у режимі відеоконференції в порядку, 
визначеному ЦПК. Спільні наради проводяться 
за участю всіх сторін, їх представників і судді. 
Закриті наради проводяться за ініціативою судді 
з кожною зі сторін окремо. У рамках проведення 
спільних і закритих нарад суддя наділений таки-
ми повноваженнями:

1) роз’яснення прав та обов’язків сторін;
2) роз’яснення сторонам порядку й особливос-

тей проведення врегулювання спору за участю 
судді;

3) роз’яснення предмета доказування щодо ка-
тегорії спору, що розглядається;

4) з’ясування предмета, підстав позову, підстав 
заперечень;

5) порада сторонам надати пропозиції щодо 
мирного врегулювання спору або самостій-
не представлення суддею варіанту мирного  
врегулювання;

6) звернення уваги на судову практику в анало-
гічних справах, але виключно в рамках закритих 
(окремих) нарад.

Під час проведення врегулювання спору судді 
заборонено оцінювати докази й давати сторонам 
конкретні юридичні поради й рекомендації [9].

Указані положення процесуального законо-
давства викликають у фахової спільноти чис-
ленні дискусії щодо нечітких меж між правом 
судді на надання роз’яснень сторонам, у тому 
числі про наявність судової практики зі спір-
ного питання, та забороною надавати юридичні 
поради й оцінку доказів, із чим неможливо не 
погодитися та що потребує уточнення на законо-
давчому рівні.

Будь-яка інформація, отримана стороною,  
а також суддею під час проведення врегулювання 
спору, є конфіденційною. Протоколи нарад не ве-
дуться, не здійснюється їх фіксування технічни-
ми засобами.

Наслідки врегулювання спору за участю судді 
будуть різні залежно від того, пройшла процедура 
успішно чи ні. Якщо врегулювання було успіш-
ним, наслідком буде:
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– мирова угода (затверджена судом);
– залишення позову без розгляду;
– відмова від позову позивачем;
– визнання позову відповідачем.
Якщо врегулювання не було успішним, наслід-

ком буде:
– припинення процедури за ініціативою  

судді, якщо одна зі сторін умисно й свідомо  
затягує час;

– припинення процедури за заявою однієї  
зі сторін;

– припинення процедури із закінченням вста-
новленого 30-денного строку [9].

Висновки. Отже, дослідивши вище сказану ін-
формацію, можна зробити висновок що медіація є 
вагомим механізмом під час вирішення конфлік-
тів і спорів. Медіація може допомогти судовій сис-
темі й зробити її досконалішою. Є певні підстави 
для введення медіації в українську систему для 
поліпшення законодавства. Окрім того, на при-
кладі інших країн, які використовують альтерна-
тивний спосіб – медіацію, можна зробити висно-
вки, що така практика актуальна й ефективна. 
Але ми повинні розуміти, що розв’язання спорів 
є досить складним і багатогранним питанням, 
тим паче якщо вона вводиться до однієї з гілок  
влади – судової. До медіації потрібно підходи-
ти дуже обачливо й відповідально. Впроваджен-
ня медіації в цивільний процес України – дуже 
складний процес тому, що правова культура насе-
лення незначна, немає довіри до медіації та право-
вої бази й підтримки з боку фінансів.
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Анотація

Косяченко К. Е., Черепанов М. М. Процедура  
медіації у вирішенні цивільно-процесуальних  
справ. – Стаття.

Кожна країна має судову систему, яка відіграє 
найважливішу роль у суспільних відносинах. Судова 
система України характеризується ефективністю за-
хисту прав і свобод людини й громадянина відповідно 
до закону. Але судова система змінюється протягом 
усього терміну незалежної держави через певні ре-
форми й зміни. Незважаючи на певні реформи й змі-
ни, нині судова гілка має проблеми. Тобто суди дуже 
навантажені, і тим самим порушуються строки судово-
го розгляду.

Головною варіацією розв’язання такого питання 
є розгляд і розвиток альтернативних способів, серед 
яких є інститут медіації. Насамперед слово «медіація» 
означає «посередництво». У психології дослідники 
вивчають медіацію як своєрідність форми розв’язання 
спірних моментів і конфліктів. Тобто медіація визнача-
ється як добровільний і конфіденційний спосіб розв’я-
зання конфліктів, медіатор сприяє учасникам ситуації 
почати прямі перемовини задля розв’язання проблеми. 
Існують певні ознаки медіації, а саме конфіденційність 
і структурована процедура проведення.

Цивільноправові відносини є найширшою сферою 
застосування медіації. Рекомендація Комітету міні-
стрів державам-членам Ради Європи № 10 від 18 вересня 
2002 р. про медіацію в цивільних справах, базуючись 
на концептуальних засадах попередньо прийнятих ак-
тів Ради Європи, звертається до запровадження медіації 
в комерційних і трудових спорах, справах про захист 
прав споживачів. Вочевидь, її розробники розуміли, що 
запровадження медіації у сфері бізнесу є оптимальним 
підходом, адже він здатний забезпечити добровільне 
находження компромісного, найбільш прийнятного 
для обох сторін рішення, що ухвалене в конфіденційний 
спосіб. Зрозуміло, що за таких умов бізнес-відносини 
тільки виграватимуть від застосування медіації як із 
боку економічної вигоди, так і в контексті раціональної 
перспективи збереження партнерських і дружніх відно-
син між сторонами спору.

Ключові слова: медіація, судова реформа, альтерна-
тивне вирішення справ, медіатор, примирення.

Summary

Kosiachenko K. E., Cherepanov M. M. Mediation 
procedure in resolving civil proceedings. – Article.

Every country has a judicial system that plays a crucial 
role in public relations. The judicial system of Ukraine is 
characterized by the effectiveness of protection of human 
and civil rights and freedoms in accordance with the law. 
However, the judiciary is changing throughout the term 
of an independent state due to certain reforms and chang-
es. Despite some reforms and changes, the judiciary is 
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currently in trouble. That is, the courts are very busy and 
thus violate the terms of the trial.

The main variation in solving this issue is the consid-
eration and development of alternative methods, among 
which is the institution of mediation. First of all, the 
word “mediation” means “mediation”. In psychology, re-
searchers study mediation as a kind of form of resolving 
disputes and conflicts. That is, mediation is defined as a 
voluntary and confidential way of resolving conflicts, the 
mediator helps the participant to start direct negotiations 
to resolve the problem. There are certain signs of media-
tion, namely: confidentiality and a structured procedure.

Civil law relations are the broadest field of media-
tion. The Recommendation of the Committee of Min-
isters to the member states of the Council of Europe  
№ 10 of 18 September 2002 on mediation in civil matters,  

based on the conceptual framework of previously adopt-
ed acts of the Council of Europe, calls for the introduc-
tion of mediation in commercial and labor disputes, 
consumer protection cases. Obviously, its developers 
understood that the introduction of mediation in the 
field of business is the best approach, because it is able 
to ensure the voluntary finding of a compromise, the 
most acceptable to both parties, a decision taken in a 
confidential manner. It is clear that under such condi-
tions, business relations will only benefit from the use 
of mediation, both in terms of economic benefits and 
in the context of a rational perspective of maintaining 
partnership and friendly relations between the parties 
to the dispute.

Key words: mediation, judicial reform, alternative 
resolution, mediator, reconciliation.
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завідувач відділу професійної підготовки та післядипломної освіти
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ОПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми. Надання оплатних 
освітніх послуг є найпоширенішою прибутковою 
діяльністю освітніх організацій. Правове регу-
лювання надання платних освітніх послуг має 
комплексний характер і здійснюється нормами 
не тільки законодавства про освіту, а й іншими 
галузями. Такий договір насамперед регулюєть-
ся Законом України «Про освіту» [1] та законом 
України «Про вищу освіту», де передбачено, що 
підставою для зарахування особи на навчання є 
виконання вимог Умов прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти, правил прийому й укла-
дання договору про навчання між закладом вищої 
освіти й вступником. [2] Але крім законодавства 
про освіту такий договір регламентується й інши-
ми галузями, і тому правова природа такого дого-
вору викликає велику кількість суперечок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням надання оплатних освітніх послуг займа-
лось багато науковців, зокрема А.А. Баталова, 
Р.Ю. Білоусова, Д.В. Деревянко, Ю.В. Громко, 
Л.Я. Данилова, І.О. Голоденко, С.В. Древінг, 
Я.А. Єфімович, С.В. Куров, Л.М. Волчанська, але 
комплексного аналізу правової природи такого 
договору не було надано.

Метою статті є аналіз правової природи дого-
вору надання оплатних освітніх послуг у закладах 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Правовою фор-
мою надання оплатних освітніх послуг є договір 
на надання освітніх послуг. Правова природа та-
кого договору викликає багато суперечок.

Питання про правову природу договору на на-
дання оплатних освітніх послуг викликало цілу 
палітру поглядів. Найпоширеніша думка про те, 
що договір належить до цивільноправових і підпа-
дає під регулювання глави 63 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) [3]. Окремі автори ка-
тегорично відкидають цивільноправовий харак-
тер відносин між студентом і вищим навчальним 
закладом із надання освітніх послуг. І.О. Голо-
денко, один із представників такої позиції, таким 
чином обґрунтовує відсутність цивільноправової 
природи договору на надання оплатних освітніх 
послуг. Якщо допустити існування договору на 
надання оплатних освітніх послуг між студентом і 
вишем, то це означає, по-перше, що на відповідні 
відносини повинен поширюватися Закон України 

«Про захист прав споживачів», згідно з яким клі-
єнт може вимагати в тому числій відшкодування 
моральної шкоди; по-друге, професор, який чи-
тає лекцію з кафедри, – вже не професор у звич-
ному розумінні цього слова, а послугонадавач; 
по-третє, студента за невиконання навчального 
навантаження вже не можна відрахувати адмі-
ністративним актом – наказом ректора або дека-
на, тому що це буде одностороннім розірванням 
цивільноправового договору, тобто навчальному 
закладу доведеться в суді вимагати розірвання  
договору, посилаючись на його грубе порушення 
іншою стороною [4].

Такі аргументи проти цивільноправової при-
роди договору на надання оплатних послуг викли-
кають певне здивування. Зокрема, не зрозуміло, 
через які причини на відносини між освітнім за-
кладом і студентом не може поширюватися За-
кон про захист прав споживачів, тим більше нор-
ми про компенсацію моральної шкоди, оскільки 
цілі придбання освіти в громадян різноманітні: 
отримання загальнопрофесійної освіти, цілісно-
го уявлення про професію, підвищення культур-
ного й духовного рівня, розширення кругозору і 
так далі. Отримання освіти з метою стати профе-
сійним підприємцем не виключає вищезгадані 
мотивації. І це доводить, що за освітою громадя-
ни йдуть, керуючись насамперед особистими ін-
тересами. Щодо другого зауваження, слід сказа-
ти, що професор, який читає лекції, не перебуває 
в договірних відносинах зі студентом, він зна-
ходиться в трудових відносинах із навчальним 
закладом, через які й надає освітні послуги сту-
денту. Що стосується відрахування студента за 
невиконання навантаження, то детальніше про 
це буде сказано нижче.

Окремі вчені доводять приналежність право-
відносин між особами, які навчаються, і освіт-
ньою установою, що випливають із договору на на-
дання оплатних освітніх послуг, до педагогічного 
права через заперечення їх цивільноправового 
характеру. Наприклад, Д.В. Деревянко вважає, 
що відносини між освітнім закладом і студентами 
регулюються методом адміністративного права, 
тобто між ними встановлюються відносини субор-
динації. Аргументи проти цивільноправової кон-
струкції договору на надання оплатних освітніх 
послуг зводяться до такого:
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1) договір більш схожий на публічний договір, 
проте за ст. 633 ЦК України право на підписання 
публічного договору належить підприємцю;

2) змістом договору надання послуг є вчинення 
дій виконавцем за завданням замовника, а замов-
ник зобов’язується оплатити послуги (ст. 901 ЦК 
України), тобто обов’язок замовника обмежується 
лише оплатою послуг. Проте в договорі про здійс-
нення послуги також одночасно є зобов’язання 
щодо освоєння освітньої програми [5].

Дійсно, відповідно до ст. 633 ЦК України як 
зобов’язана сторона публічного договору виступає 
підприємець. Однак, на наш погляд, це прикре 
упущення законодавця, тому що некомерційні ор-
ганізації під час здійснення ними підприємниць-
кої діяльності можуть також укладати договори, 
правовий режим яких аналогічний режиму пу-
блічних договорів. Другий аргумент автора, на 
наш погляд, абсолютно невиправданий, тому що 
ні в одній формулі цивільноправового договору за-
конодавець ніколи не прагнув викласти всі права 
й обов’язки його учасників. Мало того, визначен-
ня договору про надання послуг, наведене в ст. 901 
ЦК України, має загальний характер, тому що не-
можливо врахувати в одній дефініції особливості 
всіх типів договорів на надання оплатних послуг.

Л.Я. Данилова також розглядає відносини  
з надання платних освітніх послуг як педагогічні, 
які, на її погляд, не регулюються ні цивільним, ні 
адміністративним, ні трудовим правом. Цивіль-
ноправовий характер платних освітніх послуг ав-
тор заперечує з таких причин:

1) в договорі на надання освітніх послуг від 
замовника потрібно вчинення ряду активних 
дій (відвідування лекцій, семінарів, виконання 
навчального плану і так далі), тоді як згідно зі  
ст. 901 ЦК України від замовника потрібна лише 
оплата за надані послуги;

2) особа, яка навчається, повинна підкорятися 
вказівкам органу управління освітньою устано-
вою, зазнавати заходів дисциплінарного стягнен-
ня, що не відповідає принципу рівності й незалеж-
ності в цивільних відносинах;

3) договір на надання платних освітніх послуг 
уважається обов’язковим не з моменту його укла-
дення, а з моменту оплати навчання;

4) студент позбавлений традиційного для ци-
вільних правовідносин права оскаржувати якість 
освіти й стягувати зазнані збитки [6].

Заперечення по першому аргументу були ви-
кладені вище. Щодо інших доводів, слід зазначи-
ти таке. По-перше, між особами, які навчаються, 
і вишем після видання наказу про зарахування 
встановлюються різноманітні відносини, до яких 
належать у тому числі й адміністративні. Тому 
наявність відносин влади й підпорядкування не 
впливає на цивільноправовий характер догово-
ру. По-друге, відповідно до ЦК України договір  

набирає чинності й стає обов’язковим для сторін із 
моменту його укладення. А укладеним він вважа-
ється з того моменту, коли між сторонами досяг-
нуто згоди з усіх істотних умов договору, до яких 
належать також і умови, щодо яких за заявою од-
нієї зі сторін має бути досягнуто згоди. По-третє, 
предметом договору на надання оплатних освітніх 
послуг є в тому числі діяльність із надання освіт-
ніх послуг, а не дія. У зв’язку із цим виконання 
договору здійснюється поетапно й розтягнуто в 
часі. По-четверте, право учнів на оспорювання 
якості освітніх послуг безпосередньо випливає 
із загальних норм ЦК України й норм глави 63  
ЦК України, які в субсидіарному порядку застосо-
вуються до договорів на надання оплатних послуг.

Відкидаючи цивільноправовий характер від-
носин між освітнім закладом і студентом із при-
воду надання оплатних освітніх послуг, Л.М. Вол-
чанська водночас не заперечує цивільноправову 
природу договору на надання оплатних послуг  
в рамках додаткової освіти. Відмінність між цими 
договорами, на її погляд, полягає в тому, що в 
першому випадку в договорі йдеться про осві-
ту (яка містить як навчання, так і виховання); у 
другому випадку – тільки про навчання [7]. Осві-
та відрізняється від навчання у формі додаткової  
освіти тим, що:

1) вона здійснюється відповідно до державного 
освітнього стандарту;

2) має цілеспрямований і системний характер;
3) виховання в освітньому процесі має само-

стійне значення поряд із навчанням;
4) обов’язковим компонентом освітнього про-

цесу постає підсумкова атестація учнів;
5) навчання завершується видачею диплома 

про відповідну освіту й (або) кваліфікацію.
Такі доводи викликають заперечення, оскіль-

ки договір на надання оплатних освітніх послуг 
виступає як самостійний тип цивільноправово-
го договору, всередині якого виділяються види 
й різновиди, наділені певною специфікою. Такі 
особливості має і договір на надання додаткових 
освітніх послуг, який виступає як вид договору на 
надання оплатних освітніх послуг.

Окремі автори також вважають, що конструк-
ція договору про надання оплатних освітніх по-
слуг, передбачена главою 63 ЦК України, при-
йнятна тільки для платних додаткових освітніх 
послуг, що надаються державними й муніципаль-
ними освітніми установами; платною освітньою 
діяльністю недержавних освітніх установ; інди-
відуальною трудовою педагогічною діяльністю. 
Платна ж освітня діяльність, здійснювана дер-
жавними й муніципальними освітніми устано-
вами в рамках державного освітнього стандарту, 
повинна здійснюватися в рамках договору про 
підготовку фахівця з вищою освітою. Такий дого-
вір розглядається ними як змішаний договір, що 
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поєднує елементи різних галузей права, але з пе-
реважанням квазітрудовими (трудовими) відно-
синами. Водночас норми трудового права повинні 
застосовуватися до таких відносин за аналогією. 
В обґрунтування цього висновку наводяться такі 
аргументи: по-перше, особа, яка навчається (абі-
турієнт), приймається в освітній заклад на основі 
конкурсного випробування (тестування, співбе-
сіда) шляхом видання наказу про зарахування 
(за аналогією – працівника); по-друге, із цього 
моменту студент повинен дотримуватися правил 
внутрішнього розпорядку, розкладу занять і ін-
ших локальних актів (для працівника також); 
по-третє, за невиконання зазначених вище актів 
застосовуються заходи дисциплінарного впли-
ву, аж до відрахування (для працівника також); 
по-четверте, за хорошу успішність (роботу) сту-
дента можна заохочувати підвищеною стипендією 
(для бюджетників) (для працівників – грошовою 
премією); по-п’яте, для багатьох категорій пра-
цівників (службовців) проводиться атестація для 
визначення відповідності рівня знань, а також 
курси підготовки й підвищення кваліфікації. 
Для переходу студента на другий курс необхідна 
також проміжна атестація, яка врешті-решт ви-
значає відповідність рівня знань, умінь і навичок 
вимогам, що пред’являються освітніми програма-
ми й навчальними планами; по-шосте, наявність у 
того, хто навчається, і працівника відпустки (ка-
нікул); по-сьоме, навчання в певних освітніх уста-
новах входить у трудовий стаж та інше.

Якщо думка автора про виділення договору 
підготовки фахівця з вищою освітою в окрему гру-
пу договорів з-поміж договорів на надання оплат-
них освітніх послуг ще піддається сприйняттю, 
то висновок про правову природу такого договору 
викликає подив, хоча, можливо, він і оригіналь-
ний. Незважаючи на так звану «схожість», між 
роботою та навчанням лежить велика прірва, і 
застосовувати до цих інститутів однаковий пра-
вовий механізм вкрай було б помилковим. Крім 
того, навчання в освітній установі не включається 
до трудового стажу.

Інші автори, не визначаючи правову природу 
договору на надання оплатних освітніх послуг, 
відзначають, що:

1) характерною рисою договору про оплатне 
навчання в державному виші є поєднання влади й 
рівноправ’я;

2) за змістом прав та обов’язків сторін такий 
договір не відповідає умовам договору на надання 
оплатних послуг.

Водночас подібні взаємини не можна назвати 
суто адміністративно-правовими, оскільки багато 
в чому вони мають взаємний характер.

Поширена думка  про адміністративно-пра-
вовий характер відносин між особами, які на-
вчаються, і освітнім закладом. З цієї позиції  

заслуговує на особливу увагу думка С.В. Курова, 
який вважає, що відносини між учнями й адмі-
ністрацією вишу певною мірою рівноправні [8]. 
Адміністрація не тільки володіє управлінськими 
правами, але має і певні обов’язки щодо учнів (за-
безпечувати учням безкоштовне користування ла-
бораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальни-
ми залами, бібліотеками й іншими навчальними 
й навчально-виховними закладами, спортивними 
базами й іншим обладнанням навчальних закла-
дів). У відносинах же між педагогом та учнем пе-
реважає елемент рівноправності, хоча є й управ-
лінський елемент.

На наш погляд, договір на надання оплатних 
освітніх послуг є складним інститутом, що поєд-
нує елементи цивільноправового й адміністра-
тивно-правового регулювання з переважанням 
цивільноправових засад. Такий висновок під-
тверджується через аналіз предмета договору й 
характеру відносин, що випливають із нього. Спе-
цифіка предмета договору на надання оплатних 
освітніх послуг виражається в його неоднорідно-
му складі. Предмет договору містить два елемен-
ти: освітню діяльність і нематеріальний результат 
такої діяльності у вигляді набутих знань, умінь, 
навичок. Відносини, що випливають із діяльності 
по наданню освітньою установою освітніх послуг 
(проведення лекцій, семінарських і практичних 
занять, консультацій, іспитів, заліків і так далі) 
є майновими; відносини з приводу набутих знань, 
умінь, навичок за своєю правовою природою нале-
жать до особистих немайнових відносин, пов’яза-
них із майновими (останні відносини є підставою 
їх виникнення). Висновок про характер останніх 
відносин зумовлений тим, що знання, вміння, на-
вички є особистими нематеріальними благами, 
вони не віддільні від особистості їх носіїв, не пере-
даються, крім того, вони не підлягають грошовій 
оцінці. Грошовій оцінці підлягає освітня діяль-
ність, а результат такої діяльності, так само як і 
здоров’я, є неоціненним особистісним капіталом. 
Якщо особа, яка отримала освіту, отримує доходи 
за допомогою набутих знань, умінь, навичок, то 
мову вже треба вести про самостійні відносини, 
що випливають із права громадянина на працю, 
на заняття підприємницькою діяльністю.

Правовідносини, що безпосередньо виплива-
ють зі здійснення освітньої діяльності, є цивіль-
ноправовими, тому що суб’єкти таких відносин, 
по-перше, наділені юридичною рівністю; по-дру-
ге, майново відокремлені; по-третє, мають авто-
номну волю (вони не залежать від волі контраген-
та в ухваленні рішення та його здійсненні).

Відносини з приводу придбаних студентами 
знань, умінь, навичок збагачують предмет цивіль-
ного права, тому що в науці такої галузі права до 
немайнових відносин, пов’язаним із майновими, 
традиційно відносять тільки відносини, що вини-
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кають у зв’язку зі створенням і використанням  
результатів інтелектуальної діяльності.

Договір на надання оплатних освітніх послуг 
є підставою виникнення й адміністративних пра-
вовідносин, пов’язаних з обов’язками студентів 
щодо дотримання правил поведінки, які перед-
бачаються Статутом і Правилами внутрішнього 
розпорядку вищого навчального закладу. Крім 
того, договір породжує відносини й по вихованню, 
які своєю чергою передбачають поєднання методу 
«влади й підпорядкування» (адміністративне пра-
во) і морально-психологічних установок.

Висновки. Вищевикладене дозволяє зробити 
висновок про те, що договір на надання оплатних 
освітніх послуг є нетиповим цивільноправовим 
договором, який поєднує елементи цивільного 
й адміністративного права з переважанням ци-
вільноправових засад. Такий висновок про пра-
вову природу договору підтверджується і судо-
вою практикою. Як приклад, можна послатися 
на постанову Черкаського апеляційного суду, в 
якій визнано, що систематичне тлумачення За-
кону України «Про вищу освіту», котре передба-
чає укладення договору між особами, які навча-
ються, і освітньою установою, а також норми ЦК 
України «дозволяють визначити правову при-
роду договору про підготовку фахівця з вищою 
освітою як комплексного договору, що містить 
елементи як цивільних, так і адміністративних 
правовідносин». Таким чином, умови договору 
не повинні суперечити нормам цивільного зако-
нодавства й нормам, які регулюють відносини в 
галузі освіти.
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Анотація

Котенко О. М. Правове регулювання договору 
про надання платних освітніх послуг у сфері вищої  
освіти. – Стаття.

У статті розглянуто правову регламентацію догово-
ру про надання платних освітніх послуг у сфері вищої 
освіти, оскільки вдосконалення системи освіти й освіт-
нього законодавства представляється найважливішим 
завданням соціально-економічного розвитку й одним 
із пріоритетів сучасної державної політики є необхід-
ність розвитку нормативно-правової бази у сфері освіти 
й надання платних освітніх послуг.

Водночас слід зазначити, що проблеми правової 
характеристики договору про надання платних освіт-
ніх послуг у сфері вищої освіти в різних роботах так 
і не розв’язані, що дозволяє варіювати такі послуги 
в різних галузях права, применшуючи значення в їх 
визначенні, що ще раз доводить необхідність проведен-
ня дослідження.

У статті зазначається, що основним правом за-
мовника за договором про надання платних освітніх 
послуг у сфері вищої освіти є все-таки право вимагати 
від виконавця надання освітніх послуг.

Крім цього, у роботі зазначається, що особи,  
які навчаються, вправі освоювати крім навчаль-
них дисциплін за обраними напрямами підготовки  
(спеціальностями) будь-які інші навчальні дисци-
пліни, що викладаються у виші, в порядку, перед-
баченому його статутом і договором; брати участь 
в обговоренні й розв’язанні найважливіших питань 
діяльності вищого навчального закладу, в тому 
числі через його громадські організації та органи 
управління; користуватися в державній установі бі-
бліотеками, інформаційними фондами, послугами 
навчальних, наукових та інших підрозділів вищого 
навчального закладу в порядку, встановленому його 
статутом.

Не викликає сумнівів, що однією з ключових умов 
будь-якого договору, в тому числі й договору про надан-
ня платних освітніх послуг, є його предмет. У статті 
зазначено, що предметом договору є освітні послуги, 
які характеризуються тим, що діяльність виконав-
ця втілюється не в реальному результаті, а в деякому 
нематеріальному результаті, виражається в знаннях, 
уміннях, досвіді й навичках, придбаних студентом 
в процесі й у результаті їх надання.

Дослідивши різні теоретичні думки й норми 
законодавства України з приводу правової природи 
договору про надання платних освітніх послуг у сфе-
рі вищої професійної освіти, виявлено, що майнові 
відносини у сфері надання платних освітніх послуг 
опосередковуються договором, що має цивільноправо-
вий характер. У взаємини з освітніми організаціями 
громадяни вступають на строго добровільних засадах, 
що відповідає принципу свободи договору й нормам ци-
вільного права.

Ключові слова: правова природа, освітні послуги, 
оплатний договір, принципи цивільного права, методи 
адміністративного регулювання.
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Summary

Kotenko O. M. Legal regulation of the agreement on 
the provision of paid educational services in the field of 
higher education. – Article.

The article considers the legal regulation of the agree-
ment on the provision of paid educational services in the 
field of higher education. Since the improvement of the 
education system and educational legislation is the most 
important task of socio-economic development and one of 
the priorities of modern public policy is the need to devel-
op the regulatory framework in the field of education and 
the provision of paid educational services.

At the same time, it should be noted that the problems 
of the legal characteristics of the contract for the provi-
sion of paid educational services in the field of higher ed-
ucation in various works have not been resolved, which 
allows to vary these services in most branches of law. the 
need for this study.

The article states that the main right of the customer 
under the contract for the provision of paid educational 
services in the field of higher education is still the right 
to require the contractor to provide educational services.

In addition, the paper notes that persons who study 
have the right to master in addition to academic dis-
ciplines in selected areas of training (specialties) any 
other academic disciplines taught in this university, 
in the manner prescribed by its charter and contract;  

to participate in the discussion and resolution of  
the most important issues of the university, including 
through its public organizations and governing bodies;  
to use libraries, information funds, services of education-
al, scientific and other subdivisions of a higher education-
al institution in a state institution in accordance with the 
procedure established by its charter.

There is no doubt that one of the key conditions of 
any contract, including the contract for the provision of 
paid educational services is its subject. The article states 
that the subject of this agreement are educational servic-
es, which are characterized by the fact that the activities 
of the performer are not embodied in a real result, but in 
some intangible result, expressed in knowledge, skills, 
experience and skills acquired by students in the process 
and as a result.

Examining various theoretical points of view and 
norms of Ukrainian legislation on the legal nature of the 
contract for paid educational services in higher profes-
sional education, it was found that property relations in 
the field of paid educational services are mediated by the 
contract, which are civil in nature. In relations with edu-
cational organizations, citizens enter on a strictly volun-
tary basis, in accordance with the principle of freedom of 
contract and the rules of civil law.

Key words: legal nature, educational services, 
payment agreement, principles of civil law, methods  
of administrative regulation.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

Постановка проблеми. Згідно із ч. 1 ст. 1 Ци-
вільного кодексу (далі – ЦК) України, цивільним 
законодавством регулюються особисті немайно-
ві та майнові відносини, засновані на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, майновій са-
мостійності їхніх учасників, а отже, кредитор і 
боржник є рівноправними сторонами договірних 
відносин.

Проте в боржника є можливість застосовувати 
деякі інструменти для уникнення відповідальності 
за неналежне виконання зобов’язань [1]. Питання 
захисту прав кредиторів стають усе більш актуаль-
ними, а законодавство, на жаль, не може запропо-
нувати ефективні механізми щодо їх вирішення.

Одним із досить ефективних інструментів за-
хисту прав кредиторів може бути банкрутство. 
Кредитори часто стикаються з неплатоспроможні-
стю боржників і вимушені ініціювати процедуру 
банкрутства. Статистика процедур банкрутства, 
через свою тривалість (а це в середньому приблиз-
но чотири роки), значним чином впливає на по-
казники нашої країни в рейтингу Doing Business, 
отже, на внутрішню і зовнішню інвестиційну  
привабливість.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання за-
конодавчого регулювання процедур банкрутства 
були предметом наукових праць, зокрема таких 
учених, як: Р.Г. Афанасьєв, В.В. Вітрянський, 
В.В. Джунь, О.П. Подцерковний, Б.М. Поля-
ков, В.Ф. Попондопуло, М.В. Телюкіна, М.І. Ті-
тов, Н.О. Саніахметова, І.В. Спасибо-Фатєєва,  
Е.В. Сгара, Г.П. Царик, Я.М. Шевченко, інших. 
Проте останнім часом деякі норми законодавства 
щодо банкрутства, зокрема щодо неплатоспро-
можності юридичних та фізичних осіб, зазнали 
істотних змін, однак деякі питання залишаються 
невирішеними. Отже, дослідження порушеного 
питання є актуальним як із теоретичного, так і із 
практичного погляду.

Виклад основного матеріалу. Захист інтересів 
кредиторів здійснюється шляхом ліквідації або 
продажу бізнесу, доки його вартість не зменши-
лася. Реабілітаційні процедури вводяться тільки 
за ініціативою кредиторів або в межах, що не су-
перечать їхнім інтересам. Так, згідно з Європей-
ською конвенцією про деякі міжнародні аспекти 
банкрутства ETS № 136 від 5 червня 1990 р. проце-
дура неспроможності (банкрутства) підприємств 

включає ліквідацію підприємства-боржника, 
призначення конкурсного керуючого і розподіл 
майна (конкурсна маса) між кредиторами [2].

З метою забезпечення захисту кредиторів за-
ходи запобігання та реабілітаційні заходи мають 
бути спрямовані на запобігання діям боржника  
з виводу активів, здійснюватись під кон- 
тролем органу, наділеного відповідними повнова-
женнями [3].

Відповідно до положень ст. 40 Кодексу Украї-
ни з процедур банкрутства (далі – КУзПБ), Госпо-
дарський суд має право за клопотанням сторін або 
учасників справи чи за своєю ініціативою вжити 
заходів до забезпечення вимог кредиторів для до-
даткового захисту їхніх прав.

Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів ді-
ють відповідно до дня введення процедури санації 
і призначення керуючого санацією або до ухвален-
ня постанови про визнання боржника банкрутом, 
відкриття ліквідаційної процедури і призначення 
ліквідатора, або до закриття провадження у спра-
ві.

Звернемо увагу на думку судді Житомирсько-
го апеляційного господарського суду І.О. Вечірко, 
яка зазначає, що «<…> залік зустрічних одно-
рідних вимог може бути застосовано як спосіб 
погашення вимог кредиторів і у процедурі розпо-
рядження майном. Проте такий залік має прово-
дитися за пропозицією боржника чи окремих кре-
диторів за умови одночасного вирішення питання 
погашення заборгованості перед іншими конкур-
сними кредиторами. Задоволення вимог креди-
торів здійснюється після формування конкурсної 
маси, яку становить усе майно боржника, у тому 
числі права вимоги (зокрема, дебіторська заборго-
ваність)» [4, с. 80].

Відповідно до ст. 34 Закону «Про виконавче 
провадження» від 2 червня 2016 р. № 1404–VІІІ, у 
разі відкриття провадження у справі про банкрут-
ство виконавець зупиняє вчинення виконавчих 
дій, якщо відповідно до закону на вимоги креди-
тора поширюється дія мораторію, запроваджено-
го господарським судом. Вони відновлюються піс-
ля усунення обставин, що стали підставою для 
зупинення вчинення зазначених виконавчих дій, 
або до розгляду питання по суті [5].

Отже, уже на стадії розпорядження майном 
права кредиторів захищаються за допомогою  
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різноманітних засобів, зокрема і шляхом обме-
ження можливостей боржника самостійно розпо-
ряджатися своїм майном.

Але під час процедури розпорядження майном 
боржник має право задовольняти лише ті вимоги 
кредиторів, на які не поширюється дія мораторію.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог 
кредиторів, зокрема, забороняється стягнення на 
підставі виконавчих та інших документів, що міс-
тять майнові вимоги, зокрема й на предмет заста-
ви, за якими стягнення здійснюється в судовому 
або в позасудовому порядку відповідно до законо-
давства, забороняється виконання вимог, на які 
поширюється мораторій; не застосовується індекс 
інфляції за весь час прострочення виконання гро-
шового зобов’язання тощо [6].

Задоволення забезпечених вимог кредиторів за 
рахунок майна боржника, яке є предметом забез-
печення, здійснюється лише в межах проваджен-
ня у справі про банкрутство.

Так, суди правильно визначають незакон-
ність учинених боржником дій з погашення кре-
диторської заборгованості в період дії морато-
рію на задоволення вимог кредиторів. Зокрема, 
у постанові КГС ВС від 26 січня 2021 р. у справі 
№ 910/19006/19 суд дійшов такого висновку: «У 
Кодексі України із процедур банкрутства не ото-
тожнюються зміст та склад вимог кредитора в разі 
звернення із заявою про відкриття провадження 
у справі про банкрутство (які мають бути грошо-
вими, однак до них не включаються неустойка 
(штраф, пеня) та інші фінансові санкції), зі зміс-
том та складом вимог конкурсного кредитора, 
що можуть бути як грошовими, так і майновими  
(ч. 2 ст. 45 КУзПБ), включати неустойку (штраф, 
пеню) та інші фінансові санкції. У зв’язку з викла-
деним суд зазначив, що, ураховуючи положення 
ст. 41 КУзПБ та висновки в п. 8.2, заявлені ДПС 
до боржника кредиторські вимоги за зобов’язан-
нями у складі основного зобов’язання, сум штраф-
них санкцій та пені є вимогами конкурсного кре-
дитора за грошовими зобов’язаннями боржника, 
на які поширюється дія мораторію на задоволення 
вимог кредиторів у розумінні ч. 1 ст. 41 Кодексу 
України з процедур банкрутства та за якими забо-
роняється виконання вимог відповідно до ч. 3 цієї 
статті КУзПБ» [7].

Нині в Кодексі з процедур банкрутства закрі-
плено положення, що всі кредитори, а не тільки 
конкурсні, можуть оскаржувати договори, укла-
дені боржником після відкриття провадження у 
справі про банкрутство або укладені боржником 
протягом трьох років перед відкриттям прова-
дження у справі про банкрутство, якщо такі зав-
дали збитків боржнику чи кредиторам. У Законі 
України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» [8] цей 
строк був обмежений одним роком.

Як зазначає С.В. Жуков, у питанні оспорюван-
ня правочинів боржника наявна правова колізія 
між ст. ст. 7 та 42 КУзПБ щодо форми судово-
го рішення, яку має ухвалювати господарський 
суд. – рішення чи ухвалу за результатами спору 
про визнання недійсними будь-яких правочинів, 
укладених боржником, а також, що під час роз-
гляду спорів щодо недійсності правочинів борж-
ника ця суперечність законодавства може бути 
вирішена судовою практикою [9].

У Перехідних положеннях Кодексу України  
з процедур банкрутства внесено доповнення до  
ст. 251 Закону України «Про фінансову реструк-
туризацію» і зазначено, що боржник та забезпече-
ний кредитор за погодженням можуть установити 
у плані реструктуризації або мировій угоді інші 
умови та порядок погашення вимог забезпечено-
го кредитора, за умови, що вони є не гіршими для 
інтересів боржника, ніж ті, що встановлені цим 
пунктом.

Але варто зазначити, що самим КУзПБ узага-
лі не передбачено укладення мирової угоди під 
час провадження у справі про банкрутство. Мож-
на дійти висновку, що в цьому разі господарські 
суди повинні керуватися нормами Господарського 
процесуального кодексу України, у якому цьому 
питанню присвячено лише ст. ст. 192 та 193 [10].

У постанові пленуму Верховного Суду України 
від 18 грудня 2009 р. № 15 зазначено, що «для за-
твердження мирової угоди у провадженні у справі 
про банкрутство, за умовами якої має відбутись 
обмін вимог кредиторів на вже емітовані борж-
ником акції чи інші корпоративні права, належні 
акціонерам чи іншим суб’єктам корпоративних 
прав у статутному капіталі боржника, господар-
ський суд має перевірити наявність згоди на від-
чуження належних їм акцій чи часток <…>» [11].

Варто врахувати, що кредиторів зазвичай кіль-
ка, тому на початку ініціатор мирової угоди по-
винен узгодити свої інтереси з інтересами інших 
кредиторів і досягти домовленості з ними, щоб 
мати в комітеті кредиторів більшість голосів, не-
обхідну для ухвалення рішення про укладення 
мирової угоди. Крім того, варто враховувати, що 
кредитори, вимоги яких забезпечені заставою, 
повинні дати свою письмову згоду на укладен-
ня угоди, незалежно від суми вимог і від того, чи 
входять вони до складу комітету кредиторів, тому 
проєкт мирової угоди обов’язково узгоджується і з 
ними [12, с. 118–119]. Із цією позицією кореспон-
дується твердження О.О. Терещенко, який відзна-
чає, що «рішення про укладення мирової угоди 
від імені кредиторів ухвалює комітет кредиторів 
більшістю голосів кредиторів – членів комітету. 
Воно вважається ухваленим, коли всі кредитори, 
вимоги яких забезпечені заставою майна боржни-
ка, висловили письмову згоду на укладення миро-
вої угоди. Підкреслимо, що для осіб, які не дали 
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згоди на укладення мирової угоди, не можуть бути 
встановлені умови гірші, ніж для тих, які підтри-
мали укладення угоди» [13, с. 296].

Неврегульованість зазначеного питання дає 
підстави вважати, що проблема укладення ми-
рової угоди у процедурі банкрутства відкриє ши-
рокі можливості для різноманітної неоднознач-
ної судової практики господарським судам усіх  
інстанцій.

Щодо задоволення вимог кредиторів, забезпе-
чених за рахунок майна боржника, яке є предме-
том забезпечення, дія мораторію припиняється 
автоматично після спливу 170 календарних днів із 
дня введення процедури розпорядження майном, 
якщо господарським судом протягом цього часу 
не було винесено постанову про визнання борж-
ника банкрутом або ухвалу про введення процеду-
ри санації. Але якщо в період процедури санації 
таке майно не задіяне у виконанні плану санації 
боржника або є швидкозношуваним предметом чи 
товаром, що швидко псується, то за клопотанням 
забезпеченого кредитора господарський суд може 
ухвалити рішення про припинення дії мораторію 
щодо нього.

Факт ліквідації боржника за кредитним дого-
вором за наявності заборгованості боржника за 
цим договором, яка не була погашена у процедурі 
ліквідації, не є підставою для припинення догово-
ру застави (іпотеки), укладеного для забезпечен-
ня виконання кредитного договору боржником, 
якщо до цього заставодержателем / іпотекодержа-
телем було реалізовано його право на звернення 
стягнення на передане в заставу (іпотеку) майно 
відповідно до положень ст. 590 ЦК України, ст. 33 
Закону України «Про іпотеку».

Після закінчення строків процедури розпоря-
дження майном, якщо не ухвалено рішення про 
закриття провадження у справі, відкриття лікві-
даційної процедури або процедури санації, забез-
печений кредитор отримує можливість за раху-
нок предметів іпотеки та застави погасити свою  
заборгованість, зокрема й поза межами справи 
про банкрутство.

В абз. 2 ч. 1 ст. 54 КУзПБ суду надано право ви-
значати строк, протягом якого ліквідатор зобов’я-
заний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк 
не може перевищувати 12 місяців.

Нин процедура санації у КУзПБ узагалі не об-
межена строком.

Ще одна новела внесена в ч. 6 ст. 34 КУзПБ 
щодо субсидіарної відповідальності осіб, винних 
у банкрутстві боржника (бенефіціарні власники 
боржника). Кредитори мають право ініціювати, у 
разі невчасно поданої заяви про відкриття прова-
дження у справі про банкротство з моменту виник-
нення загрози неплатоспроможності, солідарну 
(сумісну) відповідальність керівництва боржника 
за незадоволення своїх вимог.

Варто зазначити, що КУзПБ тепер не містить 
поняття «позаконкурсний кредитор шостої чер-
ги», а сам строк для подання заяви кредитором 
після публікації про відкриття провадження не є 
граничним. Але якщо кредитор не встиг заявити 
свої вимоги у встановлений законом строк, він за-
лишиться без права голосу на зборах кредиторів.

Також забезпечений кредитор може ініцію-
вати зняття мораторію в разі введення санації 
боржника, може цілком або частково відмовитись 
від забезпечення. Такі кредитори, відповідно до  
п. 2 ст. 45 КУзПБ, розглядаються як забезпечені 
лише в частині вартості предмета застави.

Процедура ліквідації є заключною у справі про 
банкрутство, вийти з неї можна лише одним шля-
хом – через мирову угоду. У процедурі ліквідації 
немає фінансового оздоровлення – тут уже реалі-
зується майно боржника. Вона менш ефективна, 
ніж процедура санації, оскільки під час реалізації 
майнових активів боржника кредитори отриму-
ють в п’ять – десять разів менше їхньої балансової 
вартості. З іншого боку, ліквідація боржника – це 
крайній спосіб отримання заборгованості та її спи-
сання за бухгалтерською звітністю [14, с. 84].

Висновки. Позитивні зміни в законодавстві 
мають забезпечити належний рівень захищеності 
прав кредиторів і боржників.

Отже, можна зробити висновок, що законода-
вець уніс значні зміни щодо питання захисту ін-
тересів кредиторів у справах про банкрутство. Але 
лише практика застосування норм нового Кодексу 
України з процедур банкрутства дасть відповідь 
на питання, наскільки захищені права кредиторів 
у процедурі банкрутства, яким чином кредитори 
матимуть можливість реалізувати свої права та 
захистити охоронювані законом інтереси.

Надання нормами КУзПБ конкурсним і за-
безпеченим кредиторам можливості впливати на 
формування умов продажу майна боржника, нові 
правила продажу майна боржника, зміна порядку 
звітування арбітражного керуючого про свою ді-
яльність перед кредиторами справді сприятимуть 
підвищенню рівня захищеності всіх кредиторів. 
Отже, зроблено вагомий крок до реформування 
вітчизняного законодавства про банкрутство в бік 
прокредиторського регулювання відносин непла-
тоспроможності.
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Анотація

Рубан О. О. Окремі аспекти захисту прав кредито-
рів під час процедури банкрутства. – Стаття.

Статтю присвячено дослідженню різних аспектів 
захисту прав кредиторів під час процедури банкрут-
ства. Розглянуто питання захисту прав і забезпечення 
вимог кредиторів. Проаналізовано зміни, які внесені 
до законодавства про неплатоспроможність (банкрут-
ство). Зокрема норми Кодексу України з процедур 
банкрутства. Зазначено, що самим Кодексом України 
з процедур банкрутства не передбачено укладення ми-
рової угоди під час провадження у справі про банкрут-
ство, а отже, у такому разі господарські суди повинні 
керуватися нормами Господарського процесуального 
кодексу України. На стадії розпорядження майном 
права кредиторів захищаються за допомогою різно-
манітних засобів, зокрема і шляхом обмеження мож-
ливостей боржника самостійно розпоряджатися своїм 
майном. Але під час процедури розпорядження майном 
боржник має право задовольняти лише ті вимоги кре-
диторів, на які не поширюється дія мораторію. У статті 

визначається, що судова практика керується відповід-
ним законодавством і правильно визначає незаконність 
учинених боржником дій із погашення кредиторської 
заборгованості в період дії мораторію на задоволення 
вимог кредиторів.

Кодексом України із процедур банкрутства закрі-
плено положення, що всі кредитори, а не тільки кон-
курсні, можуть оскаржувати договори, укладені 
боржником після відкриття провадження у справі 
про банкрутство або укладені боржником протягом 
трьох років перед відкриттям провадження у справі 
про банкрутство, якщо такі завдали збитків боржнику 
чи кредиторам. Раніше в Законі України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» цей строк був обмежений одним роком.

Доведено, що процедура ліквідації менш ефектив-
на, ніж процедура санації, оскільки під час реалізації 
майнових активів боржника кредитори отримують 
у п’ять – десять разів менше їхньої балансової вартості. 
З іншого боку, ліквідація боржника – це крайній спосіб 
отримання заборгованості.

Ключові слова: захист прав кредиторів, процедура 
банкрутства, розпорядження майном, ліквідація, ми-
рова угода.

Summary

Ruban O. O. Some aspects of protection of creditors’ 
rights during bankruptcy proceedings. – Article.

The article is devoted to the study of various aspects of 
protection of creditors’ rights during bankruptcy proceed-
ings. The issues of protection of rights and securing creditors’ 
claims are considered. The changes made to the legislation on 
insolvency (bankruptcy) are analyzed. In particular, the rules 
of the Bankruptcy Code of Ukraine. It is noted that the Bank-
ruptcy Procedure Code of Ukraine itself does not provide for 
the conclusion of an amicable agreement during bankruptcy 
proceedings, and therefore in this case, commercial courts 
must be guided by the provisions of the Commercial Proce-
dure Code of Ukraine. At the stage of disposition of proper-
ty, the rights of creditors are protected by various means, 
including by limiting the debtor’s ability to independently 
dispose of their property. However, during the property dis-
posal procedure, the debtor has the right to satisfy only those 
creditors’ claims that are not covered by the moratorium. The 
article stipulates that the case law is governed by the relevant 
legislation and correctly determines the illegality of the debt-
or’s actions to repay accounts payable during the moratorium 
on satisfaction of creditors’ claims.

The Bankruptcy Code of Ukraine stipulates that all 
creditors, not only bankruptcy, may challenge contracts 
entered into by the debtor after the opening of bankrupt-
cy proceedings or concluded by the debtor within three 
years before the opening of bankruptcy proceedings, if 
such damage to the debtor or creditors. Previously, in the 
Law of Ukraine “On Restoration of Debtor’s Solvency or 
Recognition of Debtor’s Bankruptcy” this term was limit-
ed to one year.

It has been proven that the liquidation procedure is 
less effective than the rehabilitation procedure, because 
when selling the debtor’s property assets, creditors re-
ceive five to ten times less than their book value. On the 
other hand, liquidation of the debtor is an extreme way of 
obtaining debt.

Key words: protection of creditors’ rights, bankruptcy 
proceedings, disposition of property, liquidation, amica-
ble settlement.
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ЗМІСТ ОБОВ’ЯЗКУ НАЙМОДАВЦЯ З ПЕРЕДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗА ДОГОВОРОМ 
ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Постановка проблеми. Головним обов’язком 
наймодавця за договором прокату транспортного 
засобу є обов’язок з передання транспортного за-
собу у володіння та користування наймача. Згада-
ний обов’язок випливає із суті зазначеного дого-
вору, який належить до договорів про передання 
майна в користування та визначений ст. 787 Ци-
вільного кодексу (далі – ЦК) України, якою вста-
новлено, що за договором прокату наймодавець, 
який здійснює підприємницьку діяльність із пе-
редання речей у найм, передає або зобов’язується 
передати рухому річ наймачеві в користування 
за плату на певний строк [1]. Без виконання най-
модавцем цього обов’язку подальший розвиток 
зобов’язання, що виникає на підставі договору 
прокату транспортного засобу, є неможливим. 
Маючи на увазі саме правовідошення зі згаданого 
договору, Д.С. Левенсон слушно зазначив, що без 
передання в користування транспортних засобів 
не може бути договору оренди [2, с. 44].

Зміст, особливості та проблеми виконання най-
модавцем обов’язку з передання транспортного за-
собу у прокат зумовлені особливістю його предме-
та. Вимоги до стану окремих видів транспортних 
засобів, що визначають можливість їх викори-
стання, установлені законом. Також особливість 
цього предмета визначальним чином впливає на 
строк, місце та спосіб виконання досліджуваного 
обов’язку наймодавця.

Актуальність теми зумовлена тим, що дослі-
дження змісту цього обов’язку як у правовідноси-
нах найму взагалі, так і у правовідносинах найму 
транспортного засобу зокрема не враховують його 
специфіки у правовідносинах, що виникають із 
договору прокату транспортного засобу, особливо 
щодо таких досить нових видів прокату цих засо-
бів, як каршерінг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання про зміст обов’язку наймодавця з передання 
предмета найму, зокрема і транспортного засобу, 
розглядали Д.С. Левенсон, О.С. Іоффе, М.Г. Про-
ніна, М.В. Мороз, Е.В. Вакулович, І.А. Чуркін, 
І.Р. Калаур, А.В. Федорончук, Л.Л. Тарасенко й 
інші вчені.

Водночас правовому аналізу змісту обов’язку 
наймодавця з передання транспортного засобу 
за договором прокату транспортного засобу було 

приділено не досить уваги, а отже, це питання є 
актуальним та потребує подальшого дослідження.

Метою статті є загальне дослідження й аналіз 
змісту обов’язку наймодавця з передання тран-
спортного засобу за договором прокату транспорт-
ного засобу.

Виклад основного матеріал дослідження. Пе-
реданням у прокат транспортного засобу є дії най-
модавця, які спрямовані на переміщення цього 
об’єкта з його майнової сфери до майнової сфери 
наймача [3, с. 103]. Водночас не можемо погодити-
ся з думкою І.А. Чуркіна про те, що таке передан-
ня може бути лише активною дією [4, c. 88]. Як 
приклад можна навести передання легкового ав-
томобіля в такому різновиді прокату транспортно-
го засобу, як каршерінг. Після реєстрації на сайті 
або в мобільному додатку наймодавця та укладан-
ня договору наймач отримує доступ до особистого 
кабінету, де оформлюються поїздки. У застосун-
ку, який встановлюється на смартфон, відобра-
жаються всі вільні натепер автомобілі, які наймо-
давець може передати для користування. Після 
того, як наймач вибере автомобіль за допомогою 
електронного засобу, він може відчинити двері ав-
томобіля через відповідний додаток у смартфоні. 
Ключ автомобіля вже стоїть у замку запалення й 
автомобіль готовий до використання. Як бачимо, 
наймодавець не вчиняє активних дій щодо пере-
дання відповідного транспортного засобу [5].

У разі передання транспортного засобу неаби-
яке значення мають місце та строк передання, які 
різняться залежно від того, який саме вид тран-
спорту передається у прокат.

Що стосується місця виконання зобов’язання 
з передання транспортного засобу, то варто зазна-
чити таке. Відповідно до ч. 1 ст. 532 ЦК України, 
місце виконання зобов’язання встановлюється в 
договорі [1]. Таким є загальне правило щодо міс-
ця виконання будь-яких зобов’язань, зокрема й 
щодо зобов’язання, що виникає з договору прока-
ту транспортного засобу. Якщо місце виконання 
зобов’язання не встановлено в договорі, виконан-
ня провадиться: за зобов’язанням про передання 
товару (майна), що виникає на підставі інших 
правочинів, – за місцем виготовлення або збері-
гання товару / майна, якщо це місце було відоме 
кредиторові на момент виникнення зобов’язання; 
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за іншим зобов’язанням – за місцем проживання 
(місцезнаходження) боржника. Згідно із приписа-
ми ч. 2 цієї ж статті, зобов’язання може бути вико-
нане в іншому місці, якщо це встановлено актами 
цивільного законодавства або випливає із суті зо-
бов’язання чи звичаїв ділового обороту [1].

Під час виконання наймодавцем обов’язку з 
передання транспортного засобу за договором про-
кату варто враховувати той факт, що ним завж-
ди виступає суб’єкт підприємницької діяльності, 
який здійснює таку діяльність із передання ре-
чей у найм. Отже, таким суб’єктом може бути не 
лише фізична особа-підприємець, але і юридична 
особа. Виконання згаданого зобов’язання не завж-
ди проводиться за місцем проживання фізичної 
особи – підприємця або місцезнаходженням юри-
дичної особи. Зокрема, якщо місце передання 
транспортного засобу наймодавцем наймачеві за 
договором прокату не встановлено в договорі, він 
може передаватися в місці, де його постійно збе-
рігає наймодавець (так передаються транспорт-
ні засоби, що знаходяться в гаражі орендодавця)  
[7, с. 96]. Зазвичай транспортні засоби передають-
ся наймодавцем наймачеві в пунктах прокату або 
в інших спеціально відведених для цього місцях, 
залежності від виду того чи іншого транспортно-
го засобу, як-от прокатні бази, прокатні пункти 
водних атракціонів (що характерно для водних 
транспортних засобів) тощо. Варто звернути ува-
гу на той факт, що науковці мають різне наукове 
бачення щодо визначення пункту прокату. Так, 
А.В. Федорончук зауважує, що зазвичай передан-
ня речі відбувається в пункті прокату, тобто за 
місцем їх зберігання [8, c. 135]. Дещо по-іншому 
до бачення пункту прокату підходить І.Р. Калаур, 
який зазначає, що пункти прокату можуть бути 
як юридичними особами, так і структурними під-
розділами юридичної особи [9, c. 190]. Надалі він 
зазначає, що в пунктах прокату (на підприємстві, 
в організації) у зручному для огляду місці повин-
ні бути: правила побутового обслуговування насе-
лення; тарифи на прокат предметів культурно-по-
бутового призначення та господарського вжитку, 
затверджені у встановленому порядку [9, c. 191]. 
На нашу думку, не варто ототожнювати місце, у 
якому юридична особа здійснює свою діяльність 
із передання речей у прокат, та саму юридичну 
особу, її структурні підрозділи. Також варто до-
дати, що далеко не завжди місце зберігання най-
модавцем транспортних засобів та пункт прокату 
збігаються за місцезнаходження, зокрема, після 
укладення договору прокату транспортного за-
собу наймодавець може доставити згаданий за-
сіб залежно від його виду за місцем проживання 
наймача, може передати в іншому, визначеному 
домовленістю сторін, місці. Наприклад, у разі  
каршерінгу наймач за допомогою мобільного 
сервісу сам обирає найбільш зручне для нього 

місцезнаходження автомобіля в межах дано-
го населеного пункту. Зазвичай автомобілі роз- 
міщуються на території, позначеній знаком  
паркування.

Велике значення для належного виконання 
обов’язку наймодавця з передання транспортного 
засобу в користування наймачеві має строк його 
виконання. Від строку виконання наймодавцем 
згаданого обов’язку залежить подальший роз-
виток правовідносин із прокату транспортного 
засобу, оскільки саме з моменту передання тран-
спортного засобу в наймача з’являється можли-
вість його використання, виникають відповідні 
обов’язки у правовідношенні з договору прокату 
(використовувати транспортний засіб за цільовим 
призначенням, забезпечувати його збереження  
в нормальному стані тощо).

Відповідно до ст. 765 ЦК України, най- 
модавець зобов’язаний передати наймачеві майно  
в користування негайно або у строк, установлений 
договором найму.

Якщо передання транспортного засобу у строк, 
установлений договором прокату, є очевидним та 
зрозумілим, то обов’язок передати транспортний 
засіб негайно викликає деякі запитання. На не-
коректність такого формулювання звернув увагу 
І.А. Чуркін, який зазначив, що з невиконанням 
зобов’язання найму в належний строк пов’язу-
ється ціла низка правових наслідків: наймач має 
право за своїм вибором: 1) вимагати від наймо-
давця передання майна і відшкодування збитків, 
завданих затримкою; 2) відмовитися від дого-
вору найму і вимагати відшкодування завданих 
йому збитків (ст. 766 ЦК України). Отже, постає 
проблема визначення моменту, з якого обов’язок 
щодо негайного передання транспортного засобу 
в найм є порушеним; з якого моменту обрахову-
вати затримку та нараховувати збитки, завдані 
несвоєчасним переданням цього транспортного 
засобу в користування; нарешті, з якого моменту 
починається в даному разі перебіг строку позов-
ної давності. Законодавець, мабуть, мав на ува-
зі, що предмет найму має передаватися одразу ж 
після укладення договору найму. Однак для цього 
наймодавець повинен здійснити ще якісь фактич-
ні дії, спрямовані на виконання цього обов’язку 
(привести транспортний засіб у стан, необхідний, 
за договором, для передачі, доставити цей тран-
спортний засіб у місце передачі тощо). Для здійс-
нення цих дій також необхідний розумний строк 
[4, с. 89].

На нашу думку, негайна (невідкладна) пере-
дача наймодавцем транспортного засобу у про-
кат є більш характерною для реального догово-
ру прокату транспортного засобу, тоді як у разі 
консенсуального договору строк передання тран-
спортного засобу варто обумовлювати в договорі, 
оскільки між укладенням договору та переданням 
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транспортного засобу в цьому разі все ж таки про-
ходить певний період часу, можливо, і незначний, 
але розумно необхідний для вчинення сторонами 
відповідних дій.

Законом встановлено вимоги щодо якості тран-
спортного засобу, який передається в користуван-
ня за договором прокату. У ч. 1 ст. 767 ЦК Украї-
ни визначено загальні вимоги до якості речі, яка 
передається в найм. Згідно із цією нормою, най-
модавець зобов’язаний передати наймачеві річ у 
комплекті і у стані, що відповідають умовам дого-
вору найму та її призначенню [1].

Відповідно до п. 13 ст. 1 Закону України «Про 
захист прав споживачів», належна якість товару, 
роботи або послуги – властивість продукції, яка 
відповідає вимогам, установленим для цієї кате-
горії продукції в нормативно-правових актах, і 
умовам договору зі споживачем [11].

У ст. 6 згаданого Закону розкривається зміст 
права споживача на належну якість продукції. 
Зокрема встановлено, що продавець (виробник, 
виконавець) зобов’язаний передати споживаче-
ві продукцію належної якості, а також надати 
інформацію про цю продукцію; продавець (ви-
робник, виконавець) на вимогу споживача зо-
бов’язаний надати йому документи, які підтвер-
джують належну якість продукції; вимоги до 
продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я 
і майна споживачів, а також навколишнього 
природного середовища встановлюються норма-
тивно-правовими актами, зокрема й технічними 
реґламентами [10].

У п. 99 Статуту автомобільного транспорту 
Української Радянської Соціалістичної Республі-
ки унормовано, що прокатні організації повинні 
надавати наймачеві за договором прокату техніч-
но справні автомобілі, у стані, який відповідає 
правилам технічної експлуатації автомобільного 
транспорту і Правилам дорожнього руху [11].

У п. 2.7 Порядку надання в тимчасове користу-
вання громадянам предметів культурно-побутово-
го та господарського вжитку, затвердженого нака-
зом Українського союзу об’єднань підприємств та 
організацій побутового обслуговування населення 
від 16 грудня 1999 р. № 46 (який поширюється на 
послуги прокату водних транспортних засобів), 
визначено, що наймодавець зобов’язаний вида-
вати предмети прокату, придатні для експлуата-
ції. У п. 4.2 цього ж Порядку встановлено таке: 
наймодавець зобов’язаний передати наймачеві 
предмет прокату, який відповідає вимогам нор-
мативно-технічної документації. Згідно ж із п. 
5.3 згаданого нормативного акта, цей Порядок не 
поширюється на послуги прокату дорожніх тран-
спортних засобів [12].

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про 
транспорт», транспортні засоби повинні від- 
повідати вимогам безпеки, охорони праці  

й екології, державним стандартам, мати відповід-
ний сертифікат [13].

Залежно від виду транспортного засобу спе-
ціальним законодавством може бути встановле-
но більш детальні вимоги щодо технічного стану 
транспортного засобу, його комплектності тощо. 
Так, наприклад, забороняється експлуатація 
транспортних засобів за наявності технічних не-
справностей: рульового керування, гальмової сис-
теми, коліс і шин, зовнішніх світлових приладів, 
склоочисників і склообмивачів вітрового скла, 
двигуна та деяких інших елементів конструкції 
(відсутні дзеркала заднього виду); якщо відсут-
ня медична аптечка, ремені безпеки, працездат-
ний вогнегасник, якщо їх установка передбачена 
конструкцією, відсутній передбачений конструк- 
цією бампер або задній захисний пристрій тощо 
(п. 3.4. Правил дорожнього руху) [14].

Очевидно, що в разі, якщо транспортний засіб 
заборонено до експлуатації Правилами дорожньо-
го руху через невідповідність технічним вимогам, 
то його якість є неналежною, він не може бути 
переданий наймодавцем наймачеві за договором 
прокату, оскільки використання його за цільовим 
призначенням є неможливим.

Комплектність транспортного засобу, який пе-
редається у прокат, визначається за правилами 
ст. 186 ЦК України, якою встановлено, що річ, 
призначена для обслуговування іншої / головної 
речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є 
її приналежністю. Приналежність слідує за го-
ловною річчю, якщо інше не встановлено дого-
вором або законом [1]. Більш конкретні вимоги 
щодо комплектності встановлюються виробника-
ми транспортних засобів та, залежно від їхнього 
виду, відповідними нормативними актами, які 
встановлюють правила експлуатації цих об’єктів 
(наприклад, Правила дорожнього руху для до-
рожніх транспортних засобів тощо).

Договором прокату транспортного засобу мо-
жуть бути встановлені додаткові вимоги щодо 
комплектності транспортного засобу, який пере-
дається в користування наймодавцем наймачеві. 
Так, наприклад, може бути обумовлено наявність 
дитячого крісла (або декількох) в автомобілі, який 
передається у прокат, багажника на його даху, на-
вігатора тощо.

Разом із транспортним засобом наймодавець 
повинен передати наймачеві всі супроводжуваль-
ні документи на нього, передусім ті, що підтвер-
джують правомірність володіння транспортним 
засобом і обов’язково мають бути в наявності  
в особи, яка керує ним, відповідно до вимог чинно-
го законодавства (ідеться про технічний паспорт, 
сертифікат якості, інструкції з експлуатації 
тощо). Коли йдеться про експлуатацію транспорт-
них засобів, чинним законодавством залежно від 
їх виду встановлюється обов’язкова вимога щодо 
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наявності відповідних супроводжувальних доку-
ментів, як необхідної передумови їх використан-
ня за цільовим призначенням.

Наявність страхового поліса в особи, яка здійс-
нює управління згаданим засобом, іноді (залежно 
від виду транспорту) є обов’язковою умовою для 
використання його за цільовим призначенням 
(наприклад, у п. 2.1 Правил дорожнього руху 
визначено, що водій механічного транспортного 
засобу обов’язково повинен мати при собі (серед 
іншого) чинний страховий поліс (страховий сер-
тифікат «Зелена картка») про укладення договору 
обов’язкового страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних 
засобів) [14]. Отже, у визначених законом випад-
ках до супроводжувальних документів, які нада-
ються наймодавцем наймачеві разом із транспорт-
ним засобом, варто віднести і страховий поліс.

На наймодавця у відносинах прокату тран-
спортного засобу зазвичай покладається обов’я-
зок передати його в чистому вигляді й оброблений 
засобами дезінфекції, що є особливо актуальним 
під час світової пандемії COVID-19.

Також на наймодавця може бути покладено 
обов’язок передати наймачеві транспортний засіб 
із певним рівнем палива (який з об’єктивних при-
чин обмежений місткістю паливного бака або аку-
муляторної батареї (для електромобілів)).

Зрозуміло, що транспортний засіб, що пе-
редається наймодавцем наймачеві у прокат, не 
обов’язково має бути новим і в ідеальному стані. 
Транспортний засіб може мати і недоліки, але 
ці недоліки не повинні перешкоджати його ви-
користанню за цільовим призначенням. Тобто 
транспортний засіб та його обладнання мають від-
повідати вимогам, установленим чинним законо-
давством до таких об’єктів під час їх експлуатації 
(відповідність вимогам безпеки руху, екологічної 
безпеки тощо).

Наймодавець за договором прокату транспорт-
них засобів є суб’єктом підприємницької діяль-
ності і діє, серед іншого, керуючись нормативно 
встановленими правилами бухгалтерського обліку 
та звітності, а отже, приймання-передання тран-
спортного засобу у прокат наймачеві повинно 
бути в будь-якому разі оформлено документально.  
У ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» [6] установлено, 
що підставою для бухгалтерського обліку госпо-
дарських операцій є первинні документи. Зазвичай 
ці дії сторін оформлюються актом приймання-пе-
редачі транспортного засобу, який укладається 
сторонами. У згаданому акті здійснюється опис 
технічного стану транспортного засобу, можливих 
пошкоджень, показників приладів обліку, підтвер-
джується його комплектність тощо.

Висновки. Передання транспортного засобу 
за договором прокату транспортного засобу може 

здійснюватися не лише шляхом активних дій най-
модавця, прикладом чого може бути каршерінг.

Негайна (невідкладна) передача наймодавцем 
транспортного засобу у прокат є більш характер-
ною для реального договору прокату транспортно-
го засобу, тоді як у разі консенсуального договору 
строк передання транспортного засобу варто обу-
мовлювати в договорі, оскільки між укладенням 
договору та переданням транспортного засобу в 
цьому разі все ж таки проходить певний період 
часу, хоча незначний, але розумно необхідний для 
вчинення сторонами відповідних дій.

Законом установлено вимоги щодо якості тран-
спортного засобу, який передається в користу-
вання за договором прокату. Очевидно, що в разі, 
якщо транспортний засіб не відповідає норматив-
но встановленим вимогам до експлуатації в части-
ні його технічного стану, комплектності, то його 
якість є неналежною, він не може бути переданий 
наймодавцем наймачеві за договором прокату, 
оскільки використання його за цільовим призна-
ченням є неможливим.
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Анотація

Тиндик М. П. Зміст обов’язку наймодавця з пе-
редання транспортного засобу за договором прокату 
транспортного засобу. – Стаття.

У статті проведено загальне дослідження й 
аналіз змісту обов’язку наймодавця з передання 
транспортного засобу за договором прокату тран-
спортного засобу. Досліджено питання щодо яко-
сті транспортного засобу в момент передання його 
наймодавцем наймачеві, строку та місця передан-
ня транспортного засобу.

Автор наголошує на тому, що зміст і особливос-
ті виконання наймодавцем обов’язку з передання 
транспортного засобу у прокат зумовлені особли-
вістю його предмета. Вимоги до стану окремих 
видів транспортних засобів, що визначають мож-
ливість їх використання, установлені законом. 
Також особливість цього предмета визначальним 
чином впливає на строк, місце та спосіб виконан-
ня досліджуваного обов’язку наймодавця.

Обґрунтовано положення про те, що передання 
транспортного засобу за договором прокату тран-
спортного засобу може здійснюватися не лише 
шляхом активних дій наймодавця, прикладом 
чого може бути каршерінг.

Визначено, що велике значення для належно-
го виконання обов’язку наймодавця з передання 
транспортного засобу в користування наймачеві 
має строк його виконання. Від строку виконан-
ня згаданого обов’язку наймодавцем залежить 
подальший розвиток правовідносин із прокату 
транспортного засобу, оскільки саме з моменту 
передання транспортного засобу в наймача з’яв-
ляється можливість його використання та вини-
кають відповідні обов’язки у правовідношенні з 
договору прокату (використовувати транспортний 
засіб за цільовим призначенням, забезпечувати 
його збереження в нормальному стані тощо).

Зазначено, що негайна (невідкладна) переда-
ча наймодавцем транспортного засобу у прокат 
є характерною для реального договору прокату 
транспортного засобу, тоді як у разі консенсу-
ального договору строк передання транспортного 
засобу варто обумовлювати в договорі, оскільки 
між укладенням договору та переданням тран-
спортного засобу в цьому разі все ж таки прохо-
дить деякий період часу, хоча незначний, але  
розумно необхідний для вчинення сторонами  
відповідних дій.

Зроблено висновок про те, що законом встанов-
лено вимоги щодо якості транспортного засобу, 
який передається в користування за договором 
прокату. Отже, якщо транспортний засіб не від-
повідає нормативно встановленим вимогам до екс-
плуатації в частині його технічного стану, комп-
лектності, то його якість є неналежною, він не 
може бути переданий наймодавцем наймачеві за 
договором прокату, оскільки використання його 
за цільовим призначенням є неможливим.

Ключові слова: договір прокату транспортно-
го засобу, наймодавець, обов’язок із передання 
транспортного засобу, якість транспортного за-
собу, комплектність транспортного засобу, місце 
передання транспортного засобу, строк передання 
транспортного засобу.

Summary

Tyndyk M. P. Contents of the lessor’s obligation  
to transfer the vehicle under the vehicle rental 
agreement. – Article.

The article provides a general study and analysis 
of the content of the lessor's obligation to transfer 
the vehicle under the vehicle rental agreement. The 
question of the quality of the vehicle at the time of 
its transfer by the lessor to the lessee, the term and 
place of transfer of the vehicle are investigated.

The author emphasizes that the content 
and features the vehicle for rent are due to the 
peculiarities of its subject. Requirements for the 
condition of certain types of vehicles that determine 
the possibility of their use are established by law. 
Also, the peculiarity of this subject decisively 
affects the term, place and method of fulfillment of 
the researched duty of the lessor.

The provision that the transfer of a vehicle under 
a vehicle rental agreement can be carried out not only 
through the active actions of the lessor, an example 
of which is car sharing, is substantiated.

It is determined that the term of its performance 
is of great importance for the proper performance 
of the lessor’s obligation to transfer the vehicle for 
use to the lessee. The further development of legal 
relations on vehicle rental depends on the term of 
performance of the mentioned duty by the lessor, as 
from the moment of transfer of the vehicle the lessee 
has a possibility of its use and there are corresponding 
obligations in legal relations under the contract of 
hire (to use the vehicle for special purposes, ensure 
its preservation in normal condition, etc.).

It is noted that the immediate transfer of the 
vehicle by the lessor is a characteristic feature of a 
real vehicle rental agreement, while in a consensual 
agreement the term of the transfer of the vehicle 
should be stipulated in the contract, as from the 
moment of the conclusion of the agreement to the 
moment of the transfer of the vehicle, nevertheless, a 
certain period of time passes, perhaps insignificant, 
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but reasonably necessary for the parties to take 
appropriate action.

It is concluded that the law sets requirements for 
the quality of the vehicle, whic h is transferred for 
use under the rental agreement. Therefore, if the 
vehicle does not meet the regulatory requirements 
for operation in terms of its technical condition, 

completeness, its quality is improper and it can not 
be transferred by the lessor to the lessee under the 
rental agreement, as its intended use is impossible.

Key words: vehicle rental agreement, lessor, 
obligation to transfer vehicle, quality of vehicle, 
completeness of vehicle, place of transfer of vehicle, 
term of transfer of vehicle.
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Праця є універсаль-
ною категорією, яка сприяє самотворенню осо-
бистості й охоплює майже всі сторони людської 
діяльності. Україна перебувала в складі різних 
держав, в яких панувала жорстока диференціація 
суспільства на вільних і рабів, саме тому правове 
регулювання робочого часу на теренах України 
пройшло значну кількість етапів розвитку й ста-
новлення. До прийняття «фабричних законів» 
робочий час регулювався звичаєвими нормами 
й не мав встановленої граничної тривалості. Та-
кий факт може бути підтвердженим положення-
ми «Руської Правди» 1016 року й Псковською 
Судною Грамотою (1397–1467 роки), за якими 
правовими суб’єктами серед робочого населення 
були лише бояри, вільні общинники, рядовичі й 
закупи. Інші невільні особи вважалися об’єктами 
правовідносин і не мали жодних прав, серед них 
челядь, холопи, роби й рядовниці. Таким чином, 
формування інституту робочого часу в Україні має 
тернисту історію, що бере свій початок із фактич-
ного поневолення селян, які працювали майже 
цілодобово, до встановлення сорокагодинного ро-
бочого тижня в 1993 році.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання етапів становлення та розвитку правового 
регулювання робочого часу досліджували у своїх 
працях А.Г. Бірюкова, С.В. Вишновецька, А.В. 
Кацуба, В.Л. Костюк, А.С. Метіль, О.А. Шевчен-
ко, В.І. Щербина, І.І. Яцкевич та інші. Проте ок-
ремі питання етапів становлення потребують до-
даткових досліджень.

Метою статті є проведення історико-правового 
аналізу становлення та розвитку правового регу-
лювання робочого часу в Україні з перших норма-
тивних актів, що регулювали трудові відносини, 
до сучасних актів.

Виклад основного матеріалу. Учені виокрем-
люють різну періодизацію розвитку інституту 
робочого часу. Так, за думкою А.С. Метіль, виді-
ляється п’ять етапів розвитку й становлення пра-
вового регулювання робочого часу, а саме:

1) XIV – кінець ХІХ століття;
2) кінець ХІХ століття – 1917 рік;

3) 1927–1945 роки;
4) 1945–1991 роки;
5) 1991 рік – дотепер [1].
О.А. Шевченко у своїй дисертаційній роботі 

виділяє такі історичні етапи:
1) 1918–1922 роки;
2) 1922–1956 роки;
3) 1956–1970 роки;
4) 1970–1991 роки;
5) 1991 рік – сьогодення [2].
До перших нормативних актів, що регулювали 

трудові відносини, у Російській імперії належить 
Положення від 24 травня 1835 року «Про відно-
сини між господарями фабричних закладів і ро-
бочими людьми, які поступають на роботи за най-
манням». Відповідно до положення роботодавець 
зобов’язувався видавати правила внутрішнього 
трудового розпорядку, які були розміщені на сті-
нах робочих кімнат або контори фабрики. Дого-
вір між роботодавцем і робітником (за наявності 
паспорта) міг заключатися в письмовій або усній 
формі й обов’язково мав містити положення про 
тривалість та умови контракту, і в жодному разі 
не перевищувати строк дії паспорта. Проте відсут-
ність будь-якого контролю за виконанням такого 
положення фактично приводило до свавілля робо-
тодавця щодо найманих робітників [3].

У другій половині XIX століття починає при-
ділятися увага правовому регулюванню праці 
жінок і неповнолітніх. Положення від 7 серпня  
1845 року «Про заборону фабрикантам залучати 
до трудових робіт малолітніх робітників віком до 
12 років» забороняло працю неповнолітніх у пе-
ріод із 00:00 до 06:00, проте таке положення не 
містило санкцій проти роботодавців [4].

На відміну від територій Галичині, Буковини й 
Закарпаття, де кріпосна повинність була анульо-
вана після оголошення австрійським імператором 
Фердінандом I патенту про скасування всякої ро-
боти й інших підданських повинностей 17 квіт-
ня 1848 року й підписання Закону про скасуван-
ня кріпосного права для всієї Австрії 7 вересня  
1848 році [5], у Російській імперії, до складу якої 
входило майже 80% території України, кріпо-
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сне право було скасоване Маніфестом 19 лютого  
1861 року «Про скасування кріпосного права» піс-
ля селянських реформ [6]. Саме з 1861 року поча-
лося створення та діяльність спеціальних комісій 
із розробки трудового законодавства.

Після прийняття Закону від 1 червня  
1882 року «Про роботу неповнолітніх» роботодав-
ці для підвищення освітнього рівня неповнолітніх 
робітників були зобов’язані відкривати школи при 
заводах, фабриках і мануфактурах, а інспекція 
контролювала виконання правил внутрішнього 
розпорядку, тривалості робочого часу й виконан-
ня інших умов закону. Тривалість робочого часу 
для осіб від 12 до 16 років не повинна була пере-
вищувати 12 годин на день, включаючи 2 години 
перерви для сніданку, обіду й відпочинку. Трива-
лість роботи в нічний час не повинна була переви-
щувати 6 годин з обов’язковим наданням одної го-
дини перерви на відпочинок та їжу. Неповнолітні 
працівники не залучалися до нічної праці після 
денної зміни, і навпаки, не залучалися до денної 
праці після нічної зміни [7, с. 21–29]. Нічна пра-
ця жінок була заборонена Законом від 3 червня  
1885 року «Про заборону нічної праці не- 
повнолітнім і жінкам на прядильних і ткацьких 
фабриках» [7, с. 30–45].

Уперше максимальна тривалість робочого часу 
для дорослих чоловіків була встановлена Законом 
від 2 червня 1897 року «Про тривалість і розпо-
діл робочого часу в закладах фабрично-заводської 
та гірничої промисловості», яка не повинна була 
перевищувати 11,5 годин на день і 70 годин на 
тиждень із вихідним днем у неділю. Діти віком до 
12 років не допускались до роботи на бавовнопря-
дильних і ткацьких мануфактурах, а тривалість 
робочого часу дітей віком від 12 до 16 років не по-
винна була перевищувати 6 годин на день. Для ро-
бітників віком від 12 до 16 років встановлювався 
двозмінний режим робочого часу, частина непо-
внолітніх працівників залучалася до праці до обі-
днього часу, а інша частина – після обіду. Також 
працівникам надавався період відпочинку й обі-
дня перерва тривалістю 60 хвилин під час зміни. 
Праця в період з 20:00 до 06:00 була заборонена 
для жінок і підлітків віком до 18 років. Тривалість 
надурочних робіт не повинна була перевищувати  
1 годину на добу, проте в аварійних випадках аб-
солютно всі робітники могли залучатися до нічної 
та надурочної праці. Робота з 22:00 до 04:00 дозво-
лялась лише на безперервних виробництвах, та-
ких як доменні печі, сахарні, винокурні, пивовар-
ні, склоплавні, газові й інші заводи [7, с. 67–91].

З 1913 року трудове право стало окремою га-
луззю права після прийняття Уставу «Про про-
мислову працю», який містив у собі всі наявні 
закони в галузі праці Російської імперії. Відпо-
відно до статті 194 Уставу робочим часом або 
кількістю робочих годин на добу для кожного 

працівника вважався час, протягом якого робіт-
ник повинен був знаходитися на виробничому 
підприємстві для виконання роботи, визначеній 
у договорі наймання [8]. Тривалість робочого 
часу не повинна була перевищувати 11,5 годин 
на добу у звичайні дні й 10 годин на добу в су-
боту й напередодні святкових днів (стаття 196). 
Не допускалися до роботи неповнолітні віком до  
12 років, а підлітки віком від 12 до 15 років мог-
ли бути залученими до праці в будь-які дні, крім 
неділі й святкових днів, тривалістю не більше  
8 годин на добу, включаючи час відвідування шко-
ли, перерв під час зміни й сніданок, обід і вечерю 
(стаття 75). Нічною вважалася праця в період  
з 21:00 до 05:00 за умови роботи в одну зміну й з 
22:00 до 04:00 для робіт із двома й більше змінами  
(стаття 196). Максимальна тривалість робочого 
часу для нічних працівників становила 10 годин 
на добу (стаття 197). Нічна праця заборонялася 
неповнолітнім віком до 15 років чоловічої ста-
ті (стаття 75), підліткам жіночої статі віком до  
17 років і жінкам (стаття 68). Договір наймання 
повинен був містити положення щодо переліку 
робіт, які були необхідними за технічними умо-
вами виробництва для залучення робітників до 
надурочної роботи за їх згодою (стаття 200) [8].

Наступний етап становлення та розвитку пра-
вового регулювання робочого часу настає після 
Жовтневої революції, приходу до влади більшови-
ків і прийняття Декрету Ради Народних комісарів 
Російської Радянської Федеративної Соціалістич-
ної Республіки (далі – РРФСР) «Про восьмигодин-
ний робочий день» від 29 жовтня 1917 року, дія 
якого розповсюджувалась на всіх робітників на 
всіх типах підприємств і господарств, незалежно 
від їх розміру й форми власності. Тривалість ро-
бочого часу становила 8 годин на добу й 48 годин 
на тиждень, включаючи час для приведення ро-
бочого приміщення в робочий стан (стаття 2) [9]. 
Також статтею 14 Декрету встановлювалась ско-
рочена тривалість робочого часу для робітників, 
які працюють на підприємствах зі шкідливими 
умовами праці. Нічною працею вважалася праця 
в період з 21:00 до 05:00, до якої могли залуча-
тися лише працівники, котрі досягли шістнад-
цятирічного віку (стаття 6). Надурочна робота не 
дозволялася жінкам та особам, які не досягли ві-
сімнадцятирічного віку. А виконання надурочних 
робіт повнолітніми особами чоловічої статі дозво-
лялося лише у виключених випадках (стаття 18) 
[9]. Тривалість надурочних робіт не повинна була 
перевищувати 4 годин на добу протягом двох днів 
поспіль та оплачувалась у подвійному розмірі 
(стаття 22) [9].

Закон Центральної Ради про восьмигодинний 
робочий день, прийнятий 25 січня 1918 року, фак-
тично повторював положення Декрету Ради На-
родних комісарів РСФРР «Про восьмигодинний  
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робочий день» і закріплював право робітника на 
8-годинний робочий день і 48-годинний робочий 
тиждень. Порушники Закону притягалися до 
суду. Однак після чисельних локаутів власників 
підприємств 17 серпня 1918 року Центральною 
Радою був прийнятий Закон «Про зміни й до-
повнення в законі про 8-годинний робочий день  
від 25 січня 1918 року», який на практиці збіль-
шував тривалість робочого часу з 8 до 12 годин на 
добу [10].

З кінця 1920 року в Україні остаточно вста-
новлюється радянська державність після затвер-
дження РРФСР резолюції «Про радянську владу в 
Україні» й ухвалення Центральним Виконавчим 
Комітетом (далі – ЦВК) і Радою Народних Комі-
сарів (далі – РНК) Української Соціалістичної 
Радянської Республіки (далі – УСРР) постано-
ви «Про створення Всеукраїнського Революцій-
ного комітету» 11 грудня 1919 року. Саме тому 
положення першої української радянської Кон-
ституції 10 березня 1919 року були ухвалені й 
опубліковані російською мовою та повністю пов-
торювали текст Конституції РСФРР. Третій розділ 
Конституції «Декларація прав та обов’язків трудо-
вого й експлуатованого народу» містив положення  
щодо влади робітничого класу, свободи слова,  
союзів і зібрань для робочого населення та ска-
сування приватної власності. Конституція  
в статті 28 закріплювала обов’язкову працю для 
всіх громадян [11].

Кодекс законів про працю УСРР був затвердже-
ний третьою сесією Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету шостого скликання та вве-
дений в дію 2 грудня 1922 року. Основою Кодексу 
законів про працю (далі – КЗпП) УСРР став КЗпП 
РСФРР, який був введений в дію 9 листопада  
1922 року. Робочому часу був присвячений 10 роз-
діл. КЗпП УСРР встановлював восьмигодинний 
робочий день для всіх працівників за виключен-
ням: осіб віком від 16 до 18 років; робітників, які 
працюють на підземних роботах; осіб розумової 
та конторської праці, для яких встановлювався 
шестигодинний робочий день. Для осіб, які пра-
цювали на підприємствах із важкими й шкідли-
вими умовами праці, встановлювалась скорочена 
тривалість робочого часу відповідно до норм, вста-
новлених Комісаріатом Праці (стаття 95). Нічною 
вважалася праця в період з 22:00 до 06:00. За умо-
ви роботи в нічний час тривалість робочого часу 
скорочувалася на одну годину, а оплата такої ро-
боти була збільшена (на одну сьму або на одну п’я-
ту за кожну годину праці) (стаття 96). Жінкам та 
особам віком до 18 років заборонялося працювати 
в нічний час (стаття 130) [12]. Для робітників, які 
виконували ремонтні або сільськогосподарські ро-
боти або працювали за трудовим договором у до-
машньому господарстві, обслуговуючи громадян і 
членів їх сімей, робочий час міг бути поділеним на 

декілька частин будь-якої тривалості задля того, 
щоб тривалість робочого часу протягом місяця не 
перевищувала нормальну місячну тривалість ро-
бочих годин (стаття 97). Робочим також надавали-
ся перерви для відпочинку й прийому їжі, які не 
враховувались до робочого часу. На безперервних 
роботах робітнику надавалася можливість при-
ймати їжу протягом робочого часу (стаття 98) [12]. 
Надурочні роботи, як правило, допускалися лише 
у виключених випадках:

1) за умови робіт, необхідних для оборони рес-
публіки й для запобігання громадським лихам і 
небезпекам;

2) за необхідності закінчити почату роботу 
внаслідок непередбаченої або випадкової затрим-
ки з технічних умов підприємства, яка може при-
звести до псування матеріалів або машин;

3) за умови тимчасових робіт, пов’язаних із 
ремонтом і відновленням механізмів, у тих випад-
ках, коли розлад таких механізмів призводить до 
припинення робіт для значної кількості робітни-
ків;

4) за умови робіт з усунення випадкових або не-
передбачених обставин, які порушують правиль-
не функціонування водопостачання, освітлення, 
каналізації, транспорту й поштово-телеграфного 
й телефонного зв’язку (стаття 104).

Тривалість надурочних робіт не повинна була 
перевищувати 4 годин на день протягом 2 днів по-
спіль (стаття 106) [12].

Напередодні святкових днів і днів додаткового 
відпочинку тривалість робочого часу не повинна 
була перевищувати 6 годин на добу, які оплачува-
лись як повний робочий день (стаття 113) [12].

Вагітним і матерям, які годують груддю, забо-
ронялися нічні й надурочні роботи (стаття 131). 
Також матерям-годувальницям надавалися до-
даткові перерви для годування дитини, які вклю-
чалися в робочий час, їх частота визначалася пра-
вилами внутрішнього розпорядку, а тривалість 
кожної повинна була становити щонайменше  
30 хвилин (стаття 134) [12].

15 жовтня 1927 року на честь десятиріччя 
Жовтневої революції ЦВК Союзу Радянських Со-
ціалістичних Республік (далі – СРСР) був виданий 
Маніфест, за яким усі підприємства мали перейти 
на семигодинний робочий день і п’ятиденний ро-
бочий тиждень зі збереженням заробітної плати. 
Декретом Ради Народних Комісарів від 10 листо-
пада 1928 року «Про скорочений робочий день» 
для робітників, зайнятих на важких роботах і 
роботах зі шкідливими умовами праці, був введе-
ний тригодинний, чотиригодинний або шестиго-
динний робочий день [13, с. 32–33]. У Постанові 
Народного Комісаріату Праці (далі – НКП) СРСР 
«Про робітників із ненормованим робочим днем» 
№ 106 від 13 лютого 1928 року зазначалося, що 
ненормований робочий день на підприємствах, 
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господарствах і закладах може застосовуватись 
до: осіб адміністративного, управлінського, тех-
нічного й господарського персоналу; осіб, праця 
яких не піддається обліку часу (консультанти, 
інструктори, агенти й інші); осіб, які визначають 
тривалість робочого часу за власним розсудом; 
осіб, робочий час яких розділений на частини з не-
визначеною тривалістю [14].

2 січня 1929 року була прийнята Постанова 
«Про семигодинний робочий день», ухвалена ЦВК 
і РНК СРСР, після якої близько 80% підприємств 
перейшли на семигодинний робочий день на умо-
вах шестиденки (п’ятиденний робочий тиждень 
з одним вихідним) [15]. Проте Постановою РНК 
СРСР «Про перехід підприємствами й установа-
ми Союзу РСР на безперервне виробництво» від 
26 серпня 1929 року Уряд визнав необхідним пе-
реведення підприємств та установ на безперервне 
виробництво, починаючи з 1929–1930 року [16]. 
Підприємства й установи повинні були працювати 
безперервно, і на них встановлювалась «п’ятиден-
ка». Вихідні дні надавалися кожній п’ятій части-
ні працівників кожного дня [16].

Новий етап становлення правового регулю-
вання робочого часу бере свій початок у воєнний 
час. Найвизначнішим актом 1940-х років став На-
каз Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня  
1940 року «Про перехід на восьмигодинний ро-
бочий день і на семиденний робочий тиждень і на 
заборону самовільного залишення робітниками 
й службовцями підприємств та установ». Відпо-
відно до Наказу тривалість робочого часу збіль-
шувалась до 8 годин на добу для: підприємств із 
семигодинним робочим днем; робіт із шестиго-
динним робочим днем (за виключенням осіб, які 
залучаються до праці зі шкідливими умовами); 
для службовців всіх установ; для осіб, які досягли 
шістнадцятирічного віку (стаття 1) [17]. Шести-
денний робочий тиждень замінювався семиден-
ним із загальним вихідним днем у неділю. Поста-
новою РНК СРСР № 1104 від 27 червня 1940 року 
було встановлено, що тривалість нічної зміни по-
винна становити 7 годин [18]. Самовільне зали-
шення роботи дозволялося лише робітникам, які: 
повинні припинити роботу через їх зарахування 
до вищого чи середнього навчального закладу; 
досягли пенсійного віку; не можуть виконувати 
таку роботу відповідно до висновку медично-тру-
дової експертної комісії. В інших випадках пра-
цівників за вироком народного суду засуджували 
до 2–6 місяців тюремного ув’язнення. За прогул 
без поважної причини працівник карався виправ-
ними трудовими роботами за місцем роботи стро-
ком до 6 місяців з утриманням заробітної плати до 
25% (стаття 5) [17]. Положення такого указу були 
скасовані лише в 1956 році Наказом Президії Вер-
ховної Ради СРСР «Про скасування судової відпо-
відальності робітників і службовців за самовільне 

залишення підприємств та установ і за прогул без 
поважних причин» від 25 квітня 1956 року [19].

Наказом Президії Верховної Ради СРСР «Про 
режим робочого часу робітників і службовців у во-
єнний час» від 26 червня 1941 року встановлюва-
лось право директорів підприємств промисловос-
ті, транспорту, сільського господарства й торгівлі 
встановлювати надурочні роботи тривалістю від 1 
до 3 годин на добу для всіх працівників за виклю-
ченням вагітних жінок (починаючи із шостого мі-
сяця вагітності) і матерів-годувальниць протягом 
6 місяців годування. Тривалість надурочних робіт 
для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, 
не повинна була перевищувати двох годин. Опла-
та надурочної праці проводилась у полуторному 
розмірі [20].

15 серпня 1955 року Президія Верховної Ради 
СРСР прийняла Наказ «Про відпустки й умови 
праці підлітків», відповідно до якого з метою по-
кращення умов праці, відпочинку й навчання осіб 
віком до 18 років встановлювався чотиригодин-
ний робочий день для робітників віком від 14 до  
16 років і семигодинний робочий день для ро-
бітників віком від 16 до 18 років [21]. З 1 липня  
1956 року тривалість робочого часу робітників і 
службовців віком від 16 до 18 років була скоро-
чена до 6 годин Наказом Президії Верховної Ради 
СРСР «Про встановлення шестигодинного робо-
чого дня для підлітків віком від 16 до 18 років»  
від  5 травня 1956 року [22]

Визначною подією в історії правового регулю-
вання робочого часу України стала ратифікація 
Конвенції Міжнародної Організації Праці № 47 
«Про скорочення робочого часу до сорока годин на 
тиждень» 9 червня 1956 року, проте її положен-
ня були імплементовані національним законодав-
ством значно пізніше [23].

Найвизначнішим етапом розвитку правово-
го регулювання робочого часу в Україні стало 
прийняття Кодексу законів про працю 10 грудня 
1971 року [24], який набрав чинності з 1 червня 
1972 року й діє на території України до сьогоден-
ня. Кодексом була встановлена скорочена три-
валість робочого часу для неповнолітніх осіб –  
36 годин на тиждень для осіб віком від 16 до 18 ро-
ків і 24 години – для дітей віком від 15 до 16 років. 
Роботодавцем міг встановлюватись п’ятиденний 
або шестиденний тиждень, його максимальна три-
валість не повинна була перевищувати 41 годину, 
а напередодні святкових днів робочий час скоро-
чувався на одну годину.

Після проголошення незалежності України 
Постановою Верховної Ради Української РСР 
«Про проголошення незалежності України» від 
24 серпня 1991 року [25] розпочато новий етап 
розвитку трудового законодавства України. Зако-
ном України «Про внесення змін до Кодексу зако-
нів про працю України у зв’язку з встановленням 
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40-годинного робочого тижня» від 17 листопада 
1993 року тривалість робочого часу скоротилася  
з 41 години до 40 годин [26].

На сучасному етапі проводиться активна робо-
та над проєктом Трудового Кодексу України, який 
має бути більш адаптованим до сучасних умов 
праці, наприклад, стаття 149 Проєкту стосується 
працівників, які працюють на умовах дистанцій-
ної (надомної) роботи й мають право планувати 
свій робочий час самостійно за умови дотримання 
строків виконання робіт [27].

Висновки. Дослідження наукової літератури 
щодо питання історичної періодизації правового 
регулювання робочого часу дозволяє зробити ви-
сновок, що варто виділити 7 етапів становлення та 
розвитку, а саме:

1. Початок XIX століття – 1861 рік (із першої 
збірки законів на основі звичаєвого права до ска-
сування кріпацтва в Російській імперії).

2. 1861–1917 роки (зі скасування кріпацтва до 
формування фабричного законодавства).

3. 1917–1940 роки (з приходу до влади біль-
шовиків після Жовтневої революції до введення 
безперервного виробництва під час Другої Світо-
вої війни).

4. 1940–1956 роки (з введення безперервного 
виробництва до його скасування та скасування 
судової відповідальності за самовільне залишення 
роботи).

5. 1956–1971 роки (зі скасування безперерв-
ного виробництва до прийняття Кодексу Законів 
про працю УРСР);

6. 1971–1991 роки (з прийняття Кодексу За-
конів про працю УРСР до проголошення Незалеж-
ності України);

7. 1991 рік – сьогодення (з проголошення  
Незалежності України до сучасності).

Література
1. Метіль А.С. Правове регулювання робочого 

часу в умовах Євроінтегрції України : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.05. ; Харківський національний пе-
дагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 
2017. 234 с.

2. Шевченко О.А. Особливості правового регу-
лювання робочого часу в умовах ринкової економіки:  
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 ; Східноукраїнський 
Національний Університет імені В. Даля. Луганськ, 
2012. 181 с.

3. Шпаковский Ю.Г., Потапчук И.В. Положение 
об отношениях между хозяевами фабричных заведений 
и рабочими людьми, поступающими оные по найму  
24 мая 1835 г. Вестник Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 10. С. 261–262.  
URL: https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/280

4. Иванов Г.С. Охрана труда: от античности  
к современности. Интернет-журнал «Науковедение». 
2016. Том 8. № 3. С. 1–13. URL: http://naukovedenie.
ru/PDF/16EVN316.pdf.

5. Мельничук Н.С. Причини й наслідки  
скасування кріпосного права в Галичині в складі  

Австрійської монархії (історико-правові аспек-
ти). Право і суспільство. 2015. № 5 (2). С. 7–13.  
URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/ 
5_2_2015/part_2/4.pdf.

6. Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпо-
сного права в 1861 р. Український історичний жур-
нал. 2011. № 1. С. 34–51. URL: http://history.org.ua/
JournALL/journal/2011/1/3.pdf.

7. Литвиновъ-Фалинский В.П. Фабричное 
законодательство и фабричная инспекция. Изд. 
2-е., испр. и доп. Санкт-Петербургъ. : Типографія 
А.С. Суворина, Зртелевъ пер. Д. 13, 1904. 372 с.  
URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Litvinov/index.
htm.

8. Устав о промышленном труде с правилами и 
разъяснениями / Cocт. В.В. Громан. Пг. 1915. Свод за-
конов Росс. Имп. Т. XI. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1913. 
URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/ustav.htm.

9. Про восьмигодинний робочий день : Де-
крет Ради Народних Комісарів РСФРР від 29 жовтня  
1917 року. URL: http://www.economics.kiev.ua/
download/ZakonySSSR/data04/tex17589.htm.

10. Терлюк І.Я. Трудові відносини у контексті 
правової політики українських національних держав-
них формацій (1917–1921 рр.) : Законодавчий аспект. 
Вісник Національного університету «Львівська полі-
техніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855. С. 316–
322. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/
journal-paper/2017/aug/5785/vnulpurn201685550.
pdf.

11. Боєва О.С. Деякі аспекти судового захисту тру-
дових прав за часів становлення державності України 
(1917–1922 рр.). Частина 2./ Науковий вісник Ужго-
родського національного університету. Серія: Право. 
2016. № 41. Том 1. С. 161–166. URL: http://visnyk-
juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2020/12/
No.41-1.pdf.

12. Кодекс Законов о Труде РСФСР 1922 года. 
URL: https://pravo.by/ImgPravo/pdf/sm_full.aspx_
guid=1711831479396362.pdf.

13. Актуальные проблемы трудового права : учеб-
ник для магистрантов / отв. ред. Н.Л. Лютов. Москва :  
Проспект, 2017. 688 с. URL: https://publications.hse.
ru/mirror/pubs/share/direct/227162226.

14. Працівник з ненормованим робочим днем :  
Постанова НКП СРСР від 13 лютого 1928 року № 106. 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3358.htm.

15. Метіль А.С. Історичний розвиток трудового 
права та законодавства в Україні. Науковий вісник Із-
маїльського державного гуманітарного університету. 
Серія: Історичні науки. 2017. № 37. С. 259–263. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2017_37_37.

16. Про перехід підприємствами та установами 
Союзу РСР на безперервне виробництво : Постанова 
НКП СРСР від 26 серпня 1929 року. URL: http://www.
libussr.ru/doc_ussr/ussr_3590.htm

17. Про перехід на восьмигодинний робочий 
день і на семиденний робочий тиждень та на забо-
рону самовільного залишення робітниками і служ-
бовцями підприємств й установ : Наказ Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року.  
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm

18. Про порядок проведення Наказу Президії 
Верховної Ради СРСР від 26. Червня 1940 року «Про 
перехід на восьмигодинний робочий день і на семи-
денний робочий тиждень та на заборону самовільного 
залишення робітниками і службовцями підприємств й 
установ : Постанова Ради Народних Комісарів СРСР від 
27 червня 1940 року № 1104. URL: http://www.libussr.
ru/doc_ussr/ussr_4255.htm.



64 Прикарпатський юридичний вісник

19. Про скасування судової відповідальності робіт-
ників і службовців за самовільне залишення підприємств 
та установ, і за прогул без поважних причин : Наказ 
Президії Верховної Ради СРСР від 25 квітня 1956 року.  
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5077.htm.

20. Про режим робочого часу робітни-
ків і службовців у воєнний час : Наказ Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1941 року.  
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4322.htm

21. Про відпустки та умови праці підлітків : Наказ 
Президії Верховної Ради СРСР від 15 серпня 1955 року. 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5024.htm.

22. Про встановлення шестигодинного робочого 
дня для підлітків віком від 16 до 18 років : Наказ Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 25 травня 1956 року. 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5091.htm

23. Про скорочення робочого часу до сорока го-
дин на тиждень : Конвенція МОП. № 47 від 22 черв-
ня 1935 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/993_145#Text.

24. Кодекс законів про працю України від  
10 грудня 1971 року № 322-VIII. База даних «Законо-
давство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/322-08#Text.

25. Про проголошення незалежності України : По-
станова Верховної Ради Української РСР від 24 верес-
ня 1991 року № 1427-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1427-12#Text.

26. Про внесення змін до Кодексу законів про 
працю України у зв’язку з встановленням 40-годин-
ного робочого тижня : Закон України від 17 листопа-
да 1993 року № 3610-ХІІ / Верховна Рада України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3610-
12#Text.

27. Про працю : Проєкт Закону України від 
28 грудня 2019 року № 2709. База даних «Законодав-
ство України». URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=67833.

Анотація

Дмитренко Д. О. Етапи становлення та розвитку 
правового регулювання робочого часу в Україні. – 
Стаття.

Стаття присвячена дослідженню етапів розвит-
ку й становлення правового регулювання робочого 
часу в Україні. Автор виділяє 7 етапів становлення  
та розвитку:

1) початок XIX століття – 1861 рік (із першої збірки 
законів на основі звичаєвого права до скасування крі-
пацтва в Російській імперії);

2) 1861–1917 роки (зі скасування кріпацтва до фор-
мування фабричного законодавства);

3) 1917–1940 роки (з приходу до влади більшовиків 
після Жовтневої революції до введення безперервного 
виробництва під час Другої Світової війни);

4) 1940–1956 роки (з введення безперервного вироб-
ництва до його скасування та скасування судової відпо-
відальності за самовільне залишення роботи);

5) 1956–1971 роки (зі скасування безперервного ви-
робництва до прийняття Кодексу Законів про працю 
УРСР);

6) 1971–1991 роки (з прийняття Кодексу  
Законів про працю УРСР до проголошення Незалеж-
ності України);

7) 1991 рік – сьогодення (з проголошення Незалеж-
ності України до сучасності).

Проаналізовано правове регулювання робочого часу 
протягом кожного періоду.

З’ясовано, що до перших нормативних актів, що ре-
гулювали трудові відносини, належить Положення від 
24 травня 1835 року «Про відносини між господарями 
фабричних закладів і робочими людьми, які поступа-
ють на роботи за найманням», за яким роботодавець зо-
бов’язувався видавати правила внутрішнього трудово-
го розпорядку, котрі були розміщені на стінах робочих 
кімнат або контори фабрики. Проте максимальна три-
валість робочого часу була вперше встановлена Зако-
ном від 2 червня 1897 року «Про тривалість і розподіл 
робочого часу в закладах фабрично-заводської та гірни-
чої промисловості», яка не повинна була перевищувати 
11,5 годин на день і 70 годин на тиждень для повноліт-
ніх і 6 годин на день для осіб, які не досягли шістнадця-
тирічного віку, з вихідним днем у неділю. Визначено, 
що з 1940 до 1956 року Наказом, який поширювався 
на всю територію СРСР, був введений восьмигодинний 
робочий день і семиденний робочий тиждень із заборо-
ною самовільного залишення робітниками й службов-
цями підприємств та установ.

Зроблено висновок, що найвизначнішим ета-
пом розвитку правового регулювання робочого часу 
в Україні стало прийняття Кодексу законів про працю 
10 грудня 1971 року, який діє на території України до-
тепер. На сучасному етапі проводиться активна робота 
над проєктом нового Трудового Кодексу України, поло-
ження якого адаптовані до сучасних умов праці.

Ключові слова: робочий час, етапи становлення, 
тривалість робочого часу, фабричні закони, робочий 
тиждень.

Summary

Dmytrenko D. O. Phases of development and 
formation of legal regulation of working time  
in Ukraine. – Article.

This article considers phases of development and for-
mation of legal regulation of working time in Ukraine. 
The author identifies 7 phases of formation and  
development:

1) The beginning of the XIX century – 1861 (from the 
first laws based on customary law to abolition of serfdom 
in the Russian Empire);

2) 1861–1917 (from abolition of serfdom to formation 
of factory legislation);

3) 1917–1940 (from Bolsheviks’ rise to power after 
the October Revolution to seven-day working week of con-
tinuous production during World War II);

4) 1940–1956 (from seven-day working week of con-
tinuous production to its abolition, and abolition of judi-
cial liability for leaving work arbitrarily);

5) 1956–1971 (from abolition of continuous produc-
tion to adoption of the Labor Code of the USSR);

6) 1971–1991 (from the adoption of the Labor Code 
of the USSR to the proclamation of Independence of 
Ukraine);

7) 1991 – present (from the proclamation of Ukraine’s 
independence to the present).

Author analyses the legal regulation of working hours 
of every phase.

It was found that the first regulations governing labor 
relations was included in the Regulation of 24th of May 
1835 “On relations between owners of factory establish-
ments and hired workers”, according to which employer 
undertook to issue rules of internal labor regulations that 
were placed on clearly visible areas of working rooms or 
offices of factory. However, the maximum duration of 
working time was firstly established by the Decree of 2nd 
of June 1897 “On the duration and distribution of work-
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ing time in the factory and mining industry”, that should 
not exceed 11.5 hours per day and 70 hours per week for 
full-time workers, and 6 hours a day for workers under 
the age of sixteen, with a day off on Sunday. It is deter-
mined that from 1940 to 1956, the Decree, which extend-
ed to the entire territory of the USSR introduced an eight-
month working day and a seven-day working week with 
prohibiting of unauthorized leaving of the working place.

It is concluded that the most significant phase in the de-
velopment of legal regulation of working time in Ukraine 
was the adoption of the Labor Code in 1971, that is in force 
up to this day. At the present stage, active work is being 
done on the draft of the new Labor Code of Ukraine, the pro-
visions of which are adapted to modern working conditions.

Key words: working hours, phases of development, du-
ration of working hours, factory acts, working week.
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М’ЯКЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом (далі – ЄС) активувало пошук універсально-
го підходу до здійснення державою основних її 
функцій, що поєднуватиме міжнародні стандарти 
державного управління, результати найліпшої 
практики європейських країн щодо врегулюван-
ня визначеного виду суспільних відносин з осо-
бливостями, яких опосередковано національною 
системою права. Не виключенням є суспільні 
відносини, які виникають у процесі здійснення 
фінансової діяльності. Зміни у фінансовій політи-
ці, нові підходи до здійснення бюджетної діяль-
ності й фінансового контролю, розширення кола 
суб’єктів, які здійснюють фінансовий контроль, 
потребують використання гнучких правових за-
собів їх закріплення та подальшого реформування 
фінансового законодавства України, наприклад, 
модельного законодавства, політичних домовле-
ностей чи необов’язкових міжнародних норм, що 
створюються міжнародними організаціями.

Сутність джерел фінансового права та їх 
система досліджувались такими вченими, як  
Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко [1], О.О. Дми-
трик [2], Т.А. Латковська [3] та рядом інших. 
Своєю чергою визначенню сутності м’якого права 
приділено увагу В.В. Мицик [4], К.В. Смирновою 
[5], П.В. Саваськовим [6], І.В. Шалінською [7]. 
На жаль, визначення місця м’якого права у вре-
гулюванні фінансових правовідносин належно  
не досліджено.

Саме тому метою статті є окреслення системи 
джерел фінансового права України й визначення 
м’якого права як одного з регуляторів фінансових 
правовідносин.

Виклад основного змісту. На популяризацію ви-
користання м’якого права в регулюванні суспіль-
них відносин було звернуто увагу О.С. Шеремет та  
Я.А. Жиденко. У своєму дослідженні, яке присвя-
чено тенденціям розвитку м’якого права, вчені 
вказують на посилення ролі м’якого права в житті 

міжурядових організацій, у тому числі в процесі 
формування нових міжурядових структур. Тен-
денція формалізації відносин між міжурядовими 
організаціями й організаціями, створеними на базі 
актів м’якого права, триває. М’яке право все більше 
набирає ваги в тих сферах, де застосування міжна-
родного права обмежено, – це передусім сфери про-
блеми внутрішньодержавного походження, а також 
такі сферах, де державами не укладено юридично 
обов’язкових угод [8]. Не виключенням є сфера фі-
нансів, правове регулювання якої гармонізувати на 
міжнародному рівні натепер неможливо.

Специфікуючи норми м’якого права до сфе-
ри фінансового права, необхідно встановити, що 
являє собою м’яке право, якою є його первинна 
роль, тому що м’яке право в будь-якому разі зали-
шається джерелом міжнародного права, незважа-
ючи на сферу суспільних правовідносин, яку воно 
регулює на національному рівні. Разом із тим від 
розв’язання питання про те, що може бути відне-
сено до м’якого права, залежить, включати чи ні 
м’яке право до системи джерел фінансового права 
України.

У цілому в науковій літературі термін «м’яке 
право» застосовується до декларативних норм 
міжнародних договорів, модельного законодав-
ства (legal soft law) [9, c. 196], політичних домов-
леностей, норми яких володіють не юридичною, а 
морально-політичною обов’язковою силою (non-
legal soft law) [10, c. 432].

У такому контексті слід звернути увагу на до-
слідження, здійснене К.В. Смирновою, в якому 
науковцем систематизовано різні підходи до сут-
ності м’якого права, а саме:

1) формулювання м’якого права як визначено-
го нормативного масиву чи документів, які міс-
тять: норми договорів, які схарактеризовані нео-
днозначно щодо свого змісту й не породжують для 
держав конкретних прав та обов’язків; норми, що 
містяться в резолюціях міжнародних організацій 
і не мають юридично обов’язкової сили;
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2) визначення м’якого права як сукупнос-
ті норм, в яких відсутні ті чи інші ознаки норм 
«твердого» права, що містяться, наприклад, у по-
літичних домовленостях;

3) визначення м’якого права як сукупності всіх 
норм необов’язкового характеру, які містяться  
в рекомендаціях, резолюціях міжнародних  
організацій, деклараціях тощо [5, c. 77].

До вказаного переліку вбачається доцільним 
додати модельне законодавство (legal soft law), яке 
за своєю суттю є необов’язковим актом типового 
характеру, що містить рекомендації, а також ва-
ріанти можливих правових розв’язань проблем, 
які існують у певній сфері суспільних відносин. 
Попри це, модельне законодавство безпосередньо 
відбиває принципи міжнародного права, перево-
дячи їх у нормативно концентрованому вигляді в 
національні законодавчі акти. Їм властивий реко-
мендаційний характер, що не виключає імпера-
тивних норм, визнаних у порядку добровільних 
самозобов’язань.

Щодо можливості використання норм м’якого 
права в регулюванні фінансово-правових відносин, 
то це проблема не практичного втілення, а теоретич-
ного обґрунтування. Загалом у теорії права під дже-
релом права заведено розуміти похідні від держави 
чи визнані нею офіційно-документальні форми ви-
раження та закріплення норм права, які надають 
їм юридичного, загальнообов’язкового значення 
[11, c. 208; 12, с. 457]. Галузь фінансового права має 
власні особливості застосування категорії «джерело 
права», що зумовлено специфікою правотворчості й 
доктринальними традиціями у сфері фінансової ді-
яльності. Джерела фінансового права – це форми ви-
раження правових приписів через нормативні акти 
як результат діяльності компетентних органів дер-
жави, які встановлюють чи санкціонують правові 
норми, обов’язкові для сторін фінансових правовід-
носин, що становлять предмет фінансового права.

Через те, що система джерел фінансового пра-
ва є за своєю суттю динамічною системою, а це 
відбито в постійному розвиткові як її змісту, так 
і зовнішньої форми вираження, припустимо на-
лежність м’якого права до одного з джерел фінан-
сового права. Водночас до м’якого права як дже-
рела фінансового права України віднесемо:

– рішення, резолюції міжнародних фінан-
сових організацій, які мають рекомендаційний  
характер;

– політичні домовленості, які тим чи іншим 
чином впливають на регулювання фінансових 
правовідносин;

– модельне законодавство, яке може бути  
застосовано в регулюванні фінансових  
правовідносин.

Отже, хоча резолюції міжнародних організа-
цій, як правило, мають рекомендаційний харак-
тер (відповідно до ст. 10 Статуту ООН її Генеральна 

Асамблея з основних питань діяльності ООН фор-
мує лише рекомендації [13])), такі норми не є ім-
перативними, а їх виконання не може здійснюва-
тися примусово, необхідним видається звернення 
уваги на Лімську декларацію керівних принципів 
аудиту державних фінансів (INTOSAI). Указаним 
міжнародним документом установлено, що запро-
вадження контролю є невіддільною складовою 
частиною управління громадськими фінансовими 
ресурсами, яка забезпечує відповідальний і під-
звітний характер такого управління. Основною 
метою Лімської декларації є заклик до незалеж-
ності аудиту державних фінансів. Вищий орган 
контролю державних фінансів, що не відповідає 
такій умові, не може претендувати на свій статус 
[14]. Як наслідок, Україною було прийнято Закон 
України «Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» [15], в яко-
му відбиті положення Лімської декларації.

Наприклад, принципи й правила закупівель 
товарів, робіт і послуг Європейського банку ре-
конструкції та розвитку, які затверджено Радою 
директорів, також є рішенням міжнародної фі-
нансової організації, що має рекомендаційний 
характер. Проте дія таких правил поширюється 
на договори поставки товарів, надання послуг, а 
також на підряди на виконання робіт, поставку й 
монтаж обладнання (за винятком консультацій-
них послуг), що фінансуються повністю або част-
ково Банком по операціях у державному секторі 
або коштом інвестиційних грантів, які надаються 
з ресурсів спеціальних фондів Банку для операцій 
як у приватному, так і в державному секторі. Дія 
вказаних правил також поширюється на інвести-
ційні гранти, що фінансуються з інших фондів, 
розпорядником яких виступає Банк [16]. Тобто 
Україною та господарчими суб’єктами повинно 
бути дотримано вказаних правил за передбачених 
вище обставин, у протилежному разі Європей-
ським банком реконструкції та розвитку не може 
бути профінансовано проєкти за участю україн-
ської сторони.

Щодо використання модельної нормотворчо-
сті, то, як приклад, розглянемо Типову конвен-
цію ООН про запобігання подвійного оподатку-
вання у відносинах між розвинутими державами 
й державами, що розвиваються, та Типову кон-
венцію Організації економічного співробітництва 
й розвитку про запобігання подвійного оподатку-
вання доходів і капіталу [17]. Міжнародними мо-
дельними актами було охоплено всі види податків 
на доходи й капітал, які мали дві основні цілі:

1) усунення подвійного оподаткування;
2) боротьбу з ухиленням від сплати податків.
Значення типової моделі для міжнародного 

співтовариства щодо усунення подвійного оподат-
кування важко переоцінити, оскільки нею було 
закладено основні принципи усунення подвійного 
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оподаткування та уніфіковано (стандартизовано) 
терміни, поняття, критерії, якими користуються 
податкові фахівці в усьому світі дотепер. В основу 
типової моделі закладено принцип резидентства, 
який передбачає, що, по-перше, країна – джерело 
доходу обмежить сферу застосування своєї юрис-
дикції під час оподаткування доходів, отриманих 
із джерел у країні, по-друге, значно знизить свій 
податок на доходи. Як наслідок, Україною було 
внесено відповідні зміни до Податкового кодек-
су України [18], що насамперед було опосеред- 
ковано прийняттям модельного законодавства, 
яке визначило міжнародно-правовий стандарт  
у сфері оподаткування.

Ряд важливих домовленостей політичного 
характеру, що регулюють фінансові відносини 
в Україні, було прийнято на основі укладення 
двосторонніх міжнародних документів. Зокрема, 
у листопаді 2006 р. було укладено угоду між Ка-
бінетом Міністрів України й Урядом Королівства 
Данія про технічне й фінансове співробітництво. 
Відповідно до політичної домовленості датська 
сторона надаватиме Українській стороні фінан-
сову допомогу, матеріальні ресурси, технічну до-
помогу й можливість для навчання. Українська 
сторона своєю чергою гарантувала ефективне 
використання зазначеної допомоги. Також було 
встановлено специфічні умови й процедури, зо-
крема фінансові й інші зобов’язання двох сторін, 
щодо окремих проєктів, програм та іншої спільної 
діяльності [19]. У 2016 р. було укладено угоду між 
Кабінетом Міністрів України й Урядом Королів-
ства Норвегія про технічне й фінансове співробіт-
ництво, що поширюється на всі програми / про-
єкти технічної та / або фінансової допомоги, які 
реалізуються в Україні й фінансуються повністю 
або частково коштом Норвезької сторони. Разом 
із тим Україною гарантовано, що всі програми / 
проєкти в рамках цієї угоди реєструватимуться 
безкоштовно й без затримки Міністерством еко-
номічного розвитку й торгівлі України відповідно 
до законодавства України [20]. Виконання умов 
указаних політичних домовленостей не передба-
чено законами України, проте вони здійснюють-
ся внаслідок того, що вони будуть анульованими  
в разі їх невиконання однією зі сторін. Тим самим 
підтверджується теза, що політичні домовлено-
сті регулюють сферу фінансово-правих відносин, 
хоча формально їх не виражено в нормативно- 
правовому акті.

Очевидне те, що норма м’якого права, як і вну-
трішньодержавна правова норма, по суті встанов-
лює певну модель чи стандарт відповідної поведін-
ки суб’єктів міжнародного права й без механізму 
її імплементації на національному рівні є лише 
фікцією. М’яке право може бути імплементова-
ним до національного законодавства за допомо-
гою матеріальної інкорпорації, коли положення 

вводяться у внутрішньодержавне право через 
нормативно-правові акти (наприклад, прийняття 
Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» або 
внесення змін до Податкового кодексу України) і 
через адміністративні акти (наприклад, прийнят-
тя рішення Кабінетом Міністрів України щодо 
спрощення процедури реалізації спільних проєк-
тів / програм у сфері фінансової діяльності з дер-
жавами, з якими Україною укладено відповідну 
політичну домовленість).

Використання норм м’якого права в регулю-
ванні фінансових правовідносин на національно-
му рівні опосередковано й тим, що м’яке право 
здатне оперативно розв’язувати утворювані фі-
нансові проблеми, стимулюючи водночас нор-
мотворчу діяльність міжнародних організацій і 
держав на рівні укладення політичних домовле-
ностей; спрощеним механізмом санкціонування, 
моніторингу й нагляду за дотриманням м’якого 
права; одночасною гармонізацією фінансового за-
конодавства й збереженням суверенітету держави 
у сфері фінансово-правового регулювання тощо.

Необхідність віднесення норм м’якого права до 
джерел фінансового права України на теперішньо-
му етапі розвитку фінансово-правової науки опосе-
редковано й інтеграцією України до ЄС. Як слушно 
зазначено І.В. Шалінською, факультативний (забез-
печувальний) рівень права ЄС і Ради Європи склада-
ється власне з джерел, які містять норми-рекомен-
дації. Для ЄС це рекомендації та думки (opinion). 
Рекомендації та думки не мають зобов’язального 
характеру. Вони не вимагають причини й правової 
підстави, а також не підлягають юрисдикції Євро-
пейського Суду. Однак відсутність зобов’язального 
характеру не означає, що рекомендації та думки не 
слід брати до уваги – їх невиконання має бути про-
диктоване важливими аргументами. Рекомендації 
та думки можуть ухвалюватися найважливішими 
органами ЄС, а їх адресатами можуть бути як країни 
чи органи Спільнот, так і фізичні та юридичні особи.

Водночас можливе виокремлення таких варі-
антів значення актів «м’якого права», які й ви-
значають їхнє місце в європейській системі дже-
рел права:

1) необов’язкова допомога під час інтерпрета-
ції, що означає можливість європейських і наці-
ональних установ самим вирішувати доцільність 
чи недоцільність застосування актів «м’якого 
права» в разі тлумачення правових норм;

2) обов’язкова допомога під час інтерпретації, 
що зобов’язує країни – учасниці європейської 
спільноти брати до уваги акти «м’якого права»  
в процесі правотворчої та правозастосовної  
діяльності;

3) забезпечення послідовної інтерпретації, що 
передбачає обов’язок країн-учасниць поступо-
во приводити акти національної системи права  
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у відповідність до рекомендацій і думок,  
висловлених міжнародними установами [7].

Висновки. Таким чином, бажання Української 
держави вступити до ЄС повинно бути підкріпле-
но розумінням того, що змін потребує не лише 
правове регулювання суспільних відносин та його 
формальне вираження, а й теоретичне обґрунту-
вання цих змін у цілому.

Виходячи з проведеного дослідження, доходи-
мо висновку, що м’яке право є зовнішнім виразом 
приписів, якими врегульовано фінансові право-
відносини в Україні. Установлено, що рішення 
міжнародних фінансових організацій, політичні 
домовленості й модельне законодавство необхід-
но віднести до системи джерел фінансового пра-
ва. Убачається доцільним подальше дослідження 
ролі м’якого права у фінансовому праві України.
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Анотація

Іванський А. Й. М’яке право в системі джерел  
фінансового права України. – Стаття.

У статті розглянуто систему джерел фінансового 
права України й визначено м’яке право як один із ре-
гуляторів фінансових правовідносин. Установлено, 
що джерела фінансового права – це форми вираження 
правових приписів через нормативні акти як результат 
діяльності компетентних органів держави, які вста-
новлюють чи санкціонують правові норми, обов’язкові 
для сторін фінансових правовідносин, що становлять 
предмет фінансового права.

Визначено, що м’яке право як джерело фінансо-
вого права містить рішення, резолюції міжнародних 
фінансових організацій, що мають рекомендаційний 
характер, політичні домовленості, які впливають 
на регулювання фінансових правовідносин і модельне 
законодавство, котре може бути застосовано в регулю-
ванні фінансових правовідносин.

Досліджено, що норма м’якого права, як і внутріш-
ньодержавна правова норма, по суті встановлює певну 
модель чи стандарт відповідної поведінки суб’єктів 
міжнародного права й без механізму її імплементації 
на національному рівні є лише фікцією. М’яке пра-
во може бути імплементованим до національного 
законодавства за допомогою матеріальної інкорпора-
ції, коли положення вводяться у внутрішньодержавне 
право через нормативно-правові акти.

Розглянуто, що використання норм м’якого  
права в регулюванні фінансових правовідносин на  
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національному рівні опосередковано тим, що м’яке 
право здатне оперативно розв’язувати фінансові про-
блеми, що виникають, стимулюючи водночас нор-
мотворчу діяльність міжнародних організацій і дер-
жав на рівні укладення політичних домовленостей 
спрощеним механізмом санкціонування, моніторингу 
й нагляду за дотриманням м’якого права, одночасною 
гармонізацією фінансового законодавства й збережен-
ням суверенітету держави у сфері фінансово-правового 
регулювання.

Виокремлено варіанти значення актів м’якого пра-
ва, які й визначають їхнє місце в європейській системі 
джерел права, зокрема такі як: необов’язкова допомога 
під час інтерпретації, обов’язкова допомога під час ін-
терпретації та забезпечення послідовної інтерпретації.

Ключові слова: джерела фінансового права, 
м’яке право, фінансові правовідносини, модельне 
законодавство.

Summary

Ivansky A. Y. Soft law in the system of sources of 
financial law of Ukraine. – Article.

The article considers the system of sources of finan-
cial law of Ukraine and defines soft law as one of the reg-
ulators of financial relations. It is established that the 
sources of financial law are forms of expression of legal 
prescriptions through regulations as a result of the ac-
tivities of the competent authorities of the state, which 
establish or sanction legal norms binding on the parties 
to financial relations that are the subject of financial law.

Soft law as a source of financial law is defined as in-
cludes decisions, resolutions of international financial 
organizations that are of a recommendatory nature, polit-
ical arrangements that affect the regulation of financial 
relations and model legislation that can be applied in the 
regulation of financial relations.

It is established that the norm of soft law, as well as 
the domestic legal norm, in fact, establishes a certain 
model or standard of appropriate behavior of subjects of 
international law and without the mechanism of its imple-
mentation at the national level is only a fiction. Soft law 
can be implemented into national law through substan-
tive incorporation, when provisions are introduced into 
domestic law through regulations.

It is determined that the use of soft law in the regula-
tion of financial relations at the national level is mediated 
by the fact that soft law can quickly solve emerging finan-
cial problems, while stimulating the rule-making activi-
ties of international organizations and states at the level 
of political agreements; a simplified mechanism for au-
thorizing, monitoring and supervising compliance with 
soft law; simultaneous harmonization of financial legis-
lation and preservation of state sovereignty in the field of 
financial and legal regulation.

Variants of the meaning of soft law acts are identified, 
which determine their place in the European system of 
sources of law, in particular, such as: optional assistance 
with interpretation, mandatory assistance with interpre-
tation and ensuring consistent interpretation.

Key words: sources of financial law, soft law, financial 
relations, model legislation.
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Постановка проблеми. Сучасне законодавче 
та нормативно-правове забезпечення соціальної 
політики, як і загалом державної політики Украї-
ни, наразі перебуває на стадії формування. Адже 
законодавча база окремих напрямів діяльності 
відсутня; прослідковується тенденція щодо ду-
блювання одних і тих самих питань у різних зако-
нодавчих документах, разом із тим трактування 
їх змісту в окремих випадках є різним, а іноді й 
суперечливим; підзаконні акти в багатьох випад-
ках спотворюють положення окремих законів. 
Крім того, на думку Г.С. Лопушняк, «значна кіль-
кість нормативно-правових актів України при-
йнята без урахування закономірностей розвитку 
суспільства і об’єктивних економічних законів, 
теоретичного обґрунтування, а в деяких випадках 
– як протилежність теоретичним висновкам або 
здоровому глузду» [1]. І незважаючи на той факт, 
що останнім часом процес розробки законодавчо-
го та нормативно-правового забезпечення соці-
альної політики дещо активізувався, він потребує 
вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання щодо правового регулювання соціальної 
політики, її окремих напрямів висвітлено в на-
укових працях таких вчених, як В.П. Антонюк, 
І.А. Грицяк, Г.С. Лопушняк, В.М. Молокано-
ва, Н.М. Мужикова, І.Г. Оксьом, Л.А. Семиног,  
О.Ю. Тюлєнева, П.І. Шевчук та інші. Проте не-
зважаючи на вагомий внесок даних досліджень у 
науку права, у зв’язку із триваючими реформами, 
складною економічною та політичною ситуацією 
у країні і, відповідно, суттєвими змінами законо-
давства, нормативно-правове регулювання соці-
альної політики потребує додаткового вивчення.

Метою статті є аналіз основних норматив-
но-правових актів, які регламентують діяльність 
у напрямі соціальної політики, виокремлення 
проблемних питань та надання рекомендацій 
щодо їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Основним зако-
ном України є її Конституція, яка визначає най-
більш загальні концептуальні підходи до форму-
вання соціальної політики, побудови соціальної 
держави. До основних програмних документів, 
які визначають стратегію державної соціаль-
ної політики на державному рівні, відносять: 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 
затверджену указом Президента України від 
12.01.2015 р. № 5 [2]; Програму діяльності Кабі-
нету Міністрів України, затверджену постановою 
від 12.06.2020 р. № 471 [3]; наказ Міністерства 
соціальної політики України «Про затвердження 
Стратегічного плану діяльності Міністерства соці-
альної політики України на 2020 бюджетний рік 
і два бюджетні періоди, що настають за плановим 
(2021–2022 роки)» від 07.02.2020 р. № 97 [4].

Крім того, державна соціальна політика має не 
тільки загальнодержавний, але і регіональний, і 
місцевий рівень. Засади соціальної політики на 
регіональному рівні передбачено в Державній 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року [5], а місцевої соціальної політики – у відпо-
відних Стратегіях розвитку областей України.

Коротко проаналізуємо зазначені документи. 
Загальні засади державної соціальної політики 
визначено у Стратегії сталого розвитку «Украї-
на – 2020». Даний документ передбачає в рамках 
чотирьох векторів руху реалізацію 62 реформ та 
програм розвитку держави, пріоритетними серед 
яких у соціальній сфері визначено: реформа сфе-
ри трудових відносин; реформа системи соціаль-
ного захисту; пенсійна реформа; реформа системи 
охорони здоров’я; реформа освіти; програма роз-
витку для дітей та юнацтва. Першочерговою серед 
них визначено реалізацію реформи системи охоро-
ни здоров’я. Метою державної політики в даному 
напрямі є кардинальне, системне реформування, 
спрямоване на створення системи, орієнтованої на 
пацієнта, здатної забезпечити медичне обслугову-
вання для всіх громадян України на рівні розви-
нутих європейських держав [2].

Таким чином, вказана Стратегія лише визна-
чає певні напрямки розвитку окремих секторів со-
ціальної сфери без деталізації змісту відповідних 
реформ (крім реформи системи охорони здоров’я), 
яка визначена пріоритетом. Можна припустити, 
що інші реформи мають відбуватися повільно, без 
вжиття кардинальних заходів в інших галузях со-
ціальної сфери.

Отже, Стратегія передбачає узагальнені напря-
ми трансформацій у соціальній сфері, відповідно 
до яких уряд зобов’язаний розробити акти у ви-
гляді програмно-цільових документів реформи. 
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Однак наразі вже можна констатувати, що окре-
мі програмні документи, підготовлені Кабінетом 
Міністрів України та профільними міністерства-
ми на виконання положень Стратегії у соціальній 
сфері, не стали дієвим механізмом, за допомогою 
якого мали б бути реалізовані всі зазначені рефор-
ми. Недоліком Стратегії є те, що вона не вказує 
шляхів розвитку пріоритетних галузей соціальної 
сфери, тобто є декларацією намірів.

Наступним документом, який визначає дер-
жавну соціальну політику, є Програма діяльності 
Кабінету Міністрів України, яка містить заходи 
розвитку соціальної сфери та повноваження цен-
тральних органів виконавчої влади з їх реалізації. 
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів Украї-
ни зазначено, що даний документ – це реакція 
Уряду на ряд проблем, які постали перед нашою 
країною, а також порядок денний діяльності на 
середньо- та довгостроковий період для забезпе-
чення економічного розвитку та, як наслідок, під-
вищення благополуччя населення. Пріоритетами 
в даному документі визначено: подолання Росій-
ської агресії; зменшення поширення пандемії; по-
долання економічної кризи; реалізація курсу на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію [3].

У відповідь на термінові виклики у вигляді 
пандемії та економічної кризи у червні 2020 року 
Урядом було розроблено Програму стимулюван-
ня економіки, основна мета якої – подолання не-
гативних наслідків, спричинених обмежуваль-
ними заходами щодо запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 
Вона включає в себе ряд коротко- та середньо-
строкових заходів для пріоритетних галузей еко-
номіки України на 2020–2022 роки [3]. У цілому 
стимулювання економічного розвитку держави є 
найбільшим пріоритетом вказаної програми.

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів 
України окремими пунктами визначено повнова-
ження Міністерства соціальної політики з розвит-
ку соціальної сфери в таких напрямах: соціальні 
стандарти та якісні послуги; гідне пенсійне забез-
печення; підтримка незахищених верств населен-
ня; підтримка осіб з інвалідністю; сімейна політи-
ка, захист прав дітей.

Варто зазначити, що з метою визначення ос-
новних завдань Міністерства соціальної політики 
України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні пе-
ріоди, що настають за плановим (2021–2022 рр.), 
а також з урахуванням цілей, визначених для 
Мінсоцполітики, Програмою діяльності Кабінету 
Міністрів України, схваленою постановою Вер-
ховної Ради України від 04.10.2019 р. № 188-IX, 
і статтею 22 Бюджетного кодексу України Мініс-
терство соціальної політики затвердило Страте-
гічний план діяльності на період 2020–2022 роки.

Місія Міністерства соціальної політики Украї-
ни полягає у формуванні та реалізації державної 

соціальної політики, спрямованої на створення 
умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспіль-
не життя, забезпечення прав та інтересів дітей, 
сприяння їх вихованню у сімейному середовищі, 
надання соціальної підтримки особам і сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та 
самостійно не можуть їх подолати, забезпечення 
гідної старості, створення середовища рівних прав 
і можливостей для жінок і чоловіків [4].

Аналізуючи зміст наведених вище документів, 
не можемо не звернути увагу на такі факти:

– по-перше, наявні програмні документи роз-
виток соціальної сфери розглядають не як пріори-
тет, а в контексті реалізації європейської інтегра-
ції та подолання економічної кризи;

– по-друге, вказані програмні документи пе-
редбачають пріоритети трансформацій у таких 
галузях соціальної сфери, як: соціальна підтрим-
ка окремих верств населення; гендерна рівність; 
інклюзія соціальної сфери: реформа системи охо-
рони здоров’я та освіти. Розвиток інших галузей 
соціальної сфери першочергового пріоритету не 
має, хоча державою передбачається фрагментарна 
реалізація певних заходів;

– по-третє, проаналізовані вище програмні 
документи є неузгодженими між собою щодо на-
прямів розвитку тих чи інших галузей соціальної 
сфери. Зокрема, Стратегія сталого розвитку пе-
редбачає: реформи системи соціального захисту; 
пенсійну реформу; реформу системи охорони здо-
ров’я; реформу освіти; програму розвитку для ді-
тей та юнацтва. Відповідно, вектори цих реформ 
мають бути деталізовані та передбачені у Програ-
мі діяльності Уряду та деталізовані у програм-
но-цільових документах профільних міністерств. 
Однак, як можна переконатися, окремі реформи в 
соціальній сфері Міністерством соціальної політи-
ки України не деталізовано.

Таким чином, можна стверджувати, що при-
йняття наведених вище та інших програмно-ці-
льових документів створюють сприятливі умови 
для розвитку соціальної сфери, проте реалізація 
намірів Стратегії, Планів діяльності тощо зале-
жить від наявності узгодженості їх заходів між со-
бою, системної та покрокової технології розробки 
та реалізації цих програм.

Крім того, розгортання процесів реалізації 
стратегії залежить від наявності та ефективнос-
ті відповідних інституцій, фінансової підтримки 
сталого розвитку та кваліфікованого кадрово-
го забезпечення. У цілому в Україні готовність і 
спроможність до такої діяльності є недостатньою. 
І проблема полягає не лише у складності та новиз-
ні завдань, а й у відсутності системної методології 
та дієвих механізмів управління сталим розвит-
ком та соціальною сферою [6].

Упровадження стратегічних планів економіч-
ного та соціального розвитку важливі як власне 
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для окремих територіальних одиниць, так і для 
держави в цілому. Проте, зазначає В.М. Молока-
нова, якщо в кожному конкретному випадку не 
були чітко визначені кількісні та якісні резуль-
тати реалізації програм розвитку, терміни їх ви-
конання, відповідальні виконавці та механізми 
оцінювання досягнення запланованого резуль-
тату – більшість позитивних стратегічних змін 
залишаються лише на папері. Саме відсутність 
застосування всіх відомих механізмів проектного 
менеджменту стає причиною незадоволення гро-
мадськості щодо реалізації стратегій [6].

Таким чином, крім складної економічної си-
туації, недофінансування соціальної сфери, про-
блемні питання залишаються нерозв’язаними, і 
це в першу чергу зумовлено відсутністю єдиної, 
комплексної стратегії соціальної політики держа-
ви. Серед основних недоліків доцільно виокреми-
ти відсутність узгодженості положень між собою, 
перенасиченість фразами-побажаннями, деклара-
тивність положень, відсутність конкретних захо-
дів та конкретних шляхів їх реалізації.

Основними завданнями нормативно-правового 
регулювання соціальної політики повинні бути 
максимальне збереження фізичного, інтелекту-
ального, духовно-етичного потенціалу країни; 
формування ефективної системи трудової моти-
вації, яка відповідає вимогам сучасного ринку 
праці. Без цього неможливий економіко-право-
вий підйом, ефективна економіка, повноцінний 
ринок; створення інституціональних і соціаль-
но-економічних передумов для реалізації грома-
дянами, різними суспільними прошарками і гру-
пами населення своїх потреб та інтересів, прояву 
своєї активності й розкриття особистості. Саме це 
створює передумови громадянського суспільства, 
особистої свободи, реальної демократії [7, с. 67]. 
Неефективність правового механізму регулюван-
ня призводить до того, що нові спроби регулюван-
ня соціальних процесів на певних рівнях стають 
недієвими.

Висновки. Отже, за результатами проведеного 
дослідження встановлено, що сьогодні відсутня 
комплексність та системність під час визначення 
змісту програмних документів щодо соціальної 
політики, не визначено їх ієрархію, недосконалою 
є науково-теоретична та методологічна розробка 
стратегії, концепції, планів дій розвитку соціаль-
ної сфери. Сучасна стратегія державної політики 
має ґрунтуватися на політичних, економічних, 
правових і організаційних заходах. Вона повинна 
бути втілена у програмному документі, в якому 
мають ці заходи міститися і закріплюватися, а та-
кож передбачати повноваження органів публічної 
адміністрації з її реалізації. Тобто сучасна страте-
гія державної політики має також визначати і ме-
ханізми її впровадження, а не бути декларацією 
намірів. Лише в такому разі можна вести мову про 

ефективність її реалізації. Дана тематика і стане 
перспективою наших подальших наукових дослі-
джень.
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Анотація

Медяник В. А. Стан адміністративно-право-
вого регулювання сучасної доктрини соціальної  
політики. – Стаття.

У статті проаналізовано основні нормативно-право-
ві акти, які регламентують діяльність у напрямі соці-
альної політики. Констатовано, що сьогодні законодав-
че та нормативно-правове забезпечення соціальної 
політики перебуває на стадії формування (відсутнє 
законодавче підґрунтя окремих напрямів діяльності; 
наявне дублювання одних і тих самих питань у різних 
законодавчих документах; підзаконні акти в багатьох 
випадках спотворюють положення окремих законів). 
Визначено, що основним законом України є її Консти-
туція, до основних програмних документів, які визна-
чають сучасну стратегію державної соціальної політи-
ки на державному рівні, віднесено Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020», Програму діяльності Кабі-
нету Міністрів України, наказ Міністерства соціальної 
політики України «Про затвердження Стратегічного 
плану діяльності Міністерства соціальної політики 
України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні пері-
оди, що настають за плановим (2021–2022 роки). Тео-
ретично обґрунтовано, що наявні програмні документи 
в напрямку соціальної політики: розвиток соціальної 
сфери розглядають не як пріоритет, а в контексті реа-
лізації європейської інтеграції та подолання економіч-
ної кризи; передбачають пріоритети трансформацій 
у таких галузях соціальної сфери, як: соціальна під-
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тримка окремих верств населення; гендерна рівність; 
інклюзія соціальної сфери: реформа системи охорони 
здоров’я та освіти. Розвиток інших галузей соціальної 
сфери першочергового пріоритету не має, хоча держа-
вою передбачається фрагментарна реалізація певних 
заходів; є неузгодженими між собою щодо напрямів 
розвитку тих чи інших галузей соціальної сфери. Зро-
блено висновок, що сьогодні відсутня комплексність та 
системність у визначенні змісту програмних докумен-
тів щодо соціальної політики, не визначено їх ієрархію, 
недосконалою є науково-теоретична та методологічна 
розробка стратегії, концепції, планів дій розвитку со-
ціальної сфери. Сучасна стратегія державної політики 
має ґрунтуватися на політичних, економічних, пра-
вових і організаційних заходах. Вона повинна бути 
втілена у програмному документі, в якому мають ці 
заходи міститися і закріплюватися, а також передба-
чати повноваження органів публічної адміністрації з її 
реалізації.

Ключові слова: соціальна політика, законодавство, 
реформування, стратегія розвитку, пріоритетність, 
удосконалення, правові механізми.

Summary

Medianyk V. A. The state of administrative and legal 
regulation of modern doctrine of social policy. – Article.

The article analyzes the main legal acts that regulate 
activities in the direction of social policy. It is stated that 
today the legislative and regulatory support of social poli-
cy is in the process of formation (there is no legislative ba-
sis for certain activities; there is duplication of the same 
issues in different legislative documents; bylaws in many 
cases distort the provisions of certain laws). It is deter-

mined that the basic law of Ukraine is its Constitution, 
the main program documents that determine the modern 
strategy of state social policy at the state level include the 
Strategy of Sustainable Development “Ukraine – 2020”, 
the Cabinet of Ministers of Ukraine, the order of the Min-
istry of Social Policy of Ukraine the activity plan of the 
Ministry of Social Policy of Ukraine for the 2020 budget 
year and the two budget periods following the planned 
one (2021–2022). It is theoretically substantiated that 
the available program documents in the direction of social 
policy: the development of the social sphere is considered 
not as a priority, but in the context of the implementation 
of European integration and overcoming the economic cri-
sis; provide priorities for transformations in such areas of 
the social sphere as: social support of certain segments of 
the population; gender equality; social inclusion: health 
and education reform. The development of other branches 
of the social sphere is not a priority, although the state en-
visages the fragmentary implementation of certain meas-
ures; are inconsistent with each other on the directions 
of development of certain branches of the social sphere. 
It is concluded that today there is no complexity and 
systematization in determining the content of program 
documents on social policy, their hierarchy is uncertain, 
scientific-theoretical and methodological development of 
strategy, concept, action plans for social development is 
imperfect. Modern public policy strategy should be based 
on political, economic, legal and organizational measures. 
It should be embodied in the program document, in which 
these measures should be contained and enshrined, as well 
as provide for the powers of public administration bodies 
to implement it.

Key words: social policy, legislation, reform, develop-
ment strategy, priority, improvement, legal mechanisms.



75Випуск 2(37), 2021

© М. С. Міхровська, 2021

УДК 350; 35.077
DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2.877

М. С. Міхровська
orcid.org/0000-0002-0949-6124

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри адміністративного права та процесу

Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Загальновідомим є той факт, що в Україні про-
тягом тривалого часу відбуваються фундамен-
тальні цифрові трансформації, які мають на меті 
докорінну зміну системи державної влади та міс-
цевого самоврядування в Україні. Зміни носять 
глобальний характер і суттєво впливають на всі 
сфери життя суспільства.

Очевидно, що на шляху до цифрової держави вже 
було зроблено немало, і Україна впевнено рухається 
в цьому напрямку. Проте варто наголосити також і 
на недоліках, які неодмінно супроводжують будь-
який трансформаційний процес, гальмуючи його.

Природно, що оскільки цифровізація як явище 
зачіпає всі сфери життя суспільства, то приймаєть-
ся чимало нормативно-правових актів ыз різних 
питань щодо впровадження цифрових технологій. 
Проте однією з очевидних проблем цього процесу 
є надмірна кількість нормативних актів в цій сфе-
рі, які не пов’язані між собою, при цьому немає 
єдиного визначеного нормативного акта, який би 
містив дефініції у сфері цифровізації. Крім того, 
чи не єдиними визначеннями в цій сфері сьогод-
ні є електронне урядування та цифровізація. Так, 
останнє визначено як насичення фізичного світу 
електронно-цифровими пристроями, засобами, 
системами та налагодження електронно-комуні-
каційного обміну між ними, що фактично умож-
ливлює інтегральну взаємодію віртуального та фі-
зичного, тобто створює кіберфізичний простір [1]. 
Зауважимо декілька моментів:

1. Визначення не має жодної прив’язки до про-
цесів, що відбуваються в державі. Тобто за цими 
визначеннями, не можемо вважати таке явище, 
як «цифровізація», таким, що здійснюється все-
редині держави з метою покращення взаємодії 
між нею та громадянами.

2. Не вказується сфера впровадження цифро-
візації. Тобто з визначення ми не можемо зрозу-
міти, як саме та в який спосіб цифровізація може 
привести до змін.

3. Не вказано кінцеву мету, з якою впрова-
джується це явище, що є надзвичайно важливим, 
оскільки під час пандемії та інших явищ циф-
ровізація держави перетворилася на нагальну 
необхідністью

4. Не вказано, яким чином це поняття спів-
відноситься зі спорідненими явищами – оцифро-
вуванням, цифровою трансформацією, цифровим 
(електронним урядуванням) тощо.

5. Немає згадки про сервісну складову ча-
стину цього поняття, адже саме вона є основним  
аргументом щодо повсюдного провадження  
цифровізації.

6. Надане визначення міститься в концеп-
туальному документі підзаконного характеру –  
в Концепції розвитку цифрової економіки  
та суспільства України на 2018–2020 роки та 
затверджена розпорядженням Уряду України,  
тобто на рівні закону визначення відсутнє.

7. Вказана Концепція є єдиним документом, 
що надає визначення, і, як очевидно з назви, вона 
стосується виключно сфери економічного роз-
витку, а не цифрових трансформацій держави  
загалом.

Щодо визначення електронного урядування, 
то вперше воно було надано в 2010 році в Концеп-
ції розвитку електронного урядування [2] і ви-
глядало таким чином: «Електронне урядування 
– форма організації державного управління, яка 
сприяє підвищенню ефективності, відкритості та 
прозорості діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з використан-
ням інформаційно-телекомунікаційних техноло-
гій для формування нового типу держави, орієн-
тованої на задоволення потреб громадян» Згодом, 
у 2017, воно було продубльовано у новій Концеп-
ції розвитку електронного урядування [3] без 
будь-яких змін. Це визначення, на нашу думку, 
містить важливі складові частини, такі як сервіс-
на складова частина та ціль, яку переслідує дер-
жава, впроваджуючи таке явище. Проте основним 
його недоліком є відсилка до системи державного 
управління, формою організації якого воно (елек-
тронне урядування) нібито виступає. Насправді, 
цей аспект не можна вважати несуттєвим із де-
кількох причин, а саме:

1. Словосполучення «державне управління» 
не вживається в Конституції України, Основний 
Закон оперує лише терміном «управління держав-
ними справами», що не є випадковістю.
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2. Термін «державне управління» має абсо-
лютно конкретне «забарвлення», яке робить від-
силку до радянського минулого нашої держави, 
за якої саме державне управління, на противагу 
західним концепціям розподілу влад, визначало-
ся одним із «видів влади» замість сучасної вико-
навчої гілки влади [4], оскільки в науці адміні-
стративного права радянського періоду категорія 
«державне управління» вважалася базовою і до-
мінуючою. Зокрема, за радянських часів держав-
не управління визначалося як один із чотирьох 
основних видів діяльності держави поряд із таки-
ми її видами, як здійснення: а) власне державної 
влади – це діяльність рад народних депутатів усіх 
рівнів; б) правосуддя; в) прокурорського нагляду. 
Натомість нині, із запровадженням в Україні кон-
ституційного принципу поділу державної влади, 
подібна класифікація видів державної діяльно-
сті втратила своє значення [5, с. 113]. Україна ж, 
обравши шлях незалежності і обравши демокра-
тизацію і гуманізацію стосунків між державою 
і суспільством своїм головним і беззастережним 
пріоритетом, назавжди відмовилася від цієї ра-
дянської концепції, що було підтверджено при-
йняттям Конституції;

3. Державне управління – це діяльність вико-
навчо-розпорядчого характеру, основним напрям-
ком якої є виконання, тобто проведення в життя 
законів та підзаконних нормативно-правових ак-
тів [6, с. 17]; це цілеспрямований, організуючий і 
регулюючий вплив держави через систему її орга-
нів та посадових осіб на суспільні процеси, свідо-
мість, поведінку і діяльність людей, що здійсню-
ється в межах суб’єктивного фактора (суспільства) 
як управляючий вплив одних людей, організова-
них у владні структурі, на інших, головним чи-
ном зайнятих у сферах відтворення матеріальних, 
соціальних та духовних цінностей та продуктів  
[7, с. 38]; за своїм змістом державне управління 
базується на імперативних методах досягнення 
цілей, що йде врозріз із сучасною української дер-
жавою, її концептуальними прагненнями.

4. Державне управління передбачає, окрім 
іншого, переважно наявність субординаційних 
відносин, із певним додаванням відносин коор-
динації, тоді як у сучасній демократичній держа-
ві, яка стоїть на порозі трансформаційних змін, 
невід’ємним атрибутом є саме відносини реорди-
нації – зв’язки відносно нового типу та характе-
ру. Реординаційні відносини можна визначити 
як відносини у сфері соціального управління, за 
яких об’єкт управління наділений правом вимага-
ти від суб’єкта управління належного виконання 
наданих йому функцій із метою реалізації, захи-
сту або відновлення його прав, свобод та закон-
них інтересів [8, с. 92]. Для демократичних кра-
їн реординація є постійним супутником не лише 
координації, але і субординації [9, с. 147]. І якщо 

для субординації характерна наявність владних 
повноважень у вищого рівня в системі управління 
відносно нижчого, то для реординаційних відно-
син характерні зв’язки зворотного впливу – ниж-
чий рівень має право впливу на вищий. Найбільш 
поширений випадок – коли керований об’єкт по-
відомляє про свої наміри або подає клопотання, 
а керівний суб’єкт зобов’язаний на них у певний 
спосіб відреагувати. До того ж реординаційні 
зв’язки необов’язково є реакцією на той чи інший 
управлінський вплив, а можуть виникнути неза-
лежно від них і мають не просто інформаційний,  
а управлінський характер [10, с. 228–230].

5. Державне управління має зовсім іншу мету, 
аніж сучасне публічне управління: «Під «публіч-
ною адміністрацією» розуміється система органів 
публічної влади, які здійснюють свої завдання у 
сфері функціонування держави виключно в інтер-
есах суспільства» [11].

Тепер звернемося безпосередньо до терміна 
«цифрова трансформація». Коли ми ведемо мову 
про трансформацію якогось явища, відразу вини-
кають асоціації про перехід від старого до нового, 
оновлення чогось, перетворення. Якщо звернути-
сь безпосередньо до словника, то можна знайти 
визначення трансформації як зміни, перетворен-
ня виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чо-
го-небудь [12].

Щодо українського законодавства, то цифрова 
трансформація визначається як діяльність, що 
має на меті використання цифрових технологій 
для вирішення традиційних проблем інновацій-
ними способами» [13]. Проаналізувавши цю дефі-
ніцію, можна зробити такі очевидні висновки:

1. Основою цифрових трансформацій є цифро-
ві технології.

2. Цифрові трансформації – це шлях іннова-
цій, тобто того, що не було раніше застосовано.

3. Поняття «цифрові трансформації» є універ-
сальними, тобто може застосовуватись в будь-якій 
сфері, не маючи прив’язки до процесів управлін-
ня всередині держави.

Якщо говорити про інший термін, що часто 
вживається – цифрові перетворення, то він є то-
тожним терміну «цифрове перетворення», оскіль-
ки є його перекладом з англійської.

Важливо зауважити, що сьогодні цифрова 
трансформація та її складові частини є най-
першими пріоритетами нашої держави, про що 
зазначається в багатьох законодавчих актах 
концептуального характеру і не тільки. Так, 
Уряд визначив, що «пріоритетом діяльності Ка-
бінету Міністрів України є забезпечення циф-
рової трансформації основних галузей та сфер 
суспільного життя, доступу громадян до якіс-
них та зручних публічних послуг, розвитку  
інструментів електронної демократії та відкри-
тих даних» [14].
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Варто звернути увагу, що в документах міжна-
родних організацій цифрові трансформації часто 
ототожнюють з іншим явищем, що набирає над-
звичайної популярності останнім часом – цифро-
вим урядуванням, що приходить на заміну уряду-
вання електронного.

У царині науки поширене таке визначення, де 
цифрове врядування врядування – це сервісно-о-
рієнтована організація функціонування системи 
публічного врядування на основі цифрових тех-
нологій [15]. Основне, на чому робиться акцент в 
цьому визначенні, – його сервісна орієнтованість, 
із чим важко не погодитись. Важливо підкресли-
ти, однак, що ця «сервісна складова» неодмінно 
має супроводжувати громадян на всіх рівнях вза-
ємодії з державою – від початку і до отримання 
результату.

Наприклад, міжнародні організації, такі як 
Організація Об’єднаних Націй, вказують, що 
необхідними для втілення концепції цифрово-
го урядування та цифрової трансформації є такі 
кроки, як: бачення, лідерство, мислення; інсти-
туційна та нормативна база: розробка інтегро-
ваної інституційної екосистеми за допомогою 
всеохоплюючої нормативної бази; організаційна 
структура та культура; інфраструктура інформа-
ційно-комунікаційних технологій, доступність 
технологій тощо [16].

Отже, приходимо до висновку, що цифрова 
трансформація – це перехід до нового рівня вза-
ємодії між державою та громадянином, де на 
перший план починають виходити не кількісні 
показники, а якісні, і де пріоритетом є не лише 
швидкість та доступність двостороннього їх спіл-
кування, а саме дотримання прав, свобод та інте-
ресів людини і громадянина та, звісно, результат, 
за яким громадянин і звернувся до відповідного 
органу.

У контексті проведеного аналізу стає очевидно, 
що як цифрова трансформація, так і електронне 
урядування, і цифрове урядування, а також інші 
явища у сфері цифровізації мають основну єдину 
мету – підвищити рівень взаєморозуміння між 
державою та громадянами, використовуючи при 
цьому сучасні цифрові технології.

Таким чином, можна прийти до висновку, що 
в державного управління як явища і у цифрової 
трансформації абсолютно протилежними є і мета, 
заради якої здійснюється цей процес, і засоби його 
досягнення, а також суб’єктний склад та харак-
тер зв’язків між цими суб’єктами, отже, важли-
вим є вилучення терміна «державне управління» 
з нормативно-правових актів всіх рівнів з питань, 
що стосуються цифрового розвитку та цифрових 
трансформацій; заміна такого терміна на більш 
демократичні аналоги – «публічна адміністра-
ція» або ж «публічне управління», які сьогодні  
використовуються абсолютною більшістю  

демократичних країн, а також прийняття окре-
мого закону, який би визначив такі поняття, як: 
цифрові трансформації (цифрові перетворен-
ня), цифрове урядування, електронне урядуван-
ня, цифровізація (діджиталізація), електронна  
(цифрова) демократія тощо.
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Анотація

Міхровська М. С. Деякі аспекти модернізації  
державного управління в контексті цифрових  
трансформацій. – Стаття.

Вже більше десяти років в Україні відбуваються 
важливі перетворення, які, вживаючи сучасну термі-
нологію, можна визначити як цифрові трансформації. 
Загалом, трансформація – це перехід від застарілих 
засад, принципів до чогось нового та сучасного. Тоді 
як цифрова трансформація – явище нового характе-
ру, це повна зміна алгоритму спілкування між держа-
вою та громадянином за допомогою новітніх цифрових 
технологій, які впроваджуються в усі сфери життя 
суспільства. Елементами цифрових трансформацій ми 
можемо визначити і цифровізацію, і оцифровування, і 
електронне та цифрове урядування. Автор звертає увагу 
на сучасний стан закріплення цих явищ у законодавстві 
України та на недоліки наявних визначень.

Автором зауважено, що одним із небагатьох 
визначень, яке є в законодавстві України в цій сфе-
рі, є визначення електронного урядування. Звернено 
особливу увагу на те, що ця дефініція надана через приз-
му державного управління, яке не тільки є застарілим 
явищем, що дісталося нам у спадок від радянського ми-
нулого, а ще і не вживається в Основному Законі. Проа-
налізовано, що державне управління характеризується 
певними особливостями, такими як визначений суб’єк-
тний склад та специфіка у зв’язках між суб’єктами.

У статті підкреслено, що цифрова трансформація 
та цифрове урядування для України є новими, майже 
не дослідженими явищами, тоді як у багатьох інших 
країнах ці поняття вже давно стали невід’ємною скла-
довою частиною повсякденного життя. Міжнародні ор-
ганізації також часто вживають ці терміни як синоні-
мічні та не проводять чіткого розмежування між ними.

Автором зроблено висновки, що через ряд об’єк-
тивно зумовлених причин ні електронне урядуван-
ня, ні цифрова трансформація та її складові части-
ни не можуть визначатися через призму державного 
управління, відтак необхідним є прийняття окремо-
го закону, який би закріпив необхідні визначення  
у цифровій сфері.

Ключові слова: цифрова трансформація, електро-
нне урядування, державне управління, цифрова сфера.

Summary

Mikhrovska M. S. Some aspects of state administation 
modernization in the context of digital transfor- 
mations. – Article.

For more than ten years, important transformations 
have been taking place in Ukraine, which, using modern 
terminology, can be defined as digital transformations. 
In general, transformation is a transition from outdat-
ed principles, to something new and modern. While the 
digital transformation is a phenomenon of a completely 
new nature. It is a complete change in the algorithm of 
communication between the state and the citizen with 
the help of the latest digital technologies, which are im-
plemented in all spheres of society. The main elements of 
digital transformations, are digitization, digitalization, 
e-government, and digital governance. The author draws 
attention to the current state of consolidation of these 
phenomena in the legislation of Ukraine and the draw-
backs of existing definitions.

The author notes that one of the few defini- 
tions in Ukrainian legislation in this area is the defi-
nition of e-government. Particular attention is paid  
to the fact that this definition is given through  
the prism of old state administration, which is not only 
an outdated phenomenon that we inherited from the  
Soviet past, but also not used in the Basic Law. It  
is analyzed that state administration is chara- 
cterized by certain features, such as a certain subject 
composition and specifics in the relations between  
the subjects.

The article emphasizes that digital transformation 
and digital governance are new, almost unexplored phe-
nomena for Ukraine, while in many other countries these 
concepts are an integral part of everyday life. Interna-
tional organizations also often use these terms as syno-
nyms and do not make a clear distinction between them.

The author concludes that for several objective rea-
sons, neither e-government nor digital transformation 
and its components can be determined through the prism 
of state administration. Therefore, it is necessary to 
adopt a separate law that would establish all the defini-
tions in the digital sphere.

Key words: digital transformation, e-government, 
state administration, digital sphere.



79Випуск 2(37), 2021

© О. Є. Панфілов, А. Л. Калімбет 2021

УДК 342
DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2.878

О. Є. Панфілов
orcid.org/0000-0003-2259-0403

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Національного університету «Одеська юридична академія»

А. Л. Калімбет
orcid.org/0000-0002-6200-0036

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного і фінансового права

Національного університету «Одеська юридична академія»

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ

Актуальність теми. Благополуччя та доста-
ток будь-якої держави, крім іншого, залежать 
від якісної організації та стабільного функціо-
нування публічної влади, тому одним із найваж-
ливіших завдань є формування якісної системи 
публічного адміністрування. Окреме місце серед 
суб’єктів публічної адміністрації посідає Кабінет 
Міністрів України як вищий орган у системі ор-
ганів державної виконавчої влади. Реформування 
національного законодавства й узгодження його 
зі стандартами Європейського Союзу привели до 
зміни якісно-змістовних елементів адміністратив-
но-правового статусу Кабінету Міністрів України, 
що опосередковує необхідність теоретичного пере-
осмислення його місця в системі суб’єктів адміні-
стративного права. Зазначене актуалізує потребу 
окреслення адміністративно-правового статусу 
Кабінету Міністрів України.

Суттєвий науковий внесок у розроблення 
концептуальних засад адміністративно-право-
вого статусу було зроблено такими вченими, 
як: В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, А.П. Коренев,  
О.С. Лагода, В.О. Омелян, В.С. Нерсесянц,  
Ю.Н. Старилов, Ю.О. Тихомирова О.А. Папкова, 
багатма іншими. Водночас значна кількість питань, 
пов’язаних із визначенням адміністративно-пра-
вового статусу Кабінету Міністрів України зали-
шаються невирішеними, особливо в контексті тих 
змін, які протягом останніх років стосувалися сис-
теми суб’єктів публічного адміністрування, що свід-
чить про актуальність обраної теми дослідження.

Метою статті є окреслення сутності адміні-
стративно-правового статусу Кабінету Міністрів 
України, характеристика його змістових складо-
вих частин.

Виклад основного матеріалу. Єдиного тлу-
мачення поняття «адміністративно-правовий 
статус» не вироблено дотепер. Загалом, вказана 
категорія адміністративного права являє собою 
сукупність конкретно визначених суб’єктивних 

прав та обов’язків, які закріплюються за відповід-
ним суб’єктом визначеними нормативно-правови-
ми актами та гарантуються державою.

Специфіка адміністративно-правового ста-
тусу суб’єктів владних повноважень полягає  
в його структурі. У результаті узагальнення ду-
мок учених-адміністративістів уявляється мож-
ливим виокремити такі елементи адміністратив-
но-правового статусу Кабінету Міністрів України:  
1) нормативно-правова основа; 2) принципи функ-
ціонування; 3) мета та завдання; 4) компетенція; 
5) порядок формування; 6) порядок ухвалення  
рішень.

Нормативно-правову основу функціонування 
Кабінету Міністрів України становить сукупність 
правових норм, що містяться в нормативно-право-
вих актах: а) загального характеру, які регулюють 
діяльність органів виконавчої гілки влади зага-
лом (наприклад, положення Конституції України 
(ст. ст. 6, 19) [1], Кодекс адміністративного судо-
чинства [2], Закон України «Про адміністративні 
послуги» [3]); б) спеціального характеру, які регу-
люють діяльність Кабінету Міністрів України як 
вищого органу в системі органів виконавчої вла-
ди (наприклад, положення Конституції України 
(розд. VI) [1], Закон України «Про Кабінет Міні-
стрів України» [4], Реґламент Кабінету Міністрів 
України [5], Закон України «Про склад Кабінету 
Міністрів України» [6])

Що стосується принципів функціонування як 
елементу адміністративно-правового статусу Ка-
бінету Міністрів України, то варто зазначити, що 
вказаний суб’єкт зобов’язаний дотримуватися:  
а) загальних принципів адміністративно-право-
вого регулювання – верховенства права та на-
лежного врядування [7, с. 67–76]; б) спеціаль-
них принципів, які визначено у профільному 
законодавстві, а саме принципів поділу державної  
влади, безперервності, колегіальності, солідарної  
відповідальності [4].
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Уявляється важливим звернути увагу на сут-
ність та значення окремих принципів діяльності 
Кабінету Міністрів України. Так, принцип поділу 
державної влади в діяльності Кабінету Міністрів 
України спрямовано на встановлення заборони пе-
редачі повноважень, які встановлено для вищого 
органу в системі органів виконавчої влади, суб’єк-
там законодавчої чи судової гілки влади, важли-
вою конституційною гарантією функціональної 
несумісності діяльності окремих гілок державної 
влади є застосування інституту виключної компе-
тенції.

Принцип безперервності прописаний на рівні 
Конституції України [1] та Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» [4]. Так, у ч. 5 ст. 115 
Основного закону зазначено, що Кабінет Міні-
стрів України, відставку якого прийнято Прези-
дентом України, за його дорученням продовжує 
виконувати свої повноваження до початку роботи 
новосформованого Кабінету Міністрів України, 
але не довше ніж шістдесят днів. Це означає, що 
безпосереднє здійснення владних повноважень не 
може бути перерване, а повинне тривати постійно.

Принцип колегіальності має прояв у ч. 3 ст. 3 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 
[4], яка встановлює, що Кабінет Міністрів Украї-
ни є колегіальним органом, він ухвалює рішення 
після обговорення питань на його засіданнях. Ко-
легіальність виступає чинником, що дозволяє по-
єднати знання, досвід, професіоналізм різних осіб 
в ухваленні рішень, що висловлює загалом воле-
виявлення Кабінету Міністрів та сприяє кращій 
виконавчій дисципліні щодо впровадження уря-
дових рішень.

Принцип солідарної відповідальності має прояв 
у тому, що члени Кабінету Міністрів України од-
наково відповідальні за спільні заходи, що прово-
дяться урядом, або за загальний напрям урядової 
політики. Міністри несуть солідарну відповідаль-
ність за політику і рішення уряду, навіть якщо 
будь-який міністр формально не брав участі в ухва-
ленні того чи іншого рішення або був проти нього.

Метою функціонування Кабінету Міністрів 
України як суб’єкта публічної адміністрації є за-
безпечення публічних інтересів, а також здійснен-
ня належного публічного адміністрування в тих 
сферах суспільних відносин, у межах яких його 
наділено повноваженнями. Завдання як елемент 
адміністративно-правого статусу спрямовано на 
конкретизацію мети та відображено на норматив-
ному рівні. Основні завдання Кабінету Міністрів 
України прямо названі та закріплені у ст. 2 Зако-
ну України «Про Кабінет Міністрів України» [4]. 
До них належать такі: забезпечення державного 
суверенітету й економічної самостійності Украї-
ни, здійснення внутрішньої та зовнішньої полі-
тики держави, дотримання Конституції та зако-
нів України, актів Президента України, ужиття 

заходів щодо забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, створення сприятливих умов для 
вільного і всебічного розвитку особистості, забез-
печення проведення бюджетної, фінансової, ці-
нової, інвестиційної, зокрема й амортизаційної, 
податкової, структурно-галузевої політики; полі-
тики у сферах праці та зайнятості населення, соці-
ального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки 
і культури, охорони природи, екологічної безпеки 
і природокористування, розроблення і виконання 
загальнодержавних програм економічного, нау-
ково-технічного, соціального, культурного роз-
витку, охорони довкілля, а також розроблення, 
затвердження і виконання інших державних ці-
льових програм, багато інших [4].

Важливість якісної реалізації визначених за-
вдань Кабінету Міністрів України підкреслюється 
суспільною необхідністю, адже від ефективності 
діяльності Кабінету Міністрів України залежить 
стан забезпеченості конституційних прав і свобод 
громадян, розвиток демократичної держави.

Компетенція як ядро адміністративно-правово-
го статусу Кабінету Міністрів України складається 
із сукупності визначених повноважень, які надано 
суб’єкту в межах конкретного предмета відання 
для виконання функціонального призначення. 
Отже, компетенція складається із трьох елементів: 
повноваження, предмет відання, функції.

Загалом, Кабінет Міністрів є суб’єктом загаль-
ної компетенції, тому що спрямовує і координує 
роботу міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, які забезпечують проведення 
державної політики у відповідних сферах суспіль-
ного і державного життя, дотримання Конституції 
та законів України, актів Президента України, до-
держання прав і свобод людини та громадянина [4].

До предмета відання Кабінету Міністрів Украї-
ни віднесено сфери суспільних відносин, у межах 
яких можуть бути реалізовані закріплені за Кабі-
нетом Міністрів України повноваження, а саме су-
спільні відносини у сферах: економіки, фінансів, 
трудових відносин, зайнятості населення, тру-
дової міграції, оплати й охорони праці, правової 
політики, законності, забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина тощо [4].

Повноваження як елемент адміністратив-
но-правового статусу Кабінету Міністрів України 
є сукупністю прав та обов’язків, якими наділено 
цього суб’єкта. Повноваження визначають міру 
можливої поведінки та встановлюють види такої 
поведінки. Повноваження завжди чітко виписані 
в нормативному акті про відповідного суб’єкта пу-
блічної адміністрації. Вихід за межі таких повно-
важень (їх невиконання, неналежне виконання) є 
неприпустимим і карається законом.

Основні повноваження Кабінету Міні-
стрів України встановлено ст. 116 Конституції  
України [1] та конкретизовано спеціальним  



81Випуск 2(37), 2021

законодавством. Можливим видається виокрем-
лення груп повноважень вищого органу виконав-
чої влади, а саме: 1) політичні (визначення полі-
тичних пріоритетів, напрямів роботи міністерств); 
2) управлінські (керівництво міністерствами);  
3) організаційні (внесення на розгляд Кабінету  
Міністрів України пропозиції щодо утворен-
ня, реорганізації та ліквідації урядових органів  
у системі міністерств); 4) нормативно-правові (по-
годження законопроєктів та інших нормативних 
документів), кадрові (внесення пропозицій щодо 
призначення на посаду та звільнення з посади ке-
рівників міністерств), представницькі (ведення 
переговорів і укладання міжнародних договорів 
України, відповідно до наданих повноважень). 
Крім того, Кабінет Міністрів України здійснює 
постійний контроль за дотриманням органами ви-
конавчої влади Конституції України й інших ак-
тів законодавства України, уживає заходів щодо 
усунення недоліків у роботі зазначених органів.

Функції як структурний елемент компетен-
ції Кабінету Міністрів України визначаються як 
частини змісту діяльності (напрями, види), яку 
здійснює Кабінет Міністрів України, які харак-
теризуються відповідною цільовою самостійністю 
та якісною однорідністю і спрямовані на забезпе-
чення виконання цілей і завдань публічного ад-
міністрування [8]. Слушною видається думка Є.І. 
Білокур щодо функцій Кабінету Міністрів Украї-
ни, які можна поділити на соціально орієнтовані 
та внутрішньо орієнтовані [8]. Соціально орієнто-
вані функції Кабінету Міністрів України харак-
теризують безпосередньо процес впливу вищого 
органу виконавчої влади на суспільні процеси 
(керовані об’єкти). Через ці функції виявляються 
основний сенс і зміст публічного адміністрування, 
реалізується його призначення щодо виконання 
своїх обов’язків перед суспільством. Внутрішньо 
орієнтовані функції Кабінету Міністрів України 
спрямовані всередину вищого органу виконавчої 
влади і здійснюються для забезпечення умов нор-
мального функціонування цього органу, його на-
лежної самоорганізації та самозбереження.

До структури адміністративно-правового стату-
су Кабінету Міністрів України віднесено порядок 
його формування. Відповідно, це суб’єкт публіч-
ної адміністрації, який формується шляхом при-
значення. Водночас Прем’єр-міністр як очільник 
Кабінету Міністрів України призначається Вер-
ховною Радою України за поданням Президента 
України, а члени Кабінету Міністрів України при-
значаються на посади Верховною Радою України 
за поданням Прем’єр-міністра України. Кандида-
туру для призначення на посаду Прем’єр-міністра 
України вносить Президент України за пропозиці-
єю коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 
України або депутатської фракції, до складу якої 
входить більшість народних депутатів України  

від конституційного складу Верховної Ради 
України. Що стосується призначення на посаду 
членів Кабінету Міністрів України, то такі при-
значаються Верховною Радою України за подан-
ням Прем’єр-міністра України, але Міністр оборо-
ни України, Міністр закордонних справ України 
призначаються Верховною Радою України за по-
данням Президента України.

Строк повноважень Кабінету Міністрів України 
становить період до початку роботи новосформо-
ваного Кабінету Міністрів України. Припинення 
повноважень Кабінету Міністрів України можли-
ве за таких умов, як: 1) складання повноважень;  
2) відставка. У другому випадку припинення по-
вноважень пов’язано з: ухваленням Верховною 
Радою України резолюції недовіри Кабінету Міні-
стрів України; відставки Прем’єр-міністра Украї-
ни; смерті Прем’єр-міністра України. Проте, не-
зважаючи на випадки припинення повноважень, 
Кабінет Міністрів України продовжує виконувати 
свої повноваження до початку роботи новосформо-
ваного Кабінету Міністрів України [4].

Щодо порядку ухвалення рішень Кабінетом Мі-
ністрів України, то основоположні його характери-
стики такі: 1) ухвалює рішення у формі постанов 
та розпоряджень; 2) постанови і розпорядження 
є обов’язковими для виконання; 3) рішення вва-
жається ухваленим, коли за нього проголосувала 
більшість посадового складу Кабінету Міністрів 
України; 4) акти Кабінету Міністрів України під-
писує Прем’єр-міністр України; 5) право ініціа-
тиви в ухваленні рішень мають члени Кабінету 
Міністрів України, центральні органи виконавчої 
влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації;  
6) постанови та розпорядження підлягають обов’яз-
ковій реєстрації й оприлюдненню на офіційному 
вебсайті Кабінету Міністрів України, що здійсню-
ється у встановленому порядку тощо [4].

Процедура набрання чинності актами Кабіне-
ту Міністрів України відрізняється залежно від 
виду акта. Так, постанови, крім постанов, що міс-
тять інформацію з обмеженим доступом, набира-
ють чинності із дня їх офіційного опублікування, 
якщо інше не передбачено самими постановами, 
але не раніше дня їх опублікування. Що стосуєть-
ся постанов або їхніх окремих положень, що міс-
тять інформацію з обмеженим доступом, то такі не 
підлягають опублікуванню і набирають чинності з 
моменту їх доведення в установленому порядку до 
виконавців, якщо цими постановами не встанов-
лено пізніший термін набрання ними чинності.

Що стосується розпоряджень як актів Кабінету 
Міністрів України, то варто додати, що вони на-
бирають чинності з моменту їх ухвалення, якщо 
цими розпорядженнями не встановлено пізніший 
термін набрання ними чинності [4].
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Висновки. Шляхом аналізу норматив-
но-правових актів, наукових напрацювань 
учених-правників установлено, що адміністра-
тивно-правовий статус являє собою сукупність 
конкретно визначених суб’єктивних прав і 
обов’язків, які закріплюються за відповідним 
суб’єктом визначеними нормативно-правовими 
актами та гарантовані державою. Визначено, 
що структура адміністративно-правового ста-
тусу Кабінету Міністрів України містить такі 
елементи, як: 1) нормативно-правова основа;  
2) принципи функціонування; 3) мета та за- 
вдання; 4) компетенція; 5) порядок форму- 
вання; 6) порядок ухвалення рішень.

Звернуто увагу на те, що Кабінет Міністрів 
України повинен дотримуватися загальних 
принципів адміністративно-правового регулю- 
вання – верховенства права та належного вряду-
вання, а також спеціальних принципів, які визна-
чено у профільному законодавстві, а саме прин-
ципів поділу державної влади, безперервності, 
колегіальності, солідарної відповідальності.
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Анотація

Панфілов О. Є., Калімбет А. Л. Адміністратив-
но-правовий статус Кабінету Міністрів України: ха-
рактеристика поняття та змісту. – Стаття.

У статті досліджено поняття і сутність адміністра-
тивно-правового статусу Кабінету Міністрів України, 
виокремлено та проаналізовано його складові частини 

з урахуванням сучасних правових реалій. Встановле-
но, що адміністративно-правовий статус являє собою 
сукупність конкретно визначених суб’єктивних прав 
і обов’язків, які закріплюються за відповідним суб’єк-
том визначеними нормативно-правовими актами та га-
рантовані державою.

Виокремлено структуру адміністративно-правового 
статусу Кабінету Міністрів України шляхом детермі-
нування таких елементів, як: 1) нормативно-правова 
основа; 2) принципи функціонування; 3) мета та завдан-
ня; 4) компетенція; 5) порядок формування; 6) порядок 
ухвалення рішень.

Визначено, що нормативну основу діяльності  
Кабінету Міністрів України становлять акти загаль-
ного характеру, які встановлюють основні положен-
ня про органи виконавчої влади, і акти спеціального 
характеру, які конкретизують усі важливі аспекти 
діяльності Кабінету Міністрів України.

Доведено, що метою функціонування Кабінету Мі-
ністрів України як суб’єкта публічної адміністрації 
виділено забезпечення публічних інтересів, а також 
здійснення належного публічного адміністрування 
в тих сферах суспільних відносин, у межах яких його 
наділено повноваженнями. Завдання як елемент  
адміністративно-правого статусу спрямовано на  
конкретизацію мети та відображено на нормативно-
му рівні.

Встановлено, що компетенція Кабінету Міністрів 
України складається з таких трьох елементів, як: 
повноваження, предмет відання, функції. Визначено, 
що повноваження є сукупністю прав та обов’язків, 
якими наділено вищий орган виконавчої влади. Як 
предмет відання визначаються сфери суспільних відно-
син, у межах яких можуть бути реалізовані закріплені 
за Кабінетом Міністрів України повноваження.

Виділено, що функції як структурний елемент 
компетенції Кабінету Міністрів України можна по-
ділити на соціально орієнтовані та внутрішньо орі-
єнтовані. Визначено, що через соціально орієнтовані 
функції Кабінету Міністрів України функції виявля-
ється основний сенс і зміст публічного адміністру-
вання, реалізується його призначення щодо виконан-
ня своїх обов’язків перед суспільством. Визначено, 
що внутрішньо орієнтовані функції Кабінету Міні-
стрів України спрямовані всередину вищого органу 
виконавчої влади і здійснюються для забезпечення 
умов нормального функціонування цього органу, 
його належної самоорганізації та самозбереження.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, 
Кабінет Міністрів України, публічне адміністрування, 
публічний інтерес, компетенція.

Summary

Panfilov O. E., Kalimbet A. L. Administrative and 
legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine: 
characteristics of the concept and content. – Article.

The article examines the concept and essence of the ad-
ministrative and legal status of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, identifies and analyzes its components, tak-
ing into account modern legal realities. It is established 
that the administrative-legal status is a set of specifically 
defined subjective rights and obligations, which are as-
signed to the relevant entity by certain regulations and 
guaranteed by the state.

The structure of the administrative and legal status 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine by determining 
such elements as: 1) regulatory framework; 2) principles 
of functioning; 3) purpose and objectives; 4) competence;  
5) the order of formation; 6) the decision-making procedure.
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It is determined that the normative basis of the Cab-
inet of Ministers of Ukraine consists of acts of general, 
which establish the basic provisions on executive bodies 
and acts of special nature, which specify all important as-
pects of the Cabinet of Ministers of Ukraine.

It is proved that the purpose of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine as a subject of public administration is 
to ensure public interests, as well as the implementation 
of proper public administration in those areas of public 
relations, within which it is endowed with powers. In 
turn, the task as an element of administrative and legal  
status is aimed at specifying the goal and reflected at the 
regulatory level.

It is investigated that the competence of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine consists of such three elements 
as powers, subject of jurisdiction, functions, revealed 
features of these components. It is established that pow-
ers are a set of rights and responsibilities vested in the 
highest executive body. The subject of jurisdiction is the 

spheres of public relations, within which the powers as-
signed to the Cabinet of Ministers of Ukraine may be ex-
ercised.

It is highlighted that the functions as a structural 
element of the competence of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine can be divided into socially-oriented and in-
ternally-oriented. It is established that through the so-
cially-oriented functions of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine the main meaning and content of public admin-
istration is revealed, its purpose in fulfilling its duties to 
society is realized. It is determined that the internally ori-
ented functions of the Cabinet of Ministers of Ukraine are 
directed inside the highest body of executive power and 
are carried out to ensure the conditions for the normal 
functioning of this body, its proper self-organization and 
self-preservation.

Key words: administrative legal status, Cabinet  
of Ministers of Ukraine, public administration, public  
interest, competence.
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ПОТЕРПІЛІ ВІД ПОСЯГАННЯ НА ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ:  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПІЗНАННЯ

З певного часу в кримінально-правовій науці 
існує стійке твердження, що в структурі об’єкта 
кримінального правопорушення виділяється така 
складова частина, як потерпілий від криміналь-
ного правопорушення [1; 2; 3].

Натепер спеціалісти в галузі кримінального 
права використовують поняття потерпілої осо-
би, яке закріплене в ст. 55 Кримінального проце-
суального кодексу (далі – КПК) України [4].

Всім загальним ознакам потерпілого відпові-
дають особи, які можуть бути потерпілими від 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 
ст. 398, 400 Кримінального кодексу (далі – КК) 
України, а саме: захисник, представник особи та 
їх близькі родичі.

Безумовно, перше, із чого треба починати ана-
ліз системи захисту особи та її представників – це 
адвокатура. Ч. 2 ст. 59 Конституції України ствер-
джує, що для забезпечення права на захист від 
обвинувачення та надання правової допомоги під 
час вирішення справ у судах, інших державних 
органах в Україні діє адвокатура [5]. На підставі 
цих конституційних положень у ч. й ст. 45 КПК 
України встановлено, що захисником є адвокат, 
який здійснює захист підозрюваного, обвинува-
ченого, засудженого, виправданого, особи, сто-
совно якої передбачається застосування приму-
сових заходів медичного чи виховного характеру 
або вирішувалося питання про їх застосування, 
а також особи, стосовно якої передбачається роз- 
гляд питання про видачу іноземній державі  
(екстрадицію) [4].

Що ж до особи представника особи, то в КПК 
України виділяються такі категорії представ-
ників особи, як представник потерпілого (ст. 58 
КПК України), представник цивільного позива-
ча, цивільного відповідача (ст. 63 КПК Украї-
ни), законний представник підозрюваного, об-
винуваченого (ст. 44 КПК України), законний 
представник потерпілого (ст. 59 КПК України), 
законний представник цивільного позивача  
(ст. 64 КПК України), представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження  
(ст. 641 КПК України) [4].

Починаючи з 2013 року, в кримінально-проце-
суальному законодавстві України виник правовий 
інститут представництва юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження. Представником 
такої особи може бути особа, яка в кримінальному 
провадженні має право бути захисником, або ке-
рівник чи інша особа, уповноважена законом або 
установчими документами, чи працівник юри-
дичної особи (ч. 1 ст. 641 КПК України) [4].

Слід зауважити, що інститут захисту й пред-
ставництва є не тільки в кримінальному процесі. 
Зокрема, в Кодексі України про адміністративні 
правопорушення міститься визначення захисни-
ка, яким може виступати адвокат, інший фахі-
вець у галузі права та який за законом має право 
на надання правової допомоги особисто чи за дору-
ченням юридичної особи (ч. 1 ст. 271 Кодексу про 
адміністративні правопорушення (далі – КпАП) 
України), та представника потерпілого, законного 
представника, який представляє інтереси особи, 
котра притягається до адміністративної відпові-
дальності, а також потерпілих, які є неповноліт-
німи або особами, котрі через свої фізичні або пси-
хічні вади не можуть самі здійснювати свої права 
у справах про адміністративні правопорушення 
(ст. 270 КпАП України) [6].

У Кодексі адміністративного судочинства при-
сутні такі учасники процесу, як представники  
2 законні представники фізичних та юридичних 
осіб (ст. 56 Кодексу адміністративного судочин-
ства) [7]. Такі самі процесуальні особи є в Цивіль-
ному процесуальному кодексі (далі – ЦПК) Украї-
ни (ст. ст. 38, 39 ЦПК України) [8]. Положення 
про представників сторін і третіх осіб є також  
у Господарському процесуальному кодексі  
(далі – ГПК) України [9].

Однак діяльність осіб, що надають правову 
допомогу, не обмежуються процесуальною ді-
яльністю І.П. Міщук справедливо зауважує, 
що «в аспекті кримінально-правової охорони 
життя захисника чи представника особи, коли 
встановлюють потерпілого, не можна обме-
жуватися лише його діяльністю, пов’язаною 
з наданням правової допомоги в криміналь-
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ному процесі» [2, с. 74]. На нашу думку, слід 
погодитися з пропозиціями вітчизняних вче-
них про необхідність кримінально-правового 
захисту не тільки захисника, представника 
особи, як це передбачено в ст. ст. 398, 400  
КК України, але й законних представників, ін-
ших осіб, які здійснюють правозахисну діяль-
ність із надання правової допомоги, причому 
незалежно від правової галузевої належності 
такої допомоги. Це можуть бути кримінальні,  
адміністративні, цивільні справи чи госпо- 
дарські спори.

Певні кроки щодо реалізації подібних іні-
ціатив були зроблені законодавцем й Законі 
України «Про безоплатну правову допомогу»  
2011 року [10], в якому було визначено, що саме 
розуміється під правовою допомогою та які саме 
послуги можуть бути здійснені в рамках такої 
правової допомоги. Так, у цьому Законі Украї-
ни стверджується, що правова допомога – це 
надання правових послуг, спрямованих на за-
безпечення реалізації прав і свобод людини й 
громадянина, захисту цих прав і свобод, їх від-
новлення в разі порушення. Такими правови-
ми послугами законодавець визначив «надання 
правової інформації, консультацій і роз’яснень 
із правових питань; складення заяв, скарг, 
процесуальних та інших документів правового 
характеру; здійснення представництва інтере-
сів особи в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед ін-
шими особами; забезпечення захисту особи від 
обвинувачення; надання особі допомоги в за-
безпеченні доступу особи до вторинної правової  
допомоги й медіації» [10].

В Україні в широкому вжитку перебуває такий 
термін, як «правозахисник». Він широко вико-
ристовується в засобах масової інформації [11], 
досить поширеним серед правників є визначення 
себе як правозахисника [12], в країні існує цілий 
ряд організацій, які позиціюють себе як правоза-
хисні (наприклад, «Українська Гельсінська спіл-
ка з прав людини») [13].

Це дає підстави говорити про правозахис-
ну діяльність фізичних осіб і громадських ор-
ганізацій як юридичний факт, який вимагає  
певного правового формального й змістовного 
регулювання.

Як правозахисника слід відзначити Уповно-
важеного Верховного Ради України з прав лю-
дини, який здійснює парламентський контроль 
за дотриманням конституційних прав кожного 
на території України й у межах її юрисдикції. 
Однак на відміну від інших правозахисників він 
здійснює свої повноваження відповідно до спеці-
ального Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини» [14], його 
завданнями серед іншого є «захист прав і свобод 

людини й громадянина, проголошених Конститу-
цією України, законами України й міжнародни-
ми договорами України; додержання та повага до 
прав і свобод людини й громадянина; запобігання  
порушенням прав і свобод людини й громадянина 
або сприяння їх поновленню; запобігання будь-
яким формам дискримінації щодо реалізації лю-
диною своїх прав і свобод» [14] тощо (ст. 3 Закону 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини»).

Міжнародно-правовим документом, що ви-
значає статус правозахисника і є чинним для 
України, стала так звана «Декларація про пра-
возахисників», прийнята резолюцією № 53/114 
Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1998 року 
під назвою «Декларація про право й обов’язок ок-
ремих осіб, груп та органів суспільства заохочува-
ти й захищати загальновизнані права людини й 
основоположні свободи» [15].

У пункті четвертому преамбули цієї Деклара-
ції ООН йдеться про «окремих осіб, груп та асоці-
ацій щодо сприяння ефективному усуненню всіх 
порушень прав людини й основоположних свобод 
народів та окремих осіб» [15].

Таке широке тлумачення учасників пра-
возахисної діяльності дає можливість ствер-
джувати, що такими особами можуть бути 
фізичні особи чи група осіб, які займаються за-
хистом прав людини на рівні як місцевих гро-
мад, так і міжурядових організацій. «Право- 
захисниками можуть бути особами обох ста-
тей, вони можуть мати різний вік, походити 
з будь-якого регіону й мати будь-який про- 
фесійний або інший досвід, у деяких випад- 
ках бути й державними посадовцями, цивіль- 
ними службовцями або представниками  
приватного сектора <…> Правозахисники  
виступають на підтримку різних прав  
людини, наприклад, прав на життя, харчу- 
вання та воду як найвищий досяжний рівень 
здоров’я, достатнє житло, ім’я та громадян- 
ство, освіту, свободу пересування та недискри-
мінацію. Іноді вони займаються правами ок-
ремих категорій осіб, наприклад, правами жі-
нок, правами дітей, правами осіб, які належать  
до корінних народів, правами біженців і вну-
трішніх переміщених осіб, а також правами на-
ціональних, мовних або сексуальних меншин» 
[16, с. 8, 12].

Отже, під правозахисником, на нашу думку, 
слід розуміти фізичну особу, яка особисто (за влас-
но ініціативою чи на підставі уповноважуючого 
акта) або як учасник відповідної правозахисної 
організації здійснює діяльність щодо забезпечен-
ня прав, свобод і законних інтересів окремих осіб 
чи груп осіб шляхом сприяння усуненню поруше-
них прав і свобод, їх відновленню та профілактиці 
таких порушень.
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У ст. ст. 398, 400 КК України присутня ще одна 
категорія потерпілих від згаданих кримінальних 
правопорушень – це близькі родичі захисника чи 
представника особи.

Найповніше й логічне викладення такої ка-
тегорії потерпілих викладений законодавцем  
у ст. 3 КПК України, в якій визначається пе-
релік таких осіб, де крім близьких родичів 
з’явився термін «члени сім’ї» – «чоловік, 
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, 
дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рід-
на сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, 
внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, 
яка перебуває під опікою або піклуванням, а 
також особи, які спільно проживають, пов’я-
зані спільним побутом і мають взаємні пра-
ва й обов’язки, у тому числі особи, які спіль-
но проживають, але не перебувають у шлюбі» 
[4]. На нашу думку, такий перелік, наведений  
в КПК України, є прийнятним і для КК України, 
тому пропонуємо ст. ст. 398, 400 КК України до-
повнити після слів «щодо їх близьких родичів» 
словами «та членів сім’ї».

Таким чином, потерпілою від кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. ст. 398, 400 
КК України, на нашу думку, може бути фізич-
на особа, яка здійснює правозахисну діяльність 
особисто (за власною ініціативою чи на під-
ставі уповноважуючого акта) або як учасник  
відповідної правозахисної організації щодо 
забезпечення прав, свобод і законних інте- 
ресів окремих осіб чи груп осіб шляхом  
сприяння усуненню порушених прав і свобод, 
їх відновленню та профілактиці таких пору- 
шень. Такою особою може бути захисник у 
кримінальному чи адміністративному прова- 
дженні, представник (законний представник) 
підозрюваного, обвинуваченого, потерпіло-
го, цивільного позивача й відповідача, юри-
дичної особи в цивільному, господарському, 
кримінальному чи адміністративному прова- 
дженнях, окрема особа як член групи чи асо-
ціації щодо сприяння ефективному усуненню  
всіх порушень прав та основоположних  
свобод людини або певних груп людей, а також 
близькі родичі й члени сім’ї особи, яка здійс- 
нює правозахисну діяльність.

З урахуванням такої пропозиції вважаємо за 
необхідне слова «захисника чи представника осо-
би у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням 
правової допомоги» в ст. ст. 398–400 КК України 
замінити на слова «особи, яка здійснює правоза-
хисну діяльність».
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Анотація

Логвинський Г. В. Потерпілі від посягання на за-
хисника чи представника особи: кримінально-правове 
пізнання. – Стаття.

У статті розглянуто поняття та юридичний зміст 
категорії потерпілих від посягання на захисника чи 
представника особи. Запропоновано внесення змін 
до відповідних норм Кримінального кодексу Украї-
ни в розділі XVIII Особливої частини. Розділ XVIII 
Особливої частини Кримінального кодексу України 
«Кримінальні правопорушення проти правосуддя» 
містить низку норм, в яких присутній захисник чи 
представник особи як потерпілий від кримінальних 
правопорушень. Усім загальним ознакам потерпілого 
відповідають особи, які можуть бути потерпілими від 
кримінальних правопорушень, передбачених стаття-
ми 398, 400 Кримінального кодексу України, а саме: 
захисник, представник особи та його близькі родичі. 
На думку автора, потерпілою від кримінальних пра-
вопорушень, передбачених статтями 398, 400 Кримі-
нального кодексу України, може бути особа, яка здійс-
нює правозахисну діяльність і під якою слід розуміти 
фізичну особу, котра особисто (за власною ініціативою 
чи на підставі уповноважувального акту) або як учас-
ник відповідної правозахисної організації здійснює 
діяльність щодо забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів окремих осіб чи груп осіб шляхом сприяння 
усуненню порушених прав і свобод, їх відновленню та 
профілактиці таких порушень. Такою особою може 
бути захисник у кримінальному чи адміністративно-
му провадженні, представник (законний представник) 
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивіль-
ного позивача й відповідача, юридичної особи в цивіль-
ному, господарському, кримінальному чи адміністра-
тивному провадженнях, окрема особа як член групи 
чи асоціації щодо сприяння ефективному усуненню 
всіх порушень прав і основоположних свобод людини 
або певних груп людей, а також близькі родичі й чле-
ни сім’ї особи, яка здійснює правозахисну діяльність. 
З урахуванням такої пропозиції слід слова «захисника 
чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’яза-
ною з наданням правової допомоги» в статтях 398–400 
Кримінального кодексу України замінити на слова 
«особи, яка здійснює правозахисну діяльність».

Ключові слова: кримінальне право, право- 
суддя, потерпілий, захисник, представник особи,  
правозахисник.

Summary

Logvynskyi G. V. Victims of encroachment on a 
defender or representative of a person: criminal law 
knowledge. – Article.

The article discusses the concept and legal content 
of the category of victims of encroachment on a defend-
er or representative of a person. It is proposed to amend 
the relevant norms of the Criminal Code of Ukraine 
in Section XVIII of the Special Part. Chapter XVIII  
of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine 
“Criminal offenses against justice” contains a number 
of norms in which there is a defender or representative 
of a person as victims of criminal offenses. All gen-
eral characteristics of a victim correspond to persons 
who may be victims of criminal offenses provided for 
in Articles 398, 400 of the Criminal Code of Ukraine, 
namely: a defender, a representative of a person and 
their close relatives. According to the author, a vic-
tim of criminal offenses provided for in Articles 398, 
400 of the Criminal Code of Ukraine may be a per-
son who carries out human rights activities, which  
should be understood as an individual, personally (on 
his own initiative or on the basis of an authorizing act) 
or as a member of a relevant human rights organiza-
tion, carrying out activities to ensure the rights, free-
doms and legitimate interests of individuals or groups 
of individuals by assisting in the elimination of violat-
ed rights and freedoms, their restoration and preven-
tion of such violations. Such a person may be a defender 
in criminal or administrative proceedings, a represent-
ative (legal representative) of a suspect, accused, vic-
tim, civil plaintiff and defendant, a legal entity in civ-
il, economic, criminal or administrative proceedings, 
an individual as a member of a group or association to 
promote the effective elimination of all violations of 
the rights and fundamental freedoms of a person or 
certain groups of people, as well as close relatives and 
family members of a person carrying out human rights  
activities.

Taking into account such a proposal, we consider it 
necessary to replace the words “a defender or representa-
tive of a person in connection with activities related to the 
provision of legal assistance” in Articles 398–400 of the 
Criminal Code of Ukraine with the words “a person carry-
ing out human rights activities”.

Key words: criminal law, justice, victim, defender, 
representative of a person, human rights defender.
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РЕЛІГІЙНИЙ МОТИВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ПРОТИ ЖИТТЯ  
ТА ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Відповідно до прийнятого 5 листопада  
2009 року Закону України № 1707-VI «Про внесен-
ня змін до Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини з мотивів расової, на-
ціональної чи релігійної нетерпимості» [1] Кри-
мінальний кодекс України (далі – КК України) 
був доповнений положеннями, що стосуються від-
повідальності за злочини, вчинені з мотивів расо-
вої, національної чи релігійної нетерпимості [2].

Це призвело до того, що мотив расової, націо-
нальної чи релігійної нетерпимості в Криміналь-
ному кодексі був закріплений у двох формах: як 
кваліфікуюча ознака статей Особливої частини 
КК України або як обставини, що обтяжують кри-
мінальну відповідальність. Досліджуваний мотив 
у першому випадку має значення для кваліфікації 
діяння, а в другому впливає на розмір і вид пока-
рання шляхом посилення кримінальної відпові-
дальності. Цей мотив за своїм змістом є об’ємним і 
містить декілька альтернативних ознак, відповід-
но, це один із небагатьох мотивів у КК України, 
який містить таку кількість ознак, що визнача-
ють його зміст.

Мета статті полягає в проведенні комплексно-
го дослідження наукових і законодавчих підходів 
до теми реалізації в кримінальному праві мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпимості 
з урахуванням сучасних досягнень криміналь-
но-правової компаративістики.

Розділ II Особливої частини КК України «Кри-
мінальні правопорушення проти життя та здо-
ров’я особи» містить низку норм, в яких присутній 
мотив «релігійної нетерпимості». Це пункт 14 ча-
стини другої статті 115 КК України «Умисне вбив-
ство», частина 2 статті 121 КК України «Умисне 
тяжке тілесне ушкодження», частина 2 статті 122 
КК України «Умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження», частина 2 статті 126 КК Украї-
ни «Побої та мордування», частина 2 статті 127  
КК України «Катування», частина 2 статті 129  
КК України «Погроза вбивством» [2].

У висновку Головного науково-експертного 
управління Верховної Ради України від 30 липня 
2008 року щодо проєкту цього Закону України за-
значалося: «Чинна редакція пункту 3 частини 1  
статті 67 КК уже вказує на вчинення злочину  
на ґрунті расової, національної чи релігійної  

ворожнечі або розбрату як на обставину, що об-
тяжує покарання, яку суд під час призначення 
покарання обов’язково, за її наявності, повинен 
врахувати. Тому запропоновані зміни створять не-
бажану конкуренцію норм кримінального права. 
Окрім цього, з огляду на наявність у КК статті 161, 
під час вчинення будь-якого злочину, що поєдну-
ється з розпалюванням національної, расової чи 
релігійної ворожнечі, дії винного мають додатко-
во кваліфікуватись за цією статтею. Ця додаткова 
кваліфікація (особливо в разі прийняття пропо-
нованого проєктом посилення покарання за зло-
чин, передбачений цією статтею) дає можливість 
повною мірою відбити у кваліфікації специфіку 
злочинних діянь і призначити адекватне покаран-
ня за сукупністю злочинів. За таких умов допов-
нення зазначених вище статей новими нормами з 
такою кваліфікуючою ознакою, як вчинення зло-
чину на ґрунті расової, національної чи релігійної 
ворожнечі або розбрату, є зайвим і створюватиме 
конкуренцію норм і ситуацію невизначеності у ви-
падках вчинення відповідних діянь» [3].

Треба частково погодитися з висновком екс-
пертів Головного науково-експертного управлін-
ня Верховної Ради України. Перенавантаження 
норм Розділу ІІ Особливої частини КК України 
такою кваліфікуючою ознакою, як «із мотивів ра-
сової, національної чи релігійної нетерпимості», 
на практиці не призвело до, як зазначено в супро-
відній записці до проєкту Закону України, «ство-
рення чіткіших передумов для невідворотності й 
належного рівня покарання за ряд злочинних дій 
із мотивів расової, національної чи релігійної не-
терпимості» [3].

Судова практика застосування пункту 14 час- 
тини 2 статті 115 КК України показала, що серед 
незначної кількості справ за цією нормою присутні 
лише випадки вчинення умисного вбивства з моти-
вів національної нетерпимості (зокрема, було вбито 
потерпілих осіб через їх приналежність до азербай-
джанської та циганської національності) [4; 5]. Мо-
тив релігійної нетерпимості відсутній як кваліфіку-
юча ознака в досліджуваних кримінальних справах. 
Хоча досвід інших країн доводить, що умисні вбив-
ства з мотивів релігійної ненависті й ворожнечі ма-
ють певне поширення в злочинах насильницького 
спрямування. Ксенофобія на етнорелігійному ґрунті  
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(тобто неприязне ставлення до представників інших 
етнічних і релігійних груп) присутня практично у всіх 
країнах світу з тим або іншим ступенем інтенсивно- 
сті. Можна виділити її три найпоширеніші форми: 
антициганські настрої, ісламофобія, антисемітизм 
[6, с. 49]. Так, наприклад, у 2017 році в Німеччині 
зафіксовано майже сто цілеспрямованих нападів на 
християн, вчинених на релігійному ґрунті, серед цих 
злочинів – одне вбивство, дев’ять випадків нанесення 
тілесних ушкоджень та один підпал [7].

Об’єктом зазначених кримінальних правопору-
шень є життя та здоров’я людини. Життя людини 
слід розглядати як природне поєднання її біофізіо-
логічного існування із соціальним функціонуван-
ням її особистості. У такому сенсі життя людини 
не є предметом правового регулювання (можливо, 
лише за винятком дій, пов’язаних із ризиком для 
життя), воно може виступати лише як об’єкт пра-
вового захисту, в тому числі й кримінально-пра-
вовими засобами [8, с. 126]. На думку професора  
О. Сотули, точнішою, такою, що відповідає су-
часній доктрині кримінального права, є позиція 
вважати родовим об’єктом злочинів проти життя 
особи – життя людини, разом із тим це й суспіль-
ні відносини, суб’єктом яких виступає людина. 
А з урахуванням такої позиції вчений пропонує 
родовим об’єктом злочинів проти життя вважа-
ти суспільні відносини, пов’язані з охороною 
життя людини. Що ж до безпосереднього об’єк-
та зазначених злочинів, ним є життя будь-якої 
конкретної людини, незалежно від її віку, житт-
єздатності, расової чи національної належності, 
соціальної корисності, моральних якостей тощо  
[8, с. 127, 130].

Здоров’я, на відміну від життя, треба розумі-
ти як елемент людського існування, що визначає 
умови життя, його якість, що визначається Всес-
вітньою організацію охорони здоров’я як сприй-
няття людьми свого положення в житті залежно 
від культурних особливостей і системи цінностей 
та у зв’язку з їхніми цілями, очікуваннями, стан-
дартами, турботами [9].

Здоров’я підлягає оцінці за певними параме-
трами: фізичними, психологічними, духовними, 
соціальними тощо. Відповідно, у разі заподіяння 
шкоди здоров’ю розмір такої шкоди може бути до-
сить об’єктивно визначений як у плані фізичному 
(функціональність організму, рівень самопочут-
тя), так і в плані економічному (працездатність, 
залежність від лікування та ліків) [8, с. 108].

Таким чином, ураховуючи найвищу цінність для 
людини й суспільства таких об’єктів криміналь-
но-правової охорони, як життя та здоров’я, великий 
суспільно небезпечний характер умисного вбивства 
й тяжкого тілесного ушкодження, катування та по-
грози вбивством, у тому числі з мотивів релігійної 
нетерпимості, вважаємо за доцільне збереження 
такої кваліфікуючої ознаки в частині 2 статті 115 

КК України, частині 2 статті 127 КК України, час- 
тині 2 статті 129 КК України. Що стосується части-
ни 2 статей 122, 126 КК України, то вітчизняна су-
дова практика й аналітичні матеріали вітчизняної 
кримінально-правової науки свідчать, що ці кри-
мінальні правопорушення відсутні в практиці, і в 
разі їх вчинення доцільніше було б використання 
релігійного мотиву як обставини, яка обтяжує по-
карання за пунктом 3 частини 1 статті 67 КК Украї-
ни: «вчинення кримінального правопорушення на 
ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі 
чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності».
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Анотація

Лук’янченко С. О. Релігійний мотив у криміналь-
них правопорушеннях проти життя та здоров’я: про-
блемні питання. – Стаття.

У статті розглянуто поняття та сутність релігій-
ного мотиву в кримінальних правопорушеннях про-



90 Прикарпатський юридичний вісник

ти життя та здоров’я. Запропоновано внесення змін 
до відповідних норм Кримінального кодексу України 
в розділі ІІ Особливої частини. Розділ II Особливої ча-
стини Кримінального кодексу України «Криміналь-
ні правопорушення проти життя та здоров’я особи» 
містить низку норм, в яких присутній мотив «релі-
гійної нетерпимості». Життя людини слід розглядати 
як природне поєднання її біофізіологічного існування 
із соціальним функціонуванням її особистості. Здо-
ров’я на відміну від життя треба розуміти як елемент 
людського існування, що характеризує умови життя, 
його якість і визначається Всесвітньою організацію 
охорони здоров’я як сприйняття людьми свого поло-
ження в житті залежно від культурних особливостей 
і системи цінностей та у зв’язку з їхніми цілями, 
очікуваннями, стандартами, турботам. Ураховуючи 
найвищу цінність для людини й суспільства таких 
об’єктів кримінально-правової охорони, як життя та 
здоров’я, великий суспільно небезпечний характер 
умисного вбивства й тяжкого тілесного ушкодження, 
катування та погрози вбивством, у тому числі з мо-
тивів релігійної нетерпимості, вважаємо за доцільне 
збереження такої кваліфікувальної ознаки в частині 
другій статті 115 Кримінального кодексу України, 
частині другій статті 127 Кримінального кодексу 
України, частині другій статті 129 Кримінального 
кодексу України. Щодо частини другої статей 122, 
126 Кримінального кодексу України, то вітчизняна 
судова практика й аналітичні матеріали вітчизняної 
кримінально-правової науки свідчать, що ці кримі-
нальні правопорушення відсутні в практиці, і в разі 
їх вчинення доцільніше було б використання релігій-
ного мотиву як обставини, яка обтяжує покарання 
за пунктом 3 частини першої статті 67 КК України: 
«вчинення кримінального правопорушення на ґрунті 
расової, національної, релігійної ворожнечі чи роз-
брату або на ґрунті статевої приналежності».

Ключові слова: кримінальне право, криміналь-
ні правопорушення, життя, здоров’я, релігійний  
мотив.

Summary

Lukyanchenko S. О. Religious motive in cri- 
minal offenses against life and health: problematic 
issues. – Article.

The article discusses the concept and essence of a religious 
motive for criminal offenses against life and health. It is 
proposed to amend the relevant norms of the Criminal Code of 
Ukraine, section II of the Special part. Section II of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine “Criminal Crimes 
Against Human Life and Health” contains a number of norms 
in which the motive of “religious intolerance” is present. 
Human life should be viewed as a natural combination of its 
biophysiological existence with the social functioning of his 
personality. Health, in contrast to life, must be understood 
as an element of human existence, determines the living 
conditions, its quality, is defined by the World Health 
Organization as people’s perception of their position in life, 
depending on cultural characteristics and value systems 
and in connection with their goals, expectations, standards, 
worries. Considering the high value for a person and society of 
such objects of criminal law protection as life and health, the 
large socially dangerous nature of premeditated murder and 
grievous bodily harm, torture and threats of murder, including 
those based on religious intolerance, we consider it expedient 
to preserve such a qualifying feature in terms of second  
article 115 of the Criminal Code of Ukraine, part two of 
article 127 of the Criminal Code of Ukraine, part two of 
article 129 of the Criminal Code of Ukraine. As for the 
second part of Articles 122, 126 of the Criminal Code of 
Ukraine, domestic judicial practice and analytical materials 
of domestic criminal law science indicate that these criminal 
offenses are absent in practice, and if they are committed, 
it would be more expedient to use a religious motive as an 
aggravating circumstance. punishment under paragraph 3 of 
the first part of Article 67 of the Criminal Code of Ukraine: 
“committing a criminal offense on the basis of racial, ethnic, 
religious hatred or discord or on the basis of gender”.

Key words: criminal law, criminal offenses, life, 
health, religious motive.
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АЛГОРИТМИ КВАЛІФІКАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Кваліфікація у кримінальному праві як логіч-
на, розумово-пізнавальна й інтелектуально-вольо-
ва діяльність здійснюється в декілька етапів, на 
підставі алгоритмів, з урахуванням правил, позна-
чається відповідною формулою. Етапи, алгоритми, 
правила та формула кваліфікації у кримінальному 
праві є взаємопов’язаними та взаємозалежними її 
складовими частинами. Водночас неправильно їх 
ототожнювати з методологічного погляду. Розмеж-
ування етапів, алгоритмів, правил та формули ква-
ліфікації у кримінальному праві лежить у площині 
їхнього функціонального призначення та систем-
но-структурного утворення кваліфікації.

Оскільки кваліфікація являє розумовий, ло-
гічний, інтелектуально-вольовий процес пізнан-
ня й оцінки кримінального юридичного факту, 
зіставлення його зі складом кримінально зна-
чущого діяння, це надає можливість її алгорит-
мізації. Застосування алгоритмічного підходу 
у кваліфікації, хоча й не зумовлює абсолютної 
гарантії досягнення істини, проте суттєво підви-
щує надійність її результату, оскільки недооцінка 
використання точних кількісних методик під час 
кваліфікації неприпустима.

Відповідно до «Академічного тлумачного слов-
ника української мови», алгоритм – це система 
правил виконання обчислювального процесу, що 
приводить до розв’язання певного класу задач піс-
ля скінченного числа операцій [1]. «Алгоритм» 
походить від латинського слова algorismus – ла-
тинська транслітерація імені арабського вченого 
IX ст. Мухамеда бен Муси аль-Хорезмі [2], являє 
собою набір послідовних операцій, що дозволяють 
вирішувати будь-яку задачу певного типу.

Алгоритм – точний припис, що визначає про-
цес перетворення первинних (початкових) даних 
на кінцевий результат [3]. Кожен алгоритм харак-
теризується наявністю вхідних даних, тобто вели-
чин, заданих до початку алгоритмічного процесу, 
або значення яких визначається під час роботи 
алгоритму, та вихідних даних, тобто величин, що 
мають досить визначений зв’язок із вхідними да-
ними та характеризують кінцевий результат ал-
горитмічного процесу. Робота кожного алгоритму 
відбувається шляхом виконання послідовності 
відповідних дій, операцій. Такі дії в науці дістали 
назву «кроки», а процес їх виконання – «алгорит-
мічний процес».

Процес алгоритмізації дозволяє поряд із чис-
ловими алгоритмами розробляти алгоритми для 
нечислових об’єктів, наприклад для логічних ви-
ражень та лінгвістичних перемінних, послідов-
ностей довільних символів тощо. Пов’язано це 
з розвитком математики, насамперед так званої 
нечіткої математики, що відіграє головну роль у 
теорії ухвалення рішень [4, с. 170]. Нечітка ма-
тематика є засобом подолання розриву між ма-
тематичними моделями, методами, судженнями 
та принципами вирішення завдань у галузях, що 
відрізняються низьким рівнем формалізації, до 
яких належить і юриспруденція. В основі нечіткої 
математики покладено поняття нечіткої множин-
ності, що передбачає використання як основних 
елементів не чисел, а лінгвістичних перемінних, 
прикладами яких можуть бути поняття такого 
типу, як «ступінь суспільної небезпеки», «ступінь 
суворості» тощо [5, с. 4].

Алгоритм кваліфікації у кримінальному пра-
ві – це система дій, модель, програма виконан-
ня в певному порядку відповідної послідовності 
операцій, що визначають процес пошуку резуль-
тату (результативність), а саме приводять до ви-
рішення завдання кримінально-правової оцінки 
вчиненого – встановлення складу кримінально 
значущого діяння, передбаченого кримінальним 
законом (кримінальне правопорушення; діяння, 
що не є кримінально протиправним, проте має 
кримінально-правове значення; посткриміналь-
на поведінка особи) [6, с. 168].

Кваліфікація у кримінальному праві полягає у 
виконанні відповідного завдання (задача) – кримі-
нально-правовій оцінці вчиненого (кримінальний 
юридичний факт). Алгоритм кваліфікації у кри-
мінальному праві забезпечує послідовність, по-
рядок, логічність процесу пізнання та вирішення 
цього завдання. Алгоритм вирішення кваліфіка-
ційного завдання можна уявити у виді послідов-
них, поступових операцій щодо пошуку відповіді 
на поставлені питання: «отримання інформації» 
– «побудова варіантів запитань / початкових ква-
ліфікаційних версій» – «надання відповіді на за-
питання, тобто отримання більш конкретизова-
ної інформації» – «побудова варіантів запитань з 
урахуванням більш конкретизованої інформації 
/ подальших кваліфікаційних версій» – тощо – 
«отримання остаточної необхідної інформації» 
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– «ухвалення рішення». Складність завдання 
зумовлює кількість запитань та кваліфікацій-
них версій. Для оцінки складності використову-
ють прийнятий у психології поділ завдань на три 
типи: а) стереотипні (мають рішення та викону-
ються механічно); б) діагностичні (вимагають ви-
бору оптимального варіанта рішення з декількох, 
що вже мають місце, потребують його корегуван-
ня); в) евристичні (передбачають застосування 
творчого підходу, оскільки не мають аналога). З 
позиції теорії інформації можна зазначити, що 
стереотипні завдання мають жорсткий алгоритм; 
діагностичні – адаптований; евристичні є неал-
горитмізованими [4, с. 169]. Можна зауважити, 
що здійснення кваліфікації насамперед полягає 
у вирішенні діагностичного завдання. Водночас 
не варто виключати й наявність стереотипних і 
евристичних завдань. Такий алгоритм буде мати 
адаптивні особливості, оскільки буде конкрети-
зуватися у процесі здійснення. Зазначене є ще 
одним з аргументів щодо можливості й доцільнос-
ті алгоритмізації кримінально-правової оцінки  
вчиненого.

Для вирішення кваліфікаційного завдання 
алгоритмічний процес як система поступових 
взаємозумовлених та взаємопов’язаних опера-
цій потребує поступового надання відповідей на 
питання: «так» чи «ні», що зумовлює подальшу 
логіку побудови запитань і розв’язання завдання 
щодо кримінально-правової оцінки криміналь-
но значущого діяння. Наприклад, установлено, 
що в учиненні суспільно небезпечного діяння 
брали участь декілька осіб. Алгоритм кваліфіка-
ції може бути такий: 1) необхідно дати відповідь 
на такі запитання: а) усі ці особи є суб’єктами?  
б) одна із цих осіб є суб’єктом? в) жодна із цих осіб 
не є суб’єктом кримінального правопорушення?;  
2) якщо всі ці особи є суб’єктами, то необхідно 
встановити, чи має місце: а) співучасть у кримі-
нальному правопорушенні; б) необережне спів-
завдання або в) причетність до кримінального 
правопорушення. Для цього треба з’ясувати, з 
якою формою вини вчинено кримінальне правопо-
рушення. Якщо вчинено необережне кримінальне 
правопорушення, то можна ставити питання про 
необережне співзавдання. Якщо кримінальне 
правопорушення скоєно умисно, то варто з’ясу-
вати, на якій стадії його вчинення «об’єдналися» 
суб’єкти: якщо спільні зусилля суб’єктів мали 
місце під час готування до кримінального право-
порушення або замаху на кримінальне правопору-
шення, то має місце співучасть у кримінальному 
правопорушенні; якщо один суб’єкт приєднався 
до іншого на стадії закінченого кримінального 
правопорушення, то має місце причетність до 
кримінального правопорушення тощо; 3) якщо 
лише одна із цих осіб є суб’єктом кримінального  
правопорушення, то доцільно аналізувати  

опосередковане завдання шкоди; 4) якщо жодна із 
цих осіб не є суб’єктом кримінального правопору-
шення, доцільно оцінювати вчинене як суспільно 
небезпечне діяння, скоєне особою, яка не є суб’єк-
том кримінального правопорушення, тощо.

Окрім зазначеного, алгоритм кваліфікації у 
кримінальному праві характеризується низкою 
особливостей, як-от: а) скінченність – алгоритм 
завжди має завершуватись після виконання скін-
ченної кількості алгоритмічних кроків отриман-
ням відповідного результату – наданням кримі-
нально-правової оцінки вчиненому кримінально 
значущому діянню; б) дискретність – алгорит-
мічний процес може бути поділений на окремі 
дії, операції (алгоритмічні кроки), кожна з яких 
є послідовним етапом для досягнення відповідно-
го завдання (отримання результату) кваліфікації 
у кримінальному праві; в) визначеність – кожен 
крок алгоритму має бути точно, чітко та недвоз-
начно визначений для певного випадку; виконан-
ня алгоритмічних кроків відбувається єдиним 
способом та приводить до однакового результату 
для однакових / схожих, подібних вхідних даних; 
г) масовість (загальність) – алгоритм кваліфіка-
ції у кримінальному праві повинен забезпечувати 
розв’язання будь-якого завдання з категорії одно-
типних завдань за будь-якими вхідними даними, 
що належать до сфери застосування алгоритму.

У науковій літературі слушно зазначається, 
що під час здійснення кваліфікації легко стати 
жертвою психічних особливостей мисленнєвого 
процесу, коли суб’єкт кваліфікації, побачивши 
щось суб’єктивно типове, у результаті виникло-
го в його головному мозку осередку збудження, 
не звернув уваги на факти, що перебували «на 
поверхні» і мали кримінально-правове значення  
[7, с. 93]. Власне використання алгоритму пі-
знання та кримінально-правової оцінки вчинено-
го допоможе усунути такі можливі вади. Навіть 
більше, процес пізнання й оцінки насамперед 
здійснюється на підсвідомості, а вже потім об-
ґрунтовується, ухвалюється відповідне рішення. 
У науковій літературі навіть висловлена думка, 
що відповідні етапи (стадії) кваліфікації можуть 
не усвідомлюватися суб’єктом кваліфікації, проте 
алгоритмічний процес кваліфікації завжди відо-
бражається у свідомості такого суб’єкта [7, с. 71].

Алгоритми становлять важливу складову ча-
стину кваліфікації у кримінальному праві, зо-
крема: а) визначають процес, систему операцій, 
дій щодо кримінально-правової оцінки кримі-
нального юридичного факту; б) дозволяють еко-
номити розумову працю, уникати зайвих дій / 
кроків в обробленні інформації під час здійснен-
ня кримінально-правової оцінки та мінімізувати 
можливість помилкового розв’язання кваліфіка-
ційних завдань; в) зумовлюють можливість дід-
житалізації вирішення кваліфікаційних завдань;  
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г) є засобом дослідження та вирішення нових про-
блем як кваліфікації у кримінальному праві, так 
і кримінально-правового регулювання; ґ) дозво-
ляють описувати складні процеси як криміналь-
но-правового регулювання, так і кваліфікації  
у кримінальному праві.

У кримінально-правовій доктрині висловле-
на позиція, відповідно до якої алгоритм та етапи 
кваліфікації деякою мірою є тотожними [8, с. 40].  
З урахуванням того, що етапи й алгоритм є еле-
ментами системи кваліфікації у кримінальному 
праві, уважаємо за доцільне зауважити їхні від-
мінності: 1) етапи підтверджують, що кваліфі-
кація у кримінальному праві – це процес, діяль-
ність, що характеризується набором відповідних 
логічних, розумово-пізнавальних операцій, які 
об’єднуються в таких основних напрямах: з од-
ного боку, під час кримінально-правового оціню-
вання аналізується вчинене особою діяння, тоб-
то фактична підстава кваліфікації («отримання 
інформації» (вхід даних)), а із другого – склад 
кримінально значущого діяння, передбачений 
кримінальним законом, тобто юридична підста-
ва кваліфікації («ухвалення рішення» (вихід да-
них)); 2) етапи кваліфікації характеризуються 
сукупністю відносно відокремлених, пов’язаних 
один з одним періодів кримінально-правової оцін-
ки щодо встановлення тотожності кримінального 
юридичного факту складу кримінально значу-
щого діяння та закріплення результатів оцінки 
у правозастосовному акті, водночас алгоритм 
кваліфікації характеризується системою посту-
пових взаємозумовлених та взаємопов’язаних 
операцій щодо поступового надання відповідей на 
питання: «так» чи «ні», що зумовлює подальшу 
логіку побудови запитань і розв’язання завдання 
щодо кримінально-правової оцінки кримінально 
значущого діяння; 3) етапи підтверджують, що 
кваліфікація – це процес, логічна, розумово-піз-
навальна діяльність, тоді як алгоритм забезпечує 
послідовність, порядок, логічність процесу пізнання;  
4) етапи кваліфікації мають природний (законо-
мірний) характер, а алгоритм кваліфікації – це 
штучно створена наукова конструкція; 5) якщо 
алгоритм кваліфікації зумовлений видом квалі-
фікації / видом кримінально значущого діяння, 
то етапи кваліфікації характерні для всіх її видів 
незалежно від об’єкта кваліфікації; 6) існування 
та проходження етапів кваліфікації суб’єкт не 
завжди усвідомлює, може констатувати наявність 
тапів після завершення процесу кваліфікації, тоді 
як кроки алгоритмічного процесу усвідомлюють-
ся суб’єктом кваліфікації, він завжди передбачає 
попередню заданість; 7) виділення етапів ква-
ліфікації має дещо умовний характер. Суб’єкт 
кваліфікації не завжди у процесі пізнання може 
їх чітко відокремити, усвідомлювати кожен із  
таких етапів, на відміну від алгоритму пізнання, 

оскільки останній передбачає послідовне надання 
відповідей на пов’язані запитання щодо оцінки 
кримінального юридичного факту.

У науковій літературі також висловлюється 
думка, відповідно до якої алгоритми та правила 
кваліфікації є тотожними поняттями. Уважаємо 
за доцільне зазначити, що, на наш погляд, правила 
кваліфікації у кримінальному праві – це нормативні 
приписи, загальновизнані доктринальні положення 
та роз’яснення вищої судової інстанції, якими має 
керуватися суб’єкт кваліфікації під час обрання 
кримінально-правової норми для кримінально-пра-
вової оцінки вчиненого кримінально значущого ді-
яння [9, с. 34]. Ці правила визначають як загальні, 
так і спеціальні вимоги, що ставляться до застосу-
вання кримінального закону під час вирішення пи-
тання про наявність або відсутність юридичної під-
стави кваліфікації кримінально значущого діяння. 
Правило кваліфікації – положення, яке реґламен-
тує закономірність кримінально-правової оцінки, 
усталене співвідношення фактичного та юридично-
го у вчиненому, зрештою, дає відповідь на питання 
– яка кримінально-правова норма передбачає вчине-
не діяння. Функціональним призначенням правил 
кваліфікації є обґрунтоване, правильне, ефективне, 
одностайне застосування кримінально-правових 
норм під час здійснення кримінально-правової оцін-
ки кримінально значущого діяння.

Правила кваліфікації застосовуються, якщо 
вчиненому надано відповідну кримінально-право-
ву оцінку. Правила кваліфікації повинні віднайти 
законодавчу реґламентацію, що зумовить єдність 
підходів кримінально-правової оцінки, її ефек-
тивність, результативність та конкретизованість 
із метою виконання завдань кримінально-право-
вого впливу. Наявність у кримінальному законі 
правил кваліфікації сформує в механізмі кри-
мінально-правового регулювання єдиний підхід 
щодо кримінально-правової оцінки кримінально 
значущих діянь з урахуванням як їхніх загальних 
характеристик, так і специфічних властивостей, 
притаманних конкретному випадку. Правила ква-
ліфікації виконують властиву їм забезпечувальну 
функцію, оскільки забезпечують єдині підходи у 
слідчо-судовій практиці щодо кримінально-пра-
вової оцінки вчиненого, визначеність та достовір-
ність результатів такої кваліфікації, мінімізацію 
ризиків неправильної кваліфікації, формалізацію 
процесу кваліфікації, мінімізацію розсуду право-
застосувача у процесі кваліфікації тощо.

Що стосується загальних вимог побудови алго-
ритму кваліфікації у кримінальному праві, ува-
жаємо за доцільне зазначити таке:

1. Кваліфікація насамперед зумовлюєть-
ся кримінальним законом / кримінально-пра-
вовим регулюванням. З одного боку, кваліфі-
кація реагує на зміни кримінально-правового  
регулювання, а із другого – алгоритми та  
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правила кваліфікації повинні бути такими, щоб 
у разі порушення системності кримінально-пра-
вового регулювання, наявності його прогалин та 
неузгодженостей, його надмірності чи недостатно-
сті такі алгоритми та правила забезпечували пра-
вильну кримінально-правову оцінку вчиненого.

2. Алгоритм базується, будується на правилах 
логіки і формально-логічних законах, методах ана-
лізу, синтезу, розпізнання; характеризується скін-
ченністю, дискретністю, визначеністю, однознач-
ністю, результативністю, масовістю / загальністю; 
повинен бути побудований таким чином, щоб він 
не міг призводити до неправильного рішення.

3. Алгоритм має поступовий, послідовний, 
покроковий характер вирішення завдання,  
характеризується системою взаємопов’язаних 
та взаємозумовлювальних логіко-пізнавальних  
розумово-аналітичних операцій.

4. За формою алгоритм може бути лінійним (по-
кроковий, такий, що передбачає певний ланцюг кро-
ків) чи розгалуженим (являє собою низку питань, 
що потребують однозначної відповіді «так» чи «ні»). 
Зазвичай алгоритм будується на дихотомічній систе-
мі, оскільки перехід від однієї операції (дії) до іншої 
здійснюється на підставі двоєдиного вибору. Такі ал-
горитми називають дихотомічними, двочленними, 
бінарно-альтернативними [10, с. 246].

5. Алгоритм передбачає певну шаблонізацію 
кримінально-правових оцінок, суворо визначе-
ний порядок дій / операцій, поширюється на не-
визначене коло подібних випадків, дозволяє роз-
пізнати, до якого класу, виду, категорії належить 
об’єкт пізнання, передбачає найбільш раціональ-
ну послідовність розумових операцій щодо кримі-
нально-правової оцінки вчиненого.

Наведене дає підставу зазначити, що кваліфіка-
ція у кримінальному праві характеризується систе-
мою алгоритмів та правил, які структурно об’єднані 
одне з одним і покликані забезпечити правильну кри-
мінально-правову оцінку кримінально значущого ді-
яння. Безперечно, кваліфікація окремих категорій 
кримінальних правопорушень, діянь, що не є кри-
мінально протиправними, проте мають криміналь-
но-правове значення, та видів посткримінальної по-
ведінки особи має специфіку, проте без загального 
(загальні алгоритми та правила кримінально-право-
вої оцінки вчиненого) не може існувати спеціальне.
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Анотація

Ус О. В. Алгоритми кваліфікації  у кримінальному 
праві. – Стаття.

Стаття присвячена дослідженню алгоритмів ква-
ліфікації у кримінальному праві. З’ясовано сутність 
та зміст алгоритму, алгоритмічних кроків і алго-
ритмічного процесу. Встановлено, що алгоритм ква-
ліфікації у кримінальному праві – це система дій, 
модель, програма виконання в певному порядку 
відповідної послідовності операцій, що визначають 
процес пошуку результату – встановлення складу 
кримінально значущого діяння, передбаченого кри-
мінальним законом (кримінальне правопорушення; 
діяння, що не є кримінально протиправним, проте 
має кримінально-правове значення; посткримінальна  
поведінка особи).

Доведено, що для вирішення кваліфікаційного 
завдання алгоритмічний процес як система поступо-
вих взаємозумовлених та взаємопов’язаних операцій 
потребує поступового надання відповідей на питання: 
«так» чи «ні», що зумовлює подальшу логіку побудо-
ви запитань і розв’язання завдання щодо криміналь-
но-правової оцінки кримінально значущого діяння.

Обґрунтовано, що алгоритм кваліфікації у 
кримінальному праві характеризується низкою особ- 
ливостей, як-от скінченність, дискретність, визначе-
ність, масовість (загальність), однозначність, резуль-
тативність.

Досліджено відмежування алгоритмів кваліфікації 
від етапів кваліфікації, що характеризуються сукупні-
стю відносно відокремлених, пов’язаних один з одним 
періодів кримінально-правової оцінки щодо встанов-
лення тотожності кримінального юридичного факту 
складу кримінально значущого діяння та закріплення 
результатів оцінки у правозастосовному акті, а також 
від правил кваліфікації, що становлять нормативні 
приписи, загальновизнані доктринальні положення та 
роз’яснення вищої судової інстанції, якими має керу-
ватися суб’єкт кваліфікації під час обрання криміналь-
но-правової норми для кримінально-правової оцінки 
кримінально значущого діяння.

Запропоновані загальні вимоги побудови алгорит-
мів кваліфікації у кримінальному праві.

Ключові слова: алгоритм кваліфікації, кваліфіка-
ція у кримінальному праві, кримінально-правова оцін-
ка вчиненого діяння, кримінально значуще діяння, 
етапи кваліфікації, правила кваліфікації, криміналь-
но-правова норма.
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Summary

Us O. V. Algorithms of qualification in criminal  
law. – Article.

The article is devoted to the study of qualification 
algorithms in criminal law. The essence and content 
of the algorithm, algorithmic steps and algorithmic 
process are clarified. It is established that the algorithm 
of qualification in criminal law is a system of actions, 
model, program of execution in a certain order of the 
corresponding sequence of operations defining process 
of search of result – establishment of structure of the 
criminally significant act provided by the criminal law 
(criminal offense; an act that is not criminally illegal 
but has criminal significance; post-criminal behavior  
of the person).

It is proved that to solve the qualification problem the 
algorithmic process as a system of gradual interdependent 
and interconnected operations requires gradual answers 
to the question: “yes” or “no”, which determines the 
further logic of constructing questions and solving the 
problem of criminal-legal assessment of a criminally 
significant act.

It is substantiated that the algorithm of qualification 
in criminal law is characterized by several features 
finiteness, discreteness, certainty, mass (generality), 
unambiguity, efficiency.

The distinction of qualification algorithms  
from the stages of qualification, characterized by 
a set of relatively separate, interconnected periods  
of criminal law assessment to establish the identity  
of the criminal legal fact of a criminally significant 
act and consolidate the results of assessment in  
the law enforcement act, as well as the rules of 
qualification normative prescriptions, generally 
recognized doctrinal provisions and explanations  
of the higher court, which should be followed by  
the subject of qualification when choosing a criminal 
law norm for criminal law assessment of a criminally 
significant act.

The general requirements of construction of 
algorithms of qualification in criminal law are offered.

Key words: qualification algorithm, qualification in 
criminal law, criminal-legal assessment of committed 
act, criminally significant act, stages of qualification, 
qualification rules, criminal-legal norm.
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО  
В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ В ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

Розвідка із проблематики кримінально-проце-
суальної комунікації потерпілого під час судового 
розгляду слугує, на нашу думку, досягненню мети 
кримінального провадження – забезпеченню до-
стовірного встановлення обставин кримінального 
правопорушення. З огляду на підсумковий для пе-
ревірки обґрунтованості обвинувачення характер 
і особливі умови дослідження доказів, що забезпе-
чують реалізацію засади змагальності та свободи 
в поданні суду доказів і в доведенні перед судом 
їхньої переконливості, стадії судового розгляду, 
особливої актуальності набуває питання ефектив-
ної реалізації потерпілим своєї комунікативної 
позиції. З метою компенсації «комунікативної 
нерівності», яка все-таки наявна між учасниками 
кримінального провадження, забезпечення рівно-
віддаленості суду від учасників судового прова-
дження, забезпечення реалізації засади змагаль-
ності на цій стадії кримінального провадження, 
уважаємо, варто дослідити окремі положення 
кримінального процесуального закону.

Погоджуємося з думкою про те, що сприяння 
активності сторін передбачає надання судом не-
обхідної допомоги у використанні процесуаль-
них засобів доказування й обстоювання своєї 
позиції перед судом тими учасниками судового 
розгляду, які з різних причин не можуть повною 
мірою реалізувати свій змагальний потенціал  
[1, c. 139–140]. Суд за клопотанням учасників судо-
вого провадження повинен сприяти їм у залученні 
необхідних доказів для їх подальшого досліджен-
ня в разі, якщо в останніх виникнуть труднощі в 
їх отриманні, шляхом надсилання відповідних 
запитів, надання судових доручень, здійснення 
судових викликів. Підкреслимо, сам факт знахо-
дження документа в матеріалах справи автома-
тично включає відомості, що в ньому містяться,  

у колотих, на підставі яких формується внутріш-
нє переконання особи, яка ухвалює процесуальне 
рішення [2, c. 80].

Створення необхідних умов для реалізації по-
терпілим його процесуальних прав має значення 
також тоді, «коли правовий статус потерпілого не 
дозволяє йому безперешкодно отримати в держав-
них органах та установах необхідні офіційні доку-
менти та їх копії, коли запрошений свідок може 
ухилитися від явки в судове засідання і для його 
примусового приводу необхідно ухвалити відпо-
відне судове рішення» [1, c. 195].

Сприяння судом активності сторін, потерпіло-
го в судовому провадженні повинне проявлятися 
не лише в забезпеченні рівних можливостей на 
подання доказів до суду, але й у наданні можливо-
сті активно і безпосередньо брати участь у дослі-
дженні кожного доказу, який є в матеріалах кри-
мінального провадження, і подавати відповідні 
клопотання щодо досліджених доказів [3, c. 98].

Кримінальне провадження, яке здійснюється на 
основі змагальності, має передбачати можливість 
повноцінного обстоювання потерпілим, його пред-
ставником, законним представником своєї проце-
суальної (комунікативної) позиції шляхом активної 
участі в дослідженні доказів під час судового роз-
гляду. Активність потерпілого, його представника, 
законного представника в дослідженні доказів про-
являється в поданні ними клопотань, спрямованих 
на збирання та подання доказів, висловлюванні сво-
їх думок щодо клопотань інших учасників судового 
розгляду, у висловлюванні своїх пропозицій щодо 
обсягу доказів, які підлягають дослідженню, та по-
рядку їх дослідження, в участі у проведенні проце-
суальних дій та в дослідженні доказів, поданих ін-
шими учасниками судового розгляду, у виступах із 
промовою в судових дебатах.
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Варто зауважити, що процесуальна активність 
потерпілого, який захищає себе самостійно, за-
лежить від своєчасності й ефективності повідом-
лення про наявність у нього відповідних прав на 
різних етапах судового розгляду, роз’яснення по-
рядку й особливостей їх реалізації, а також про 
наслідки здійснення цих прав. Водночас роз’яс-
нення прав повинно не тільки містити сухий ви-
клад відповідних норм, а й «відображати бажан-
ня головуючого, щоб учасники провадження:  
а) добре зрозуміли свої права й обов’язки; б) відчу-
ли, що під час розгляду справи головуючий праг-
не бути гранично об’єктивним і справедливим;  
в) зрозуміли, що від усіх учасників провадження 
головуючий вимагатиме відповідального ставлен-
ня до дотримання процесуальних норм» [4, c. 27].

Зазначимо, що пам’ятка про процесуальні пра-
ва й обов’язки повинна бути вручена потерпілому, 
його представнику, законному представнику, як у 
підготовчому судовому провадженні (ч. 2 ст. 314 
КПК), так і на підготовчому етапі судового розгля-
ду (ч. 1 ст. 345 КПК), зокрема й під час здійснення 
дистанційного судового провадження (ч. 4 ст. 336 
КПК). Окрім цього, головуючий зобов’язаний по-
відомити потерпілого про його права й обов’язки, 
роз’яснити їх як на відповідних етапах судового 
розгляду, так і перед відповідною процесуальною 
дією, у якій бере участь потерпілий.

Головуючий у судовому засіданні забезпе-
чує здійснення учасниками кримінального про-
вадження, зокрема й потерпілим, його пред-
ставником, законним представником, їхніх 
процесуальних прав (ч. 1 ст. 321 Кримінального 
процесуального кодексу (далі – КПК)). Тому не-
залежно від вказівки на необхідність роз'яснен-
ня прав і обов'язків уважаємо, що з метою забез-
печення кримінально-процесуальної активності 
потерпілого як учасника судового розгляду в суді 
першої інстанції головуючий, у разі необхідності, 
зобов’язаний, зокрема:

– роз’яснити право підтримувати обвинувачен-
ня в раніше пред’явленому обсязі (якщо в обвину-
вальному акті зі зміненим обвинуваченням ста-
виться питання про застосування закону України 
про кримінальну відповідальність, який передба-
чає відповідальність за менш тяжке кримінальне 
правопорушення, чи про зменшення обсягу обви-
нувачення (ч. 3 ст. 338 КПК));

– роз’яснити право підтримувати обвинувачення 
в суді (у разі відмови прокурора від підтримання дер-
жавного обвинувачення в суді (ч. 2 ст. 340 КПК)), а 
також роз’яснити можливість мати необхідний час 
для підготовки до підтримання обвинувачення, під-
готовки до проведення окремих процесуальних дій, 
допиту свідків, обвинуваченого, отримання право-
вої допомоги (п. 4 ч. 2 ст. 322 КПК);

– роз’яснити неможливість (позбавлення  
права) оскаржувати обставини, які ніким  

не оспорюються в апеляційному/касаційному 
порядках, у разі проведення скороченого судово-
го розгляду (під час вирішення питання доціль-
ності дослідження доказів щодо тих обставин,  
які ніким не оспорюються (ч. 3 ст. 349 КПК));

– роз’яснити перед допитом потерпілому його 
права й обов’язки (ст. 353 КПК);

– роз’яснити потерпілому право заявляти кло-
потання про виклик нових свідків і експертів, про 
витребування окремих речей і документів тощо,  
а також роз’яснити, що відмова в задоволенні  
клопотання не перешкоджає його повторному  
поданню з інших підстав;

– роз’яснити перед початком дослідження ре-
чових доказів право потерпілого звертати увагу 
суду на ті чи інші обставини, пов’язані з річчю та 
її оглядом, а також право ставити запитання щодо 
речових доказів свідкам, експертам, спеціаліс-
там, що їх оглядали;

– після з’ясування обставин, встановлених під 
час кримінального провадження, та перевірки їх 
доказами запитати, чи бажає потерпілий доповни-
ти судовий розгляд і чим саме (ч. 1 ст. 363 КПК);

– роз’яснити потерпілому його право наполя-
гати на новому проведенні процесуальних дій, які 
вже були здійснені судом до заміни судді, у разі 
ухвалення рішення про відсутність необхідності 
розпочинати судовий розгляд із початку та здійс-
нювати повторно всі або частину процесуальних 
дій (ч. 2 ст. 319 КПК);

– роз’яснити потерпілому право звернутися з 
позовними вимогами в порядку цивільного судо-
чинства в разі залишення цивільного позову, за-
явленого ним, без розгляду;

– роз’яснити потерпілому право звернутися 
з позовними вимогами в порядку цивільного су-
дочинства в разі закриття кримінального прова-
дження;

– роз’яснити потерпілому, що йому має бути 
забезпечена технічна можливість добре чути та ба-
чити перебіг дистанційного судового проваджен-
ня, зокрема і ставити запитання учасникам дис-
танційного судового провадження, отримувати 
відповіді на них, а також право отримати пам’ят-
ку про процесуальні права в судовому проваджен-
ні дистанційно;

– роз’яснити перед початком судових дебатів 
потерпілому його права й обов’язки на даному ета-
пі судового розгляду, загальні правила та порядок 
проведення судових дебатів;

– роз’яснити потерпілому його право на реплі-
ку в судових дебатах, а також право звернутись із 
клопотанням про оголошення перерви в судовому 
засіданні для підготовки до судових дебатів;

– роз’яснити потерпілому право головуючого 
зупинити його виступ у судових дебатах, якщо 
він після зауваження повторно вийде за межі кри-
мінального провадження чи повторно допустить 
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висловлювання образливого або непристойного 
характеру;

– роз’яснити потерпілому після проголо-
шення судового рішення в судовому засіданні 
зміст рішення, порядок і строк його оскарження 
(ч. 1 ст. 376 КПК);

– роз’яснити потерпілому право звернутися до 
суду, який ухвалив судове рішення, із заявою про 
роз’яснення судового рішення та право оскаржи-
ти в апеляційному порядку відмову в його роз’яс-
ненні (ст. 380 КПК);

– роз’яснити потерпілому право звернутися із 
заявою щодо виправлення допущених у судовому 
рішенні цього суду описок, очевидних арифме-
тичних помилок та право оскаржити відмову  
у внесенні виправлень (ст. 379 КПК);

– роз’яснити потерпілому право заявляти клопо-
тання повторно, якщо вони були заявлені в судово-
му розгляді раніше і суд відмовив у їх задоволенні;

– роз’яснити потерпілому за необхідності, що 
означає «доповнити судовий розгляд», «межі кри-
мінального провадження», «обсяг обвинувачен-
ня», «скорочений судовий розгляд»;

– роз’яснити право на укладення угоди про 
примирення, а також угоди про визнання винува-
тості;

– роз’яснити потерпілому, що в разі невико-
нання розпорядження головуючого та порушення 
порядку в залі судового засідання його може бути 
видалено із зали судового засідання та притягнуто 
до адміністративної відповідальності, установле-
ної законом;

– роз’яснити потерпілому наслідки  
неприбуття в судове засідання;

– роз’яснити потерпілому його право під час 
ознайомлення з речовими доказами звернути 
увагу суду на ті чи інші обставини, пов’язані  
з річчю та її оглядом (ст. 357 КПК), а також право 
ставити питання щодо речових доказів свідкам,  
експертам, спеціалістам, які їх оглядали;

– роз’яснити права й обов’язки потерпілого, 
з’ясувавши після його ознайомлення з пам’я- 
ткою про права й обов’язки, а також перед  
допитом потерпілого, чи зрозумілі вони йому  
(ст. ст. 345, 353 КПК);

– роз’яснити настання кримінальної відпові-
дальності за дачу завідомо неправдивих показань;

– роз’яснити потерпілому право скористатися 
усними консультаціями або письмовими роз’яс-
неннями спеціаліста, наданими на підставі його 
спеціальних знань, та заявити відповідне клопо-
тання під час судового розгляду кримінального 
провадження;

– роз’яснити право заявити про підробку зву-
ко- і відеозаписів, висловити доводи щодо дослі-
джених звуко- і відеозаписів;

– роз’яснити право просити суд виклю- 
чити документ, що викликає сумніви в його  

достовірності, із числа доказів і вирішувати спра-
ву на підставі інших доказів або призначити від-
повідну експертизу цього документа;

– роз’яснити потерпілому право отримати ко-
пію запису судового засідання, зробленого за до-
помогою технічного засобу (обов’язок секретаря 
судового засідання);

– роз’яснити потерпілому право відводу, що 
може бути заявлено судді, прокурору, представни-
ку, захиснику, спеціалісту, експерту, секретарю 
судового засідання під час судового провадження 
до початку судового розгляду;

– роз’яснити потерпілому право ознайомитися 
із журналом судового засідання і подати на нього 
письмові зауваження.

Уважаємо, що варто передбачити участь 
представника потерпілого та законного предста-
вника потерпілого в судовому розгляді в разі 
відмови прокурора від обвинувачення або зміни 
обвинувачення на менш тяжке. Погоджуємося з 
думкою, що «у разі, коли потерпілий – особа ма-
лолітня або визнана судом недієздатною, її права 
(крім права давати показання) реалізує законний 
представник. Якщо ж потерпілому 16–17 років, 
він може мати власну думку щодо доцільності під-
тримання обвинувачення, яка може не збігатися 
з позицією законного представника. Така ж ситу-
ація може виникнути, коли потерпілий – особа, 
визнана судом обмежено дієздатною, наприклад, 
унаслідок зловживання спиртними напоями» 
[5, c. 572].

У зв’язку із цим варто внести зміни та допов-
нення до ч. 3 ст. 338 КПК, викласти її в такій  
редакції:

«Якщо в обвинувальному акті зі зміненим  
обвинуваченням ставиться питання про застосу-
вання закону України про кримінальну відпові-
дальність, який передбачає відповідальність за 
менш тяжке кримінальне правопорушення, чи 
про зменшення обсягу обвинувачення, головую-
чий зобов’язаний роз’яснити потерпілому, його 
представнику, законному представнику їхнє пра-
во підтримувати обвинувачення у раніше пред’яв-
леному обсязі».

Крім того, уважаємо, що в разі згоди потер-
пілого підтримувати обвинувачення в раніше 
пред’явленому обсязі йому може бути потрібен 
час для залучення представника, підготовки до 
підтримання обвинувачення в раніше пред’яв-
леному обсязі, тому право клопотати про продов-
ження (скорочення) строку, на який відкладаєть-
ся судовий розгляд (згідно із ч. 4 ст. 338 КПК, не 
менше ніж на сім днів), варто надати не тільки 
стороні захисту, як це передбачив законодавець, 
але й потерпілому. Та у зв’язку із цим доповни-
ти друге речення ч. 4 ст. 338 КПК, викласти його  
в такій редакції: «За клопотанням сторони захи-
сту, потерпілого, його представника, законного 
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представника цей строк може бути скорочений 
або продовжений».

У ст. 340 КПК законодавець передбачив право 
потерпілого підтримувати обвинувачення в суді в 
разі відмови прокурора від підтримання держав-
ного обвинувачення. У зв’язку із цим підкресли-
мо, що відповідне право варто закріпити не лише 
за потерпілим, а й за його представником, закон-
ним представником. Тому, на нашу думку, варто 
доповнити ч. 2 ст. 340 КПК, викласти її в такій 
редакції:

«У разі відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення в суді головуючий 
роз’яснює потерпілому, його представнику, за-
конному представнику право підтримувати обви-
нувачення в суді».

Уважаємо, що потерпілому також має бути 
забезпечено можливість підготуватися до підтри-
мання обвинувачення, якщо він висловив на те 
згоду в судовому засіданні. Тому ч. 3 ст. 340 КПК 
варто викласти в такій редакції:

«Якщо потерпілий висловив згоду на підтри-
мання обвинувачення в суді, головуючий роз’яс-
нює йому право залучити представника, після 
чого відкладає розгляд не менше ніж на сім днів 
для надання потерпілому, його представнику, за-
конному представнику можливості підготуватися 
до підтримання обвинувачення в суді. За клопо-
танням потерпілого, його представника, законно-
го представника цей строк може бути скорочений 
або продовжений. Після закінчення цього строку 
судовий розгляд продовжується».

Варто звернути увагу на передбачене ч. 3  
ст. 349 КПК право суду визнати недоцільним до-
слідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 
оспорюються, тобто проведення так званого «ско-
роченого судового слідства» під час судового роз-
гляду. Так, щоб визнати недоцільним досліджен-
ня доказів, суд повинен переконатися в наявності 
таких умов: сторони й інші учасники судового 
провадження не оспорюють фактичні обставини, 
які визначені обвинувальним актом; учасники 
судового провадження правильно розуміють фак-
тичну та юридичну сутність тих фактичних об-
ставин, які вони не оспорюють, погоджуються із 
кваліфікацією кримінального правопорушення; 
обвинувачений цілком визнає свою вину; сторони 
правильно розуміють сутність обмежень на апеля-
ційне оскарження, передбачених ч. 1 ст. 394 КПК 
(позбавлення права оскаржувати фактичні обста-
вини, які сторони не оспорювали, посилатись на 
недослідження зазначених обставин), і погоджу-
ються на таке обмеження; позиція учасників су-
дового провадження, які не оспорюють фактич-
ні обставини, є добровільною [5, c. 584–585]. На 
необхідність урахування зазначених умов звер-
тає увагу Касаційний кримінальний суд у складі 
Верховного Суду в постанові від 15 лютого 2018 р.  

у справі № 664/2078/16-к, розглядає як обов’яз-
кові передумови можливості відмови від дослі-
дження доказів: повне визнання вини; незапе-
речення фактичних обставин кримінального 
провадження та кваліфікації дій обвинуваченим; 
правильне розуміння й усвідомлення змісту об-
ставин злочину, у якому особа обвинувачується, а 
також правових наслідків розгляду за спрощеною 
процедурою; відсутність сумнівів у добровільнос-
ті позиції щодо усвідомлення обвинуваченим цих 
обставин. Крім того, відповідно до висновку Вер-
ховного Суду у вищенаведеному рішенні, якщо у 
своїх показаннях обвинувачений викладає фак-
тичні обставини таким чином, що виникають сум-
ніви щодо того, що він правильно розуміє та не 
оспорює ті фактичні обставини, які вважає вста-
новленими прокурор, суд повинен буде повторно і 
більш ретельно з’ясувати позицію обвинуваченого 
щодо обвинувачення, яке підтримує прокурор, та 
ще раз вирішити питання про можливість прове-
дення скороченого розгляду.

Тут підтримуємо думку, що «суд має право, 
ухваливши рішення про проведення скороченого 
розгляду, провести не тільки допит обвинувачено-
го, але й допитати потерпілого, для того, щоб ре-
тельно перевірити, наскільки правильно розуміє 
потерпілий суть фактичних обставин, кваліфіка-
цію правопорушення, яким йому завдано шкоди, 
можливо – допитати деяких свідків, дослідити де-
які докази, відмовившись від дослідження інших 
доказів» [5, c. 586].

Крім того, підкреслимо, якщо у кримінально-
му провадженні беруть участь декілька потерпі-
лих, то суд повинен з’ясувати окремо думку кож-
ного потерпілого щодо можливості проведення 
так званого «скороченого судового слідства», піс-
ля чого може здійснити провадження у скороче-
ному порядку або за загальною процедурою, якщо 
хоча б один із потерпілих не згоден на здійснення 
судового розгляду у скороченому порядку.

Щоб відмовитись від дослідження доказів 
щодо цивільного позову, суд повинен перекона-
тися, що цивільний позивач (його представник  
і законний представник), з одного боку, і обвину-
вачений (його законний представник і захисник) 
або цивільний відповідач (його представник),  
з іншого боку, не оспорюють підстав та розміру  
позову. Водночас необхідно врахувати, яким чи-
ном цивільний позов пов’язаний з обвинувачен-
ням. Якщо йдеться про цивільно-правові наслід-
ки, які можна розглядати як частину поняття 
«подія злочину», то незгода сторін із розміром 
позову означає незгоду з обвинуваченням, отже, 
про розгляд провадження у скороченому поряд-
ку не може йтися. Якщо, наприклад, сторона 
захисту оспорює розмір викраденого, розмір не-
правомірної вигоди, то по суті оспорюються фак-
тичні обставини вчиненого кримінального пра-
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вопорушення. Можлива й інша ситуація, коли 
сторони не оспорюють, скажімо, фактичних об-
ставин учинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодекса  
(далі – КК), сторона обвинувачення, сторона захи-
сту, потерпілий не оспорюють факту порушення 
правил безпеки дорожнього руху, завдання потер-
пілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.  
У даному провадженні потерпілий звернувся та-
кож із цивільним позовом, вимагає відшкодування 
йому коштів, які він витратив на лікування. Обви-
нувачений не погоджується з розміром цивільного 
позову, уважає, що потерпілий істотно завищує 
розмір витрат на лікування. У такому разі можна, 
на наш погляд, відмовитися від дослідження до-
казів щодо самого факту вчинення кримінального 
правопорушення, а щодо розміру цивільного позо-
ву провести дослідження доказів [5, c. 586].

На наш погляд, зважаючи на вище- 
наведене, варто передбачити обов’язкову участь 
представника потерпілого під час судового  
розгляду в разі застосування процедури  
«скороченого судового слідства», передбаче-
ної ч. 3 ст. 349 КПК. А тому внести відповідні  
зміни й доповнення до чинної редакції КПК, 
зокрема зазначити, що участь представника 
потерпілого / фізичної особи є обов’язковою у 
кримінальному провадженні в разі визнання 
судом недоцільним дослідження доказів щодо 
тих обставин, які ніким не оспорюються, під 
час судового розгляду – з моменту ініціювання 
такої процедури у відкритому судовому засі-
данні. Адже правильність розуміння потерпі-
лим змісту обставин, які ним не оспорюються, 
відсутність сумнівів у добровільності позиції 
потерпілого, додаткове роз’яснення потерпі-
лому, що в такому разі він буде позбавлений 
права оскарження відповідних обставин як в 
апеляційному, так і в касаційному порядку, 
може бути забезпечено за наявності в потерпі-
лого кваліфікованої правової допомоги – у разі 
обов’язкової участі в судовому провадженні його  
представника.
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Анотація

Ракіпова І. В., Пожар В. Г. Щодо окремих питань 
комунікації потерпілого в судовому розгляді в першій 
інстанції. – Стаття.

У роботі досліджуються окремі питання криміналь-
но-процесуальної комунікації потерпілого в судовому 
розгляді в першій інстанції. Зазначається, що сприян-
ня активності сторін передбачає надання судом необ-
хідної допомоги у використанні процесуальних засобів 
доказування й обстоювання своєї позиції перед судом 
тими учасниками судового розгляду, які з різних при-
чин не можуть повною мірою реалізувати свій змагаль-
ний потенціал, зокрема потерпілим.

Зазначено, що незалежно від вказівки на необхід-
ність роз'яснення прав і обов'язків із метою забезпечен-
ня кримінально-процесуальної активності потерпілого 
як учасника судового розгляду в суді першої інстанції 
головуючий, будучи гранично об’єктивним і справед-
ливим, у разі необхідності, зобов’язаний роз’яснити 
відповідні права потерпілого за визначених обставин.

Значна увага приділена проблематиці участі 
представника потерпілого та законного представника 
потерпілого в судовому розгляді в разі відмови прокуро-
ра від обвинувачення або зміни обвинувачення на менш 
тяжке, а також участі представника потерпілого під 
час судового розгляду в разі застосування процедури 
«скороченого судового слідства». Підкреслюється, 
що в разі, якщо у кримінальному провадженні беруть 
участь декілька потерпілих, то суд повинен з’ясувати 
окремо думку кожного потерпілого щодо можливості 
проведення «скороченого судового слідства», після 
чого може здійснити провадження у скороченому по-
рядку або за загальною процедурою, якщо хоча б один 
із потерпілих не згоден на здійснення судового розгля-
ду у скороченому порядку. Робиться висновок щодо 
обов’язкової участі представника потерпілого під 
час судового розгляду в разі застосування процедури 
«скороченого судового слідства», передбаченої части-
ною 3 статті 349 Кримінального процесуального  
кодексу, з моменту ініціювання такої процедури  
у відкритому судовому засіданні.

Наведені пропозиції щодо змін та доповнень до чин-
ної редакції Кримінального процесуального кодексу із 
зазначених питань.

Ключові слова: кримінальне провадження, потер-
пілий, судовий розгляд, «скорочене судове слідство», 
кримінально-процесуальна комунікація.

Summary

Rakipova I. V., Pozhar V. G. On certain issues  
of communication of the victim in the trial at first 
instance. – Article.

The paper examines some issues of criminal-proce-
dural communication of the victim in the trial at first in-
stance. It is noted that the promotion of the parties’ activ-
ity involves the court providing the necessary assistance 
in using procedural means to prove and defend its posi-
tion before the court by those participants in the trial who 
for various reasons can not fully realize their adversarial 
potential, in particular victims.

It is stated that regardless of the indication of the need 
to clarify the rights and obligations in order to ensure the 
criminal procedural activity of the victim as a participant 
in the trial in the court of first instance, the presiding 
judge, being extremely objective and fair, must explain 
the relevant rights of the victim. in some cases.

Considerable attention is paid to the participation  
of the victim’s representative and the victim’s legal  



101Випуск 2(37), 2021

representative in the trial in case the prosecutor refuses 
the charge or the charge is changed to a less serious one, 
as well as the victim’s representative during the trial us-
ing the “abbreviated trial” procedure. It is emphasized 
that if several victims are involved in criminal proceed-
ings, the court must find out the individual opinion of 
each victim on the possibility of conducting a “summary 
trial”, after which it may conduct proceedings in sum-
mary proceedings or under the general procedure, if at 
least one of the victims does not agree to a summary tri-

al. A conclusion is made regarding the mandatory partic-
ipation of the victim’s representative during the trial in 
the application of the procedure of “abbreviated judicial 
investigation”, provided for in Part 3 of Article 349 of 
the CPC, from the moment of initiating such a procedure 
in open court.

Proposals for changes and additions to the current 
version of the CPC on these issues are given.

Key words: criminal proceedings, victim, trial, 
“abbreviated trial”, criminal procedure communication.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Введение. Правовая природа международных 
финансовых институтов основана на общих це-
лях и интересах государств-членов. Эти цели со-
гласованы в учредительном договоре. Другими 
словами, правовая природа международных фи-
нансовых организаций определяется тем, что они 
действуют как юридические лица, объем которых 
определяется учредительными документами 
этих организаций. Международные финансовые 
учреждения как субъекты международного фи-
нансового права имеют право заключать не только 
правоприменительные акты, но и международные 
соглашения. Такая нормативная сила является 
важным компонентом правосубъектности этих су-
бъектов международного финансового права.

Обзор последних публикаций. Долгое время в 
науке международного права господствовала те-
ория, в соответствии с которой единственным во-
зможным субъектом признавалось государство. 
Только государство в международных отношени-
ях могло иметь права и обязанности, нести ответ-
ственность, а значит, только ему было присуще 
юридическое свойство правосубъектности. Си-
туация изменилась в XX столетии с появлением 
первых международных организаций, когда ста-
ло ясно, что для того, чтобы такие организации 
имели возможность эффективно осуществлять 
свои функции, им необходимо правовое положе-
ние, обособленное от правосубъектности госу-
дарств-членов.

Международные организации (включая меж-
дународные финансовые институты) иногда при-
равниваются к государству как политическому 
институту. Однако Н.В. Самодурова справедливо 
не соглашается с таким подходом, показывая, что 
эта концепция сомнительна. Можно сравнивать 
международные организации с внутригосудар-
ственными, но приравнивать их к государству 
неразумно. Правительство устанавливает верхо-
венство закона в сфере внутренних отношений. 
Хотя государства влияют на международные фи-
нансовые институты, в международных отноше-
ниях нет наднационального органа власти. Эти 
организации были созданы в одних случаях на 

основании согласованной воли государств (BBIB, 
Международный валютный фонд, ABIB и так да-
лее), а в других случаях – в результате слияния 
негосударственных финансовых институтов (Лон-
донский и Парижский клубы кредиторов).

В связи с этим О.В. Саввина справедливо от-
мечает, что международные финансовые орга-
низации являются субъектами международного 
права, а это позволяет им взаимодействовать с 
другими международными организациями и госу-
дарствами. Другими словами, международные 
финансовые учреждения могут быть субъектами 
международного права, то есть иметь права, обя-
занности, иммунитет и привилегии. Например, в 
странах, где есть представительства международ-
ных финансовых институтов, им предоставляется 
иммунитет и привилегии на уровне дипломатиче-
ских представительств зарубежных стран.

С.С. Купреев считает, что международные 
межправительственные организации не могут 
быть разделены по уровню или объему правосу-
бъектности: правосубъектность либо существу-
ет, либо не существует. Объем правоспособности 
различен в каждом международном финансовом 
учреждении, и пределы такой правоспособности 
определяются прежде всего учредительным ак-
том.

Представление основного текста.
Создание международных финансовых органи-

заций.
Создавая международные финансовые инсти-

туты, государства предоставляют им определен-
ное юридическое лицо – международное право и 
возможность действовать. Это создает новый су-
бъект международного права.

Основными характеристиками правосубъек-
тности всех международных организаций, вклю-
чая международные финансовые учреждения, яв-
ляются:

1) признание субъектами международного пра-
ва в качестве международной организации;

2) наличие отдельных прав и обязанностей;
3) право свободно выполнять свои функции;
4) право заключения договоров;
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5) право участвовать в установлении междуна-
родного права;

6) право на привилегии и иммунитеты;
7) право обеспечивать соблюдение норм между-

народного права;
8) международно-правовая ответственность [1].
По своей правовой природе международными 

финансовыми организациями являются между-
народные межправительственные организации, 
которые отражают единство государств; создают-
ся на постоянной основе; устанавливаются дого-
вором; стремятся обеспечить стабильность меж-
дународных валютных и финансово-кредитных 
отношений и развивать сотрудничество в этой 
области; имеют свободу воли, органы управления 
и правосубъектность в целом; пользуются опреде-
ленными привилегиями и иммунитетами; несут 
ответственность в пределах, определенных учре-
дительными документами.

Правовая природа государства и международ-
ной организации отличается с институциональ-
ной точки зрения. Государство обладает рядом 
важных качеств (суверенитет, территория, насе-
ление и так далее), которых не могут иметь эти 
институты международного права и международ-
ные финансовые институты, являющиеся формой 
международных отношений. В целом, растущая 
роль международных организаций, в том чис-
ле международных финансовых институтов, не 
представляет угрозы государственному суверени-
тету [2, с. 7–21; 3, с. 15].

Профессор К.-А. Кольяр справедливо отмеча-
ет, что международные организации не должны 
становиться инструментом господства группы 
государств над другими государствами или сред-
ством подчинения их собственным интересам, а 
действовать как реально равноправный орган сот-
рудничества во имя мира и прогресса. По мнению 
автора, международные организации должны 
быть не искусственными правовыми конструкци-
ями, а институтами, обусловленными реальными 
потребностями развития международных отноше-
ний в различных областях [4, с. 12].

В качестве характерных черт наднациональ-
ных организаций выделяются такие: право меж-
дународной организации вмешиваться в дела, 
находящиеся во внутренней компетенции государ-
ства в соответствии с конституцией; полномочия 
международных организаций устанавливать 
правила, обязательные для государств-членов, и 
механизмы для контроля и обеспечения соблюде-
ния этих правил с целью регулирования этих во-
просов; право организации по своему усмотрению 
возлагать обязанности и права на физических и 
юридических лиц государств-членов и так далее 
[5, с. 74–77].

К.А. Бекяшев не считает правильным под-
ход с точки зрения наднациональной природы  

международных финансовых организаций. Та-
ким образом, по мнению автора, это противоречит 
принципам международного права. Потому что 
только закон выше государств, которые являют-
ся первичными субъектами. У них нет и не мо-
жет быть вышестоящего органа, который мог бы 
навязать им юридически обязательные правила 
поведения. Поэтому в учредительном акте любой 
организации не указывается ее наднациональный 
характер. Даже сама ООН является лишь второ-
степенным субъектом такого международного 
права и никогда не может конкурировать с госу-
дарствами [6, с. 344–345].

Характеристика правосубъектности. Одним 
из основных атрибутов правосубъектности меж-
дународных финансовых организаций является 
их свобода воли. Это позволяет им напрямую уча-
ствовать в международных отношениях и успеш-
но выполнять свои функции. Без своей воли, 
определенного набора прав и обязанностей между-
народные организации не могут нормально функ-
ционировать и выполнять возложенные на них 
задачи. Свобода воли выражается в том, что воля, 
сформированная после создания международной 
организации, имеет новое качество по сравнению 
с волей государств-членов. Источником воли меж-
дународной организации является учредитель-
ный акт, который представляет собой продукт 
согласованной воли государств-членов [6, с. 348].

Санкция – более эффективная мера принуж-
дения, она закреплена в уставе. На практике ча-
сто применяется неуставное принуждение – меры 
давления, не предусмотренные уставами между-
народных финансовых организаций. Например, 
Устав Международного банка реконструкции и 
развития гласит, что Банк и его службы не вмеши-
ваются в политические дела государств-членов и 
не влияют на характер их решения (статья 4, часть 
10). По этим причинам Международный банк ре-
конструкции и развития (далее – МБРР) однажды 
отказался предоставить кредиты Египту, Чили, 
Индонезии, Бангладеш и многим другим странам. 
Однако в комментариях основных органов Банка 
понятия политического режима и демократии до-
вольно расплывчаты [5, с. 161–162].

При выполнении своих функций междуна-
родные финансовые институты вступают в оп-
ределенные правовые отношения с государства-
ми-членами, которые образуют важную группу 
международных финансовых правоотношений. 
Эти отношения основаны на определенных прин-
ципах. Известны следующие принципы поведе-
ния субъектов международного права (государств, 
международных финансовых организаций, транс-
национальных корпораций) в системе глобально-
го финансового обращения:

– «Принцип взаимодействия государств 
и международных финансовых организаций  
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в мировом финансовом обороте» – ряду междуна-
родных финансовых институтов предоставлено 
право регулировать определенные финансовые 
вопросы, которые традиционно входят в компе-
тенцию государственных органов, и это согласо-
вано с межправительственными финансовыми  
организациями;

– «Принцип не нарушения стабильности ми-
рового финансового рынка» – участники глобаль-
ной экономики должны принимать все необхо-
димые меры, как общие, так и конкретные, для 
обеспечения выполнения взятых на себя обяза-
тельств на международном уровне;

– «Принцип честной конкуренции в мировом 
финансовом обороте» – субъекты международного 
общего и специального права должны соблюдать 
условия и равные возможности для получения до-
ходов в финансовом обороте;

– «Принцип баланса финансовых интересов 
стран с разными уровнями и типами рынков» – 
этот принцип предусматривает создание в уставах 
международных финансовых институтов меха-
низмов для обеспечения равного доступа к кредит-
ным ресурсам и их предоставления;

– «Принцип поддержки осуществления ка-
питальных вложений» – этот принцип опре-
деляет систему норм, обеспечивающую вклю- 
чение льгот в национальное финансовое и инвес-
тиционное законодательство государствами-чле-
нами международных финансовых организаций  
[7, с. 10–16; 8; 1].

В литературе уделяется особое внимание рас-
ширению полномочий международных финан-
совых институтов и охватываются не только чисто 
экономические интересы, но также социальные, 
экономические и даже политические вопросы.  
Отмечается, что изменения в юрисдикции меж-
дународных финансовых организаций связаны  
с увеличением количества рекомендательных  
актов в деятельности этих структур [9, с. 10].

Помимо определенных полномочий, имму-
нитетов и привилегий, международные финан-
совые учреждения также могут нести между-
народно-правовую ответственность. Например, 
международная организация должна нести 
ответственность за проступки своих должност-
ных лиц. Организации также могут быть при-
влечены к ответственности, если они злоупо-
требляют своим иммунитетом и привилегиями. 
Политическая ответственность может возник-
нуть в случаях, когда организация наруша-
ет свои функции, не выполняет соглашения с 
другими организациями и государствами, вме-
шивается во внутренние дела международных 
юридических лиц, а материальная ответствен-
ность нарушает законные права ее сотрудников 
и экспертов. Они также должны нести ответ-
ственность перед правительствами страны, где 

расположены их штаб-квартиры, за незакон-
ные действия, такие как необоснованное отчу-
ждение земли, неуплата коммунальных услуг  
и нарушение санитарных норм [1].

Иногда внутреннее законодательство не 
используется в качестве основы для определения 
привилегий и иммунитетов. Например, И.В. Ми-
ронова считает, что объем привилегий и иммуни-
тетов международных финансовых организаций 
и их должностных лиц определяется учредитель-
ными актами этих организаций и соглашениями, 
заключенными между международными органи-
зациями и государствами. В то же время в связи 
с заинтересованностью государства в сотрудниче-
стве с соответствующими организациями такие 
соглашения могут расширять объем привилегий 
и иммунитетов по отношению к учредительным 
актам [9, с. 10].

Выводы. Таким образом, все моменты,  
затронутые в статье, можно резюмировать  
таким образом:

1. Правовая природа международных финан-
совых институтов основана на общих целях и ин-
тересах государств-членов. Эти цели согласованы 
в договоре о его создании. Другими словами, пра-
вовая природа международных финансовых орга-
низаций определяется тем, что они действуют как 
юридические лица, объем которых определяется 
учредительными документами этих организаций. 
По своей правовой природе международными 
финансовыми организациями являются между-
народные межправительственные организации, 
которые отражают единство государств; создают-
ся на постоянной основе; устанавливаются дого-
вором; стремятся обеспечить стабильность меж-
дународных валютных и финансово-кредитных 
отношений и развивать сотрудничество в этой 
области; имеют свободу воли, органы управления 
и правосубъектность в целом; пользуются опреде-
ленными привилегиями и иммунитетами; несут 
ответственность в пределах, определенных учре-
дительными документами.

2. Роль и функции организаций-членов состоят 
в оптимальной реализации целей и задач между-
народных финансовых институтов в соответствии 
с требованиями современных реалий, которые 
быстро меняются и приобретают новые, иные ка-
чества и должны быть уточнены путем внесения 
соответствующих поправок в учредительные акты 
международных финансовых институтов.

3. На наш взгляд, в ближайшее время целе-
сообразно дальнейшее повышение прозрачности 
международной финансовой деятельности госу-
дарств и дальнейшее усиление надзорных функ-
ций международных финансовых институтов  
в этой сфере либо создание отдельного специали-
зированного международного финансового инсти-
тута, который будет выполнять эту функцию.
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4. Считаем, что механизм неотвратимости 
ответственности как государств, так и ведущих 
международных финансовых институтов за пол-
ное соблюдение общепринятых стандартов в об-
ласти международной финансовой деятельности 
должен быть и дальше совершенствован, и проде-
монстрирована полная объективность в примене-
нии этого механизма.
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Аннотация

Алекперов Э. Характерные особенности правосу-
бъектности международных финансовых организа-
ций. – Статья.

Основная цель исследования. Обзор и анализ основ-
ных характеристик правосубъектности международ-
ных финансовых организаций, а также обобщения 
рекомендаций и предложений по их дальнейшей дея-
тельности.

Методы. В исследовании применялись методы 
системного и сравнительного анализа. В статье исполь-
зованы методы обобщенного анализа, а также различ-
ных теорий по проблематике правосубъектности меж-
дународных финансовых организаций.

Новизна в статье. В работе анализируется специ-
фика правосубъектности международных финансовых 
институтов. Рассматриваются понятие и содержание 
международной правосубъектности – характеристи-
ки, свойственные субъектам международного права. 
Автор считает, что механизм неотвратимости ответ-
ственности как государств, так и ведущих междуна-
родных финансовых институтов за полное соблюдение 
общепринятых стандартов в области международной 

финансовой деятельности должен и дальше совершен-
ствоваться, а также нужно продемонстрировать пол-
ную объективность в применении этого механизма.

Выводы. Таким образом, международные органи-
зации стали наделяться особой правосубъектность, 
отличной от правосубъектности государств. Право-
вая природа международных финансовых институтов 
основана на общих целях и интересах государств-чле-
нов. Эти цели согласованы в договоре о его создании. 
Другими словами, правовая природа международ-
ных финансовых организаций определяется тем, 
что они действуют как юридические лица, объем кото-
рых зависит от учредительных документов этих орга-
низаций. По своей правовой природе международными 
финансовыми организациями являются международ-
ные межправительственные организации, которые: от-
ражают единство государств; создаются на постоянной 
основе; устанавливаются договором; стремятся обеспе-
чить стабильность международных валютных и фи-
нансово-кредитных отношений и развивать сотрудни-
чество в этой области; имеют свободу воли, органы 
управления и правосубъектность в целом; пользуются 
определенными привилегиями и иммунитетами; несут 
ответственность в пределах, определенных учредитель-
ными документами.

В исследовании также рассмотрены вопросы, 
связанные с определением понятия и содержания меж-
дународной правосубъектности – характеристики, 
присущие субъектам международного права. Таким 
образом, международные финансовые учреждения 
как субъекты международного финансового права 
имеют право заключать не только правоприменитель-
ные акты, но и международные соглашения. В статье 
рассматриваются особенности этого и других юридиче-
ских качеств.

Ключевые слова: международные финансовые  
организации, международная финансовая деятель-
ность, правовой статус, правосубъектность, права 
и обязанности.

Анотація

Алекперов Е. Характерні особливості правосуб’єк-
тності міжнародних фінансових організацій. – Стаття.

Основна мета дослідження. Огляд та аналіз 
основних характеристик правосуб’єктності міжнарод-
них фінансових організацій, а також узагальнення ре-
комендацій і пропозицій щодо їхньої подальшої діяль-
ності.

Методи. У дослідженні використовувалися методи 
системного й порівняльного аналізу. У статті застосова-
ні методи узагальненого аналізу, а також різних теорій 
із проблематики правосуб’єктності міжнародних фі-
нансових організацій.

Новизна в статті. У роботі аналізується специфіка 
правосуб’єктності міжнародних фінансових інститу-
тів. Розглядаються поняття та зміст міжнародної пра-
восуб’єктності – характеристики, властивої суб’єктам 
міжнародного права. Автор вважає, що механізм невід-
воротності відповідальності як держав, так і провідних 
міжнародних фінансових інститутів за повне дотри-
мання загальноприйнятих стандартів у галузі міжна-
родної фінансової діяльності повинен і далі вдоскона-
люватися, а також потрібно продемонструвати повну 
об’єктивність у застосуванні такого механізму.

Висновки. Таким чином, міжнародні організації 
стали наділятися особливою правосуб’єктністю, від-
мінною від правосуб’єктності держав. Правова при-
рода міжнародних фінансових інститутів заснована  
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на спільних цілях та інтересах держав-членів. Цілі 
узгоджені в договорі про його створення. Іншими сло-
вами, правова природа міжнародних фінансових орга-
нізацій визначається тим, що вони діють як юридичні 
особи, обсяг яких визначається установчими докумен-
тами цих організацій. За своєю правовою природою 
міжнародними фінансовими організаціями є міжна-
родні міжурядові організації, які: відбивають єдність 
держав; створюються на постійній основі; встановлю-
ються договором; прагнуть забезпечити стабільність 
міжнародних валютних і фінансово-кредитних відно-
син і розвивати співробітництво в цій галузі; мають 
свободу волі, органи управління та правосуб’єктність 
в цілому; користуються певними привілеями й імуні-
тетами; несуть відповідальність у межах, визначених 
установчими документами.

У дослідженні також розглянуті питання, пов’яза-
ні з визначенням поняття та змісту міжнародної пра-
восуб’єктності – характеристики, властивої суб’єктам 
міжнародного права. Таким чином, міжнародні фінан-
сові установи як суб’єкти міжнародного фінансового 
права мають право укладати не тільки правозастосовні 
акти, але й міжнародні угоди. У статті розглядаються 
особливості такого й інших юридичних якостей.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, 
міжнародна фінансова діяльність, правовий статус, 
правосуб’єктність, права й обов’язки.

Summary

Alekperov E. Characteristic features of  
the legal objectivity of international financial 
organizations. – Article.

The main goal of the study. Review and analysis of 
the main characteristics of the legal personality of inter-
national financial organizations, as well as a synthesis of 
recommendations and proposals for the future activities 
of international financial organizations.

Methods. The study used the methods of systems anal-
ysis and comparative analysis. The article also uses the 
methods of generalized analysis, as well as various the-
ories on the problems of the legal personality of interna-
tional financial organizations.

Novelty in the article. The article analyzes  
the specificity of the legal personality of interna-
tional financial institutions. The article considers  
the concept and content of international legal per-
sonality – a characteristic inherent in the sub-
jects of international law. The author believes that  
the mechanism of inevitability of responsibility  
of both states and leading international financial  
institutions for full compliance with generally accept-
ed standards in the field of international financial 
activity should be further improved and complete ob-
jectivity in the application of this mechanism should  
be demonstrated.

Conclusions. Thus, international organizations began 
to be endowed with a special legal personality, different 
from the legal personality of states. The legal nature of 
international financial institutions is based on the com-
mon goals and interests of the member states. These goals 
are agreed in the agreement on its creation. In other 
words, the legal nature of international financial organ-
izations is determined by the fact that they act as legal 
entities, the volume of which is determined by the con-
stituent documents of these organizations. By their legal 
nature, international financial organizations are: inter-
national intergovernmental organizations; reflect the 
unity of states; are created on an ongoing basis; are estab-
lished by an agreement; strive to ensure the stability of 
international monetary and financial-credit relations and 
develop cooperation in this area; have free will, govern-
ing bodies and legal personality in general; enjoy certain 
privileges and immunities; bear responsibility within the 
limits determined by the constituent documents.

The study also examines issues related to the defini-
tion of the concept and content of international legal per-
sonality – characteristics inherent in subjects of interna-
tional law. Thus, international financial institutions, as 
subjects of international financial law, have the right to 
conclude not only law enforcement acts, but also interna-
tional agreements. The article discusses the features of 
this and other legal qualities.

Key words: international financial organizations, 
international financial activity, legal status, legal 
personality, rights and obligations.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что на международном уровне не выработа-
на однозначная и единая для всех стран позиция 
защиты патентных прав. В связи с этим возника-
ет множество задач, требующих своего решения, 
поскольку законодательства различных стран не 
всегда успевают за бурным прогрессом в этой об-
ласти. Международно-правовая защита патент-
ных прав, будучи институтом международного 
интеллектуального права, входит в систему меж-
дународного частного права. С точки зрения пра-
вовой природы, такой институт имеет комплек-
сный характер. Комплексный характер в первую 
очередь вытекает из своеобразных особенностей 
патентных прав. Комплексность названого пра-
вового регулирования выражается также в парал-
лельном использовании материальных, процессу-
альных и коллизионных норм международного и 
национального права.

Степень научной разработанности про-
блемы. В современный период в отечественной 
юридической науке практически отсутствуют 
комплексные исследования, касающиеся меж-
дународно-правовой защиты патентных прав. 
Специальные диссертационные и монографиче-
ские исследования по теме исследования не про-
водились. Имеющиеся в области научные работы 
были посвящены рассмотрению частных вопро-
сов правового регулирования промышленной 
собственности в законодательстве (Керимов Г.Г. 
«Правовая охрана объектов промышленной соб-
ственности в международном частном праве» ; 
НАН Азерб., Ин-т Философии и Политико-Пра-
вовых Исследований. Баку, 2007. 196 с.)

Цель работы заключается в определении спе-
цифики международно-правовой защиты патент-
ных прав. Как видим, вопрос защиты патентных 
прав в иностранных государствах является доста-
точно сложным и затратным. Но международные 
организации стремятся к упрощению процедуры 
получения патента и унификации норм в этой сфе-
ре.

Изложение основного материала. Развитие 
инновационной деятельности возможно только на 
основе эффективной нормативно-правовой базы 
по охране интеллектуальной собственности, так 
как только надежная правовая защищенность 
результатов научно-технического труда способна 

обеспечить максимальное соблюдение интересов 
авторов изобретений, патентообладателей и обще-
национальных интересов государства.

Важный момент в регулировании отношений, 
связанных с международно-правовой защитой 
патентных прав, состоит в создании гарантий 
того, что объект патента не будет использован без 
разрешения автора патента или патентооблада-
теля. Правовое регулирование международной 
защиты патентных прав в направлении создания 
такой гарантии обуславливается особенностями, 
которыми обладают права. Исходя из отмеченных 
свойств, можно прийти к такому предварительно-
му заключению, что:

1) регулирование международно-правовой за-
щиты патентных прав имеет комплексный ха-
рактер, то есть сочетает в себе признаки консти-
туционного, гражданского, административного, 
уголовного правового и прочего регулирования;

2) также основываясь на положении «подтвер-
ждая, что права интеллектуальной собственности 
являются правами отдельных лиц», закреплен-
ном в преамбуле «Соглашения по торговым аспек-
там прав интеллектуальной собственности» (далее 
– ТРИПС) [37], патентные права входят в систему 
частных (гражданских) прав. В этом смысле пра-
вовое регулирование, связанное с правами, осу-
ществляется в рамках сферы интеллектуального 
права, относящегося к системе частного права, где 
материальную основу регулирования составляют, 
как правило, отношения личного и имуществен-
ного характера, возникающие в связи с осуществ-
лением патентных прав;

3) несмотря на то, что целью является защита 
патентных прав частного характера, процесс за-
щиты и используемые правовые средства могут 
иметь публично-правовой характер. Идентичнос-
ть цели обуславливает их единство.

С точки зрения объекта исследования нас ин-
тересует международное правовое регулирование 
патентных прав. Заранее надо отметить, что вы-
шеизложенное, относящееся к правовому регули-
рованию защиты патентных прав, также относит-
ся и к международно-правовой защите. В качестве 
дополнительного свойства, обуславливающего 
комплексность регулирования, связанного с по-
следним, необходимо отметить только согласо-
вание международного права с национальным 
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правовым регулированием. Так, международное 
правовое регулирование патентных прав, соответ-
ственно, наряду с наличием необходимых для 
этого процессуальных форм также обуславливает 
взаимосвязь форм международной и внутригосу-
дарственной защиты.

В юридической литературе определенные спо-
ры вызывает вопрос, к какой отрасли права долж-
на быть отнесена международно-правовая защита 
патентных прав как институт. Можно встретить 
мнения, относящие право интеллектуальной соб-
ственности к международному публичному праву, 
сделав право на защиту интеллектуальных прав 
частных лиц задачей государства по обеспечению 
такой защиты, к международному экономическо-
му праву, в частности, в рамках международных 
вещных прав [5, с. 337–339] или под названием 
международного права на интеллектуальную соб-
ственность [15, с. 479–481].

Международно-правовая защита патентных 
прав, будучи объектом регулирования, входит в 
сферу регулирования международного патент-
ного права. Международное патентное право, 
являясь отраслью международного интеллек-
туального права и, следовательно, подотраслью 
международного частного права, сочетает в себе 
нормы внутригосударственного законодательства 
и международного договора, устанавливающие 
правовой режим промышленной собственности с 
иностранным элементом [26; 27].

С последним мнением можно полностью со-
гласиться. Свою позицию дополнительно мо-
жем объяснить также следующими факторами. 
Во-первых, так как патентные права имеют тер-
риториальный характер, обеспечить их между-
народно-правовую защиту лишь национальным 
правом невозможно. Так как отношения, связан-
ные с международно-правовой защитой патент-
ных прав, возникают не между государствами, 
такая защита не может быть обеспечена в рамках 
международного публичного права, так как меж-
дународное публичное право регулирует только 
межгосударственные отношения. А международ-
ное частное право, обладая своеобразным пред-
метом регулирования, будучи самостоятельным 
правовым институтом, не входит в рамки ни на-
ционального, ни международного публичного пра-
ва [10, с. 33]. В этом смысле нельзя соглашаться с 
подходами, рассматривающими международное 
частное право как подотрасль гражданского права 
[1, с. 13] или как специальную, независимую от-
расль [12; 13], регулирующую гражданские пра-
воотношения в широком смысле.

Во-вторых, предмет регулирования частного 
права составляют отношения, связанные с право-
порядком двух и более государств, возникающие 
между частными лицами по реализации иму-
щественных и личных неимущественных прав  

[8, с. 21–22]. Международное частноправовое регу-
лирование, включая защиту личных прав как прав 
человека осуществляет это в своеобразной форме. 
Как отмечал М.М. Богуславский, «защита прав 
человека является одной из основных задач меж-
дународного частного права» [3, с. 21]. Так, в меж-
дународном частном праве обеспечивается защита 
патентных прав не какого-либо человека, а имен-
но иностранцев как частных субъектов. Между-
народное частное право подразумевает признание 
субъективных прав, приобретенных за границей.

В-третьих, международное частное право 
регулирует отношения, связанные с реализа-
цией частных прав и интересов субъектов права.  
А такие отношения могут возникнуть как в сфере 
частных прав и интересов, так и в связи с их защи-
той [24, с. 19]. Опираясь на это мнение и основыва-
ясь на ТРИПС, закрепившему в своей преамбуле 
«права интеллектуальной собственности как пра-
ва отдельных лиц», можно отметить два момента:

1) международно-правовую защиту патентных 
прав целесообразнее осуществлять именно в рам-
ках международного частного права;

2) в качестве объекта международного частно-
правового регулирования в узком смысле высту-
пают не гражданские правоотношения, а любые 
правоотношения специального характера (в том 
числе интеллектуальные правоотношения).

Защита частных прав осуществляется в опре-
деленных процессуальных формах [24, с. 19]. Эти 
формы реализуются в рамках международного 
гражданского процесса. Регулирование междуна-
родно-правовой защиты патентных прав именно 
в рамках международного частного права также 
логично по той причине, что последний как систе-
ма включает также международный гражданский 
процесс. Хоть в правовой литературе отношение 
к этому вопросу и неоднозначное, необходимо 
учитывать, что существующий в частных отноше-
ниях «иностранный элемент» порождает опреде-
ленные процессуальные последствия [23, с. 84]. 
Регулирование защиты частных прав, входящих в 
такие последствия, в конкретном случае – патент-
ных прав, вне международного частного права не-
логично. В этом смысле средства, используемые в 
процессе защиты таких прав, хоть и имеют пуб-
лично-правовой характер, преследуемая ими цель 
– частноправовая. То есть как международное 
частное право, так и международный гражданс-
кий процесс служит единой цели – защите прав и 
интересов участников международного гражданс-
кого оборота [9, с. 27].

Значительность осуществления защиты па-
тентных прав в рамках международного частного 
права также можно объяснять тем, что в пределах 
этих рамок предоставляется возможность пользо-
ваться негосударственным регулированием. Изве-
стно, что правовую основу такого регулирования 
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составляют, как правило, международные, в том 
числе установленные неправительственными 
организациями, правила рекомендательного ха-
рактера, которые по природе являются soft lаw. 
Не исключено принятие таких правил в рамках 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (далее – ВОИС) и Всемирной торговой 
организации (далее – ВТО), в том числе Ассоциа-
ции международного права. Проекты принципов 
коллизионного права и международной юрисдик-
ции в сфере интеллектуальных прав (принципы 
ALI – 2007 г.; принципы WASEDA; принципы 
Transparent [13, с. 16]) можно отнести к такого 
рода правилам.

Одной из основных особенностей, которы-
ми обладает международное частное право, яв-
ляется регулирование им отношений, связан-
ных с правовой системой нескольких государств  
[19, с. 86]. Некоторые авторы обращают внимание 
на то, что такая связь существует не с правовой си- 
стемой (здесь правовая система принимается как 
система правовых норм – Н. М.), а с правопоряд-
ком или юрисдикцией государств в целом [2, с. 62;  
8, с. 21–22]. Учитывая закрепление в законо-
дательстве государств (например, Грузии –  
1998 г.; Туниса – 1998 г. и так далее) этого свойс- 
тва и соглашаясь с отмеченным мнением, необхо-
димо акцентировать, что связь с правопорядком 
нескольких государств в конечном итоге обуслав-
ливает выбор компетентного правопорядка для воз-
никновения правовой коллизии и регулирования  
существующего отношения.

Вопрос вызывает то, в каком направлении вли-
яет территориальный характер патентных прав 
на защиту таких прав. Суждения Л.А. Лунца от-
носительно не возникновения вопроса коллизии в 
связи с территориальным характером, то есть про-
блемы того, правом какого государства устанав-
ливаются субъективные права, в настоящее вре-
мя поддерживаются в юридической литературе  
[11, с. 458–459]. Согласно такому подходу отсут-
ствие у законодательства в связи с государствен-
ным патентом силы вне территориальности в 
конечном итоге исключает использование в ре-
гулировании отношений, связанных с междуна-
родно-правовой защитой патентных прав, мето-
да коллизионного регулирования. Так как право 
каждого государства самостоятельно устанавли-
вает возникновение, прекращение, объем и защи-
ту патентного права без отсылки к зарубежному 
праву, ни одно государство не может обеспечить 
охрану права интеллектуальной собственности с 
помощью своего внутреннего законодательства на 
территории другого государства [4, с. 15].

Но, как отмечал и Л.А. Лунц, заключение меж-
дународных соглашений об обоюдном признании 
прав интеллектуальной собственности обуславли-
вает признание субъективных исключительных 

прав и возникновение вопроса коллизии в такой 
сфере [16, с. 665]. Развитие права и судебной 
практики в последнее время также показывает, 
что для осуществления адекватной правовой за-
щиты необходимо устранение территориального 
характера интеллектуальных прав. По нашему 
мнению, международное частное право, будучи 
комплексной регулятивной системой, объединяю-
щей в себе международно-правовое и внутригосу-
дарственное правовое регулирование [18, с. 12], 
может эффективнее обеспечивать устранение 
территориального характера патентных прав и 
его международно-правовую защиту. При этом 
территориальный характер не является достаточ-
ным основанием для исключения использования 
метода коллизионно-правового регулирования и 
императивного применения lex loci protectionis в 
связи с защитой патентных прав. Применение ко-
ллизионной нормы, в конкретном случае lex loci 
protectionis, принято на международном уровне. 
Так, согласно ст. 60 Европейской Патентной Кон-
венции [36], если изобретатель является работни-
ком, право устанавливается законодательством 
государства основного места работы работника, 
а если установить его невозможно, применяется 
законодательство государства, где расположено 
предприятие работодателя. В ст. 8 Регламента  
№ 864 «О праве, подлежащем применению к вне-
договорным обязательствам» (далее – Рим II) [28], 
принятого Европейским Парламентом и Советом 
Евросоюза в 2007 г., предусмотрено применение 
к внедоговорному обязательству, возникающему 
вследствие нарушения права интеллектуальной 
собственности, права страны, применительно к 
которой предъявляется требование о защите (lex 
loci protectionis), а в п. 2 настоящей статьи в ка-
честве исключения – права страны, где право на-
рушено (lex loci delicti). Помимо того, оговорка о 
применении национального режима в судебной 
практике многих государств (США, Германии, 
Франции и так далее) по применению ст. 5 Берн-
ской Конвенции 1886 г. «Об охране литературных 
и художественных произведений» квалифициру-
ется именно как коллизионная норма [14, с. 29].

В юридической литературе в целом отмечается 
использование в области охраны прав интеллекту-
альной собственности таких коллизионных прин-
ципов [7, с. 17]:

1) lex contractus;
2) lex fori и право страны охраны;
3) право страны происхождения (lex loci  

origins – Н. М.);
4) lex loci delicti.
По мнению Г.Г. Керимова, проводившего 

сравнительный анализ международного част-
ного правового законодательства государств,  
в коллизионном правовом регулировании, свя-
занном с вопросами осуществления и нарушения  
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патентных прав, различают два основных подхо-
да. Согласно первому подходу, при выборе права 
в указанных вопросах преимущество дается пра-
ву государства, предоставляющего защиту (lex 
loci protectionis). Например, такой подход закре-
плен в законодательстве Бельгии, Швеции. При 
втором подходе (США, Австрия, Англия и так 
далее) преимущество за правом места наступле-
ния правонарушения (lex loci delicti) [12, с. 16]. 
Существует практика закрепления конкретных 
положений, касающихся коллизионного право-
вого регулирования интеллектуальных прав, в 
законах о национальном международном частном 
праве, принятых в XXI веке. В этих законах, как 
правило, закрепляется коллизионный принцип 
lex loci protectionis. Например, Закон Бельгии «О 
Кодексе международного частного права» 2004 г. 
(ст. 93) [29], Закон Украины «О международном 
частном праве» от 2005 г. (ст. 37) [30], Закон Тур-
ции «О международном частном праве и процес-
се» от 2007 г. (ст. 23) [31]. В отличие от них, со-
гласно «Кодексу международного частного права» 
Болгарии, принятому в 2005 г. [32], в случае при-
менения к возникновению, содержанию, передаче 
и прекращению прав промышленной собственно-
сти права государства, где выдан или зарегистри-
рован патент (ст. 71), обязательства, вытекающие 
из нарушения таких прав, регулируются правом 
государства, где предоставляется защита (lex loci 
protectionis) (ст. 110).

А что касается законодательства Азербайджан-
ской Республики (далее – АР), необходимо учесть, 
что в Законе «О международном частном праве» 
от 2000 г. (далее – Закон о МЧП) [33] в целом не 
подразумевается норма, связанная с интеллекту-
альными правами. Это можно объяснить тем, что 
Закон о МЧП исходит из позиции узкого подхода, 
связанного с предметом международного частного 
права. То есть Закон о МЧП сочетает в себе колли-
зионные нормы, регулирующие гражданские пра-
воотношения только в узком смысле [17, с. 113]. С 
этой точки зрения коллизионный принцип lex loci 
delicti, предусмотренный в ст. 26 Закона о МЧП 
для применения к обязательствам, возникающим 
впоследствии причинения ущерба, также можем 
применить к случаям причинения ущерба патент-
ным правам. Причем в ст. 23 Закона о МЧП закре-
плено применение права места осуществления та-
ких прав к неимущественным правам, их защите. 
Отмеченное положение также может распростра-
ниться только на личные патентные права. По на-
шему мнению, чтобы не допустить возникновения 
недоразумений, на практике АР можно применить 
два возможных варианта в направлении колли-
зионно-правового регулирования патентных прав:

1) de lege ferenda: включить в Закон о МЧП 
в целом положения, связанные с интеллек-
туальными правами, как в законодательстве  

многих государств (Швеции, Венгрии, Украины 
и так далее);

2) de lege lata: пользоваться положениями, 
имеющимися в Законе о МЧП (например, ст. ст. 
23–26), в коллизионно-правовом регулировании 
международно-правовой защиты патентных прав.

Так, если принимать во внимание осуществ-
ление патентных прав на основе договора, здесь 
коллизионно-правовое регулирование может ос-
новываться на общих коллизионных принципах, 
характерных для договорных обязательств. В дей-
ствительности в законодательстве вышеуказан-
ных государств используется такой опыт. Напри-
мер, в «Кодексе международного частного права» 
Болгарии (ст. 73) отмечается применение исполь-
зуемых в договорных обязательствах положений 
к договорам, предметом которых являются объек-
ты интеллектуальной собственности (Х раздел). 
А это обуславливает использование свободы воли 
и принципов тесной связи в общей форме. Хотя в 
законодательстве некоторых государств указыва-
ется конкретное положение. Например, в Законе 
Швейцарии «О международном частном праве» от 
1987 г. (ст. 122) [21] закреплено применение к до-
говорам в сфере интеллектуальной собственности 
права места, где обычно находится сторона, пере-
дающая или предоставляющая права интеллекту-
альной собственности.

Относительно защиты патентных прав могут 
возникнуть коллизии в связи со следующими во-
просами:

1) с кругом объектов патента;
2) с требованиями, распространяющимися на 

объекты патента;
3) с подачей заявки на патент [6, с. 41–43];
4) со сроком действия патентных прав;
5) с участием иностранного автора или па-

тентообладателя в интеллектуальных право- 
отношениях;

6) с правовым статусом субъектов патентных 
прав;

7) с реализацией патентных прав.
Коллизия права в международном частном 

праве является возможностью применения к та-
ким отношениям, обуславливающимся особен-
ностью частных правоотношений с иностранным 
элементом и приводящим к возникновению раз-
личных последствий, решению существующего 
вопроса по-разному, частного права двух и более 
государства [22, с. 16].

Возникновение такой коллизии имеет две глав-
ные причины [24, с. 16]:

1) первая объективная причина состоит в том, 
что участвующий в отношениях иностранный эле-
мент делает эти отношения связанными с право-
вой системой двух или более государств;

2) такие правовые системы, связанные с отно-
шениями, отличаются по содержанию [9, с. 110].
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Несмотря на то, что связь частного отношения 
с правовой системой двух или более государств 
является обязательным фактором в международ-
ном частноправовом регулировании, во всех слу-
чаях это не делает необходимым возникновение 
коллизии и решение такой коллизии выбором 
права (коллизия правовым методом – Н. М.). Так, 
использование метода прямого (материально-пра-
вовое регулирование) правового регулирования 
устраняет проблему столкновения частнопра-
вовых норм государств, связанных с отношением, 
и не учитывает коллизионный этап – этап выбора 
права [24, с. 18]. В этом смысле обобщенные мате-
риально-правовые нормы, закрепленные в между-
народных договорах, действующих в области па-
тентных прав (например, положения «Парижской 
Конвенции по охране промышленной собственно-
сти» от 1883 г. [35] о принудительном лицензиро-
вании, ст. 5), регулируют международно-право-
вую защиту патентного права именно напрямую. 
В международном частноправовом законодатель-
стве многих государств специально закреплено, 
что наличие обобщенных материально-правовых 
норм исключает определение применимого пра-
ва на основании коллизионной нормы (Рим II,  
ст. 8; Гражданский кодекс Российской Федерации, 
ст. 1186; Закон Украины «О международном част-
ном праве», ст. 4).

Какой коллизионно-правовой или материаль-
но-правовой метод должен быть использован в 
международном частноправовом регулировании, 
обуславливается особенностями объекта регули-
рования. С целью устранения территориального 
характера патентных прав, как правило, преи-
мущество дается унифицированной форме мате-
риально-правового регулирования. Например, 
материально-правовые нормы, закрепленные в 
международных договорах в связи с установле-
нием условий патентоспособности, случаями, 
когда использование патентных прав третьих 
лиц не является нарушением таких прав, сроком 
действия патентных прав и так далее, устраняет 
наступление коллизии между национальными 
правовыми системами, связанными с отмеченны-
ми вопросами. Но не все нормы, закрепленные в 
международных договорах в этой области, имеют 
материально-правовой характер. И поэтому не 
исключено ни использование коллизионной нор-
мы, ни отсылка к законодательству того или дру-
гого государства для конкретизации предписания 
общего характера в порядке национального зако-
нодательства.

В действительности целью исследования с точ-
ки зрения предмета является международно-пра-
вовая защита патентных прав. Текущей целью, 
применимой для этой международной частно-
правовой нормы, является установление наибо-
лее приемлемого права (lex beniqnitatis). В сфере 

международного частноправового регулирования 
такое право устанавливается по принципу тесной 
связи. Согласно тесной связи, являющейся осо-
бым принципом международного частного права, 
как при создании материально-правовых норм, 
так и при выборе компетентного права на осно-
вании коллизионной нормы преимущество дает-
ся правовой системе, наиболее тесно связанной 
с отношениями. Тесная связь выражает как тер-
риториальную, так и правовую связь отношения. 
Отношение через любой облагаемый им элемент 
может быть связано с территорией того или дру-
гого государства и правовой системой. Например, 
субъект отношения связан с территорией и право-
вой системой государства, к которому он принад-
лежит, по причине гражданства или проживания, 
государства, где расположен объект, а права и 
обязанности субъектов – с государством, где они 
осуществляются [25]. То есть территориальный 
характер присущ любому частноправовому от-
ношению. Отмеченные элементы могут связать 
отношение с несколькими государствами и его 
правовой системой. При этом для регулирования 
отношения необходимо использовать тот элемент, 
который наиболее тесно связан с ним. Как отме-
чено в Риме II, если из обстоятельств дела явно 
следует, что дело связано с правом какого-либо 
другого государства более тесно, то в этом случае 
применяется не право, установленное согласно п. 
п. 1 и 2 такой статьи названого Регламента, а пра-
во наиболее тесно связанного государства в каче-
стве исключения (ст. 4) [28].

Во многих случаях реализация частнопра-
вовых отношений обуславливает введение в обо- 
рот публично-правовых норм. А осуществление 
публично-правовых отношений обуславливает 
правовую связь отношения с таким государст- 
вом [25]. Государственная регистрация патента 
для возникновения патентных прав, примене-
ние административных, налоговых, таможенных  
и гражданско-процессуальных правовых норм  
в направлении использования этих прав выте-
кает из названой правовой связи. Эта связь хоть  
и обуславливает преимущество использования 
правовой системы соответствующего государства 
в международно-правовой защите патентных 
прав, но не исключает такое:

1) «перемещение» идеи, составляющей объект 
патентного права, во времени и пространстве, 
выходя за границы соответствующего государства 
[24, с. 206];

2) применение публично-правовых норм, уча-
ствующих в реализации частного права соответ-
ствующего государства, в качестве иностранного 
права.

Последний фактор также закреплен в между-
народном частноправовом законодательстве боль-
шинства стран (Швеции, Италии, Украины и так 
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далее), в том числе в Законе о МЧП (ст. 1.4). Со-
гласно закрепленным положениям, применение 
норм иностранного права не может быть ограни-
чено только по той причине, что они имеют пуб-
лично-правовой характер. Случай применения 
норм другого государства общего характера также 
может быть установлен международными догово-
рами. Например, в двусторонних договорах о пра-
вовой помощи (Договор между АР и Болгарией от 
1995 г., ст. 12; Договор между АР и Исламской 
Республикой Иран от 1998 г., ст. 8) отмечена во-
зможность использования по просьбе запраши-
вающей Стороны ее процессуальных норм при 
оказании помощи учреждением запрашивающей 
Стороны.

Но в связи с этим необходимо принять во внима-
ние один момент. Международное частноправовое 
законодательство государств хоть и не запреща-
ет применение иностранных публично-правовых 
норм, но исключает применение иностранных 
правовых норм, закрепив такие институты, как 
оговорка о публичном порядке и императивная 
норма [21]. Согласно ст. 7 Римской Конвенции 
«О праве, применимом к договорным обязатель-
ства» от 1980 г. [33], ст. 5 Закона о МЧП, импе-
ративные нормы по причине обладания специаль-
ным назначением применяются независимо от 
права, применимого на основании этого Закона. 
Такие материально-правовые нормы специально-
го назначения закреплены в Законе АР о Патенте 
от 1997 г. [35]. Например, положение «изобрете-
ние, полезная модель и промышленный образец, 
использование которых в коммерческих целях 
противоречит общественным интересам, прин-
ципам гуманизма и морали, наносят серьезный 
вред здоровью и жизни людей, животных, защи-
те растений, окружающей среде, не охраняются 
патентом, и их использование запрещено» в ст. 3 
Закона о Патенте является материально-правовой 
нормой императивного характера.

Согласно изложенному можно прийти к тако-
му предварительному выводу:

1) возможно возникновение правовой колли-
зии в связи с международно-правовой защитой 
патентных прав;

2) в международно-правовой защите патент-
ных прав может быть использован метод как пря-
мого, так и непрямого (коллизионно-правового) 
регулирования;

3) наличие обобщенных материально-пра-
вовых норм специального назначения, касающих-
ся международно-правовой защиты патентных 
прав, исключает коллизионно-правовое регулиро-
вание.

Как отметили в начале, одним из главных 
особенностей регулирования международно-пра-
вовой защиты патентных прав в рамках между-
народного частного права является обеспечение 

согласования международного и национального 
правового регулирования, так как устранение 
территориального характера патентных прав и их 
международно-правовая защита невозможна без 
наличия средств международного регулирования. 
Конечно, среди этих средств международные до-
говоры занимают особое место. Но это отнюдь не 
исключает использование в регулировании меж-
дународных обычаев других правовых средств, 
принятых международными организациями ак-
тов. Так, профессор М.М. Богуславский отмечает 
наличие трех правовых основ устранения терри-
ториальной проблемы в области авторского права 
[4, с. 18–19]:

1) многосторонние международные договоры;
2) двусторонние международные договоры;
3) принцип взаимности.
К слову, выступление международных догово-

ров и принципа взаимности в качестве правовой 
основы также закреплено в Законе о Патенте. А в 
качестве примера использования актов, принятых 
международными организациями, в правовом ре-
гулировании можно привести ту же самую законо-
дательную практику Европейского Союза (Рим II). 
В направлении согласования международно-пра-
вового и национально-правового регулирования 
необходимо учитывать два свойства. Во-первых, 
международно-правовая защита патентных прав, 
соответственно, наряду с наличием необходимых 
для этого процессуальных форм также обуславли-
вает взаимосвязь международных и внутригосу-
дарственных форм защиты. Как отмечалось, такая 
связь осуществляется в рамках международного 
гражданского процесса как составляющая между-
народного частного права. Взаимодействие внутри-
государственных и международных механизмов 
защиты, входящих в правовое содержание между-
народно-гражданского процесса, основывается на 
необходимость решения единой задачи – защиты 
гражданских прав частных лиц на фоне не наруше-
ния публичного порядка [9, с. 141]. Осуществление 
взаимодействия в международно-правовой защи-
те патентных прав основывается на неизменном 
принципе. Согласно такому принципу, действие 
международных механизмов защиты начинается 
после неэффективного завершения действия вну-
тригосударственных механизмов.

Во-вторых, международно-правовая защита 
патентных прав происходит фактически в преде-
лах национальной правовой системы. В действи-
тельности комплексность международно-частно-
го правового регулирования также должна быть 
объяснена именно этим, формулировкой содержа-
ния международного характера в национальной 
форме [20, с. 24]. Так, Европейская Патентная 
Конвенция (ст. 64 (3)), устанавливающая усло- 
вия предоставления патента, патентные пра-
ва, закрепляет рассмотрение любого нарушения  
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патента в соответствии с национальным законода-
тельством. В то же время в ст. 2 (п. 1) Парижской 
Конвенции определена возможность пользования 
гражданами государства, являющегося членом 
Союза, на территории другого члена Союза сред-
ствами правовой защиты, предусмотренными  
для его граждан. При этом положения нацио-
нального законодательства государств-членов,  
относящиеся к судебной и административной  
процедуре и к полномочиям судебных и админи-
стративных органов, должны быть соблюдены  
беспрекословно (п. 3).

Исходя из изложенных особенностей, можно 
прийти к двум выводам:

1) международно-правовая защита патентных 
прав составляет предмет совместного регулиро-
вания международного права и национального  
права;

2) такое регулирование осуществляется  
в форме взаимных отсылок к международным  
и национальным правовым нормам.

Выводы. Таким образом, международно-пра-
вовая защита патентных прав, будучи институ-
том международного интеллектуального права, 
входит в систему международного частного права. 
С точки зрения правовой природы такой инсти-
тут может иметь комплексный характер. Комп-
лексный характер, в первую очередь, вытекает 
из своеобразных особенностей патентных прав. 
Комплексность названого правового регулирова-
ния выражается и в параллельном использовании 
материальных, процессуальных и коллизионных 
норм, касающихся международного и националь-
ного по происхождению права. С точки зрения 
эффективного правового регулирования исполь-
зуется как прямой, так и непрямой (отсылочный) 
метод регулирования.

Вместе с тем по-прежнему остаются некоторые 
проблемы в правовом регулировании (напри-
мер, отсутствие соответствующих коллизионных 
норм; не проработанность санкций за нарушение 
ряда положений Патентного закона АР; отсут-
ствие в гражданском законодательстве детально-
го регулирования договоров о передаче исключи-
тельного права (уступке патента) и лицензионных 
договоров и так далее).
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Аннотация

Мамедова Нигяр И. Особенности правового  
регулирования международной защиты патентных  
прав. – Статья.

В статье рассматривается юридическая природа 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и уясняется их место в системе права, характер и со-
держание этих прав. По мере дальнейшего развития 
научно-технического прогресса появляются новые объ-
екты промышленной собственности, требующие новых 
способов правового регулирования и общего совершен-
ствования законодательства, связанного с признани-
ем и охраной прав интеллектуальной собственности 
как на национальном, так и на международном уров-
не. Так как патентные права имеют территориальный 
характер, обеспечить их международно-правовую за-
щиту лишь национальным правом невозможно. В меж-
дународно-правовой защите патентных прав между-
народные и национальные правовые нормы участвуют 

параллельно. Излагая одну и ту же волю, эти нормы, 
выраженные в различных формах, составляют право-
вую основу режима целостности защиты патентных 
прав. Специальные коллизионные и юрисдикционные 
правила для интеллектуальной собственности еще 
только начинают складываться. Территориальность 
интеллектуальной собственности значительно ограни-
чивает применение коллизионных норм, а также пра-
вил международного гражданского процесса и меж-
дународного коммерческого арбитража к отношениям 
интеллектуальной собственности с иностранным эле-
ментом. Преимущественно работы по вопросам меж-
дународной охраны интеллектуальной собственности 
сводятся к характеристике основных международных 
договоров в этой области. Реалий современного време-
ни международно-правового метода регулирования, 
выражающегося в заключении международных дого-
воров по вопросам интеллектуальной собственности, 
уже недостаточно, необходимо решать задачи меж-
дународной охраны интеллектуальной собственности 
с помощью традиционных механизмов международ-
ного частного права. Либерализация международной 
торговли товарами и услугами, воплощающими объек-
ты интеллектуальной собственности, а также развитие 
информационно-цифровых технологий, облегчающих 
доступ к объектам интеллектуальной собственности 
из любой точки мира, заставляют примерять кон-
струкции международного частного права к отноше-
ниям интеллектуальной собственности с иностранным  
элементом.

Ключевые слова: личные патентные права, террито-
риальный характер патентных прав, международные 
договора, международно-правовая защита патентных 
прав, коллизионное правовое регулирование.

Анотація

Мамедова Нігяр І. Особливості правового  
регулювання міжнародного захисту патентних  
прав. – Стаття.

У статті розглядається юридична природа прав 
на результати інтелектуальної діяльності й з’ясову-
ється їх місце в системі права, характер і зміст таких 
прав. З подальшим розвитком науково-технічного про-
гресу з’являються нові об’єкти промислової власності, 
що вимагають нових способів правового регулювання 
та загального вдосконалення законодавства, пов’яза-
ного з визнанням та охороною прав інтелектуальної 
власності як на національному, так і на міжнародному 
рівні. Оскільки патентні права мають територіальний 
характер, забезпечити їх міжнародно-правовий захист 
лише національним правом неможливо. У міжнарод-
но-правовому захисті патентних прав міжнародні й 
національні правові норми беруть участь паралельно. 
Висловлюючи одну й ту ж волю, норми, виражені в різ-
них формах, становлять правову основу режиму ціліс-
ності захисту патентних прав. Спеціальні колізійні та 
юрисдикційні правила для інтелектуальної власності 
ще тільки починають складатися. Територіальність ін-
телектуальної власності значно обмежує застосування 
колізійних норм, а також правил міжнародного цивіль-
ного процесу й міжнародного комерційного арбітражу 
до відносин інтелектуальної власності з іноземним еле-
ментом. Переважно роботи з питань міжнародної охо-
рони інтелектуальної власності зводяться до характе-
ристики основних міжнародних договорів у цій галузі. 
Реалій сучасного часу міжнародно-правового методу 
регулювання, що виражається в укладенні міжнарод-
них договорів із питань інтелектуальної власності, вже 
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не досить, необхідно розв’язувати завдання міжнарод-
ної охорони інтелектуальної власності за допомогою 
традиційних механізмів міжнародного приватного 
права. Лібералізація міжнародної торгівлі товарами 
й послугами, що втілюють об’єкти інтелектуальної 
власності, а також розвиток інформаційно-цифрових 
технологій, який полегшує доступ до об’єктів інтелек-
туальної власності з будь-якої точки світу, змушують 
приміряти конструкції міжнародного приватного пра-
ва до відносин інтелектуальної власності з іноземним 
елементом.

Ключові слова: особисті патентні права, територі-
альний характер патентних прав, міжнародні догово-
ри, міжнародно-правовий захист патентних прав, колі-
зійне правове регулювання.

Summary

Mammadova Nigar I. Features of legal regulation  
of international protection of patent rights. – Article.

The article examines the legal nature of rights to the 
results of intellectual activity and clarification of their 
place in the system of law, the nature and content of these 
rights. With the further development of scientific and 
technological progress, new objects of industrial proper-
ty appear, requiring new methods of legal regulation and 
general improvement of legislation related to the recogni-
tion and protection of intellectual property rights, both 
at the national and international levels. Patent rights 
are territorial in nature, it is impossible to ensure their 
international legal protection only by national law. The 
regulation of patent protection is complex. The complex 
nature arises from the peculiar features of patent rights. 

The complexity of legal regulation is expressed in the par-
allel use of substantive, procedural and conflict-of-law 
rules concerning international and national law in origin. 
In international legal protection of patent rights, inter-
national and national legal norms are involved in paral-
lel. Expressing the same will, these norms, expressed in 
different forms, constitute the legal basis of the integrity 
regime for the protection of patent rights. Special con-
flict and jurisdictional rules for intellectual property are 
just beginning to emerge. The territoriality of intellectu-
al property significantly limits the application of conflict 
of laws, as well as the rules of international civil proce-
dure and international commercial arbitration to the re-
lationship of intellectual property with a foreign element. 
Mostly works on international protection of intellectual 
property is reduced to the characteristics of the main in-
ternational treaties in this area. The reality of nowadays, 
the international legal methods of regulation, expressed 
in the conclusion of international treaties on intellectu-
al property, is no longer enough, it is necessary to solve 
the problems of international protection of intellectual 
property with the help of traditional mechanisms of in-
ternational private law. The liberalization of internation-
al trade in goods and services that embody intellectual 
property objects, as well as the development of informa-
tion and digital technologies that facilitate access to in-
tellectual property from everywhere in the world, force 
us to try the constructions of private international law 
on the relationship of intellectual property with a foreign 
element.

Key words: personal patent rights, territorial nature 
of patent rights, international agreements, international  
legal protection of patent rights, conflict of law regulation.
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