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Дослідження українського звичаєвого права, 
його підсистем, типології та історичного розвитку 
вимагає з’ясування ключових параметрів відпо-
відних явищ, серед яких значна роль належить 
хронологічним межам. Історичні типи україн-
ського звичаєвого права, як його підсистеми, за-
ймали певне місце в просторі та часі, а тому інте-
рес більшості науковців звернений на визначення 
цих рамок. Без виявлення й обґрунтування хроно-
логічних меж історичних типів українського зви-
чаєвого права наукове дослідження цього феноме-
ну було б неповним, а тому варто розглянути дане 
питання докладніше.

Варто погодитися з колективом авторів під ке-
рівництвом І. Усенка, що як формаційний, так і 
цивілізаційний підходи до періодизації історії є 
недостатньо ефективними для досліджень звича-
євого права. Вони не розкривають широкої гамми 
відмінностей і особливостей звичаєвого права різ-
них народів і епох. Крім того, в окремих сучасних 
державах Азії, Африки й Океанії присутні риси 
праворозуміння, в яких можна спостерігати ана-
логії з найдавнішими суспільствами [6, с. 18]. 
Водночас, дослідження типології українського 
звичаєвого права вимагає наукових пошуків пев-
них критеріїв періодизації його становлення та 
розвитку.

Відтак метою цієї статті є виявлення хроноло-
гічних параметрів підсистем (історичних типів) 
українського звичаєвого права від часу його ста-
новлення до середини ХІХ ст.

На сьогодні відсутній чіткий і вичерпний 
перелік історичних типів (підсистем) україн-
ського звичаєвого права, тому доводиться опи-
ратися на матеріали про найбільш відомі з них: 
додержавне право (правові звичаї переддержав-
ного суспільства східних слов’ян); вервного пра-
ва (системи звичаєво-правових норм, які діяли у 
вервах Київської Русі та Галицько-Волинської 
держави); копного права (системи матеріальних 
і процесуальних норм звичаєвого права, які за-

стосовувалися у практиці копних судів і кори-
гувалися нею); карпатського права (комплексу 
звичаєво-правових норм, які формувалися у кар-
патських селах внаслідок синтезу українського 
та волоського права); козацького права (звича-
євого права, яке виникло в Запорізькій Січі, а в 
середині XVII ст. поширило свою дію на всю те-
риторію Української козацької держави).

Слід зауважити, що наведені вище історичні 
типи хронологічно обмежені серединою ХІХ ст., 
адже з того часу правовий звичай перестав бути ос-
новним джерелом українського права. Також свою 
чинність втратили більшість правових звичаїв, а ті, 
що збереглися, були деформовані. Прикладом та-
кої деформації можна вважати долю копного права 
у ХІХ ст. [1, с. 151–152]. За таких умов розпочало-
ся руйнування системи українського звичаєвого 
права (а з ним і національної правової культури), 
що остаточно завершилося у ХХ ст. із переходом 
українських земель до складу СРСР.

Юридична чинність кожного історичного типу 
українського звичаєвого права обмежена темпо-
рально (у часі). Він є «історичним», оскільки має 
прив’язку до певного періоду українського дер-
жавотворення та правового розвитку. Абсолют-
но чітко визначити хронологічні рамки чинності 
конкретного історичного типу українського зви-
чаєвого права складно, проте можна спробувати 
навести приблизні дані щодо них: додержавне 
право (до VIII ст.); вервне право (ІХ–ХІV ст.); коп-
не та карпатське право (XIV–XVIII ст.); козацьке 
право (XVI – середина ХІХ ст.).

Цікавим є питання співвідношення історичних 
типів українського звичаєвого права з періодиза-
цією історії держави і права України. Оскільки 
на сьогодні немає уніфікованого підходу до пе-
ріодизації історії держави і права України, ско-
ристаємося тим, який є найбільш близьким до 
хронологічної градації історичних типів україн-
ського звичаєвого права. Йдеться про концепцію 
поділу української історії за основними періодами  



4 Прикарпатський юридичний вісник

становлення та розвитку державності, згідно з 
якою виділяють: стародавню добу (від античних 
держав Північного Причорномор’я до становлен-
ня Київської Русі), княжу добу (Київська Русь і 
Галицько-Волинська держава), польсько-литов-
ську добу (період перебування українських земель 
у складі Польського королівства, Великого кня-
зівства Литовського і Речі Посполитої), козаць-
ко-гетьманську добу (1648–1783 рр.), імперську 
добу (перебування українських земель у складі Ро-
сійської та Австрійської імперій), добу національ-
но-визвольних змагань (1917–1920 рр.), радянську 
добу (Українська СРР та Українська РСР), неза-
лежну Українську державу (з 1991 р.) [3, с. 13].

Додержавне право східних слов’ян належить 
до пізньої частини стародавньої доби (орієнтовно 
з IV ст.), хоча ці племена були автохтонними, і 
час появи першого історичного типу українського 
звичаєвого права цілком може виявитися значно 
давнішим. Час існування вервного права практич-
но відповідає княжій добі, адже верв як територі-
альна громада оформилася зі становленням Київ-
ської Русі і була ліквідована у XIV ст. Карпатське 
право збігається у часі з польсько-литовською до-
бою історії, тому що волоське право набуло знач-
ного поширення на українських землях у XIV ст., 
а скасували його в другій половині XVIII ст. Копне 
право характерне одразу для двох періодів укра-
їнської історії – польсько-литовського (активно 
розвивалося, визнавалося державою) та козаць-
ко-гетьманського (обмежене застосування, кон-
куренція з козацьким правом). Козацьке право 
взяло свій початок у польсько-литовську добу (як 
право нового козацького стану), досягнуло піку 
розвитку в козацько-гетьманську добу (стало за-
гальнодержавним правом) і завершило чинність 
на початку імперської доби (діяло в обмеженій 
формі, переважно у сільських громадах).

Вдалу спробу періодизації історії українського 
звичаєвого права виконала О. Івановська, виокре-
мивши такі періоди його становлення та розвит-
ку: докняжий (до середини ІХ ст.); земсько-кня-
зівський (середина ІХ – друга половина XIV ст.); 
литовсько-польський (до 1569 р.); козацько-геть-
манський (з XVII до другої половини XVIII ст.); 
московський. Крайньою хронологічною межею 
останнього періоду дослідниця називає 1842 р. – 
час поширення на українські землі юридичної дії 
Зводу законів Російської імперії [2, с. 13–14, 37]. 
Звісно, у цій періодизації присутні певні недоліки 
(наприклад, поза увагою авторки опинився період 
з 1569 р. до XVII ст.), але вона дозволяє пояснити 
запропоновану в даній публікації історичну типо-
логію українського звичаєвого права. Крім того, 
крайня хронологічна межа періодизації О. Іванов-
ської відповідає заявленій вище хронологічній 
межі чинності історичних типів українського зви-
чаєвого права як його цілісних підсистем.

Час формування та чинності додержавного 
права східних слов’ян припадає на т. зв. док-
няжний період історії українського звичаєвого 
права, а вервне право хронологічно відповідає 
земсько-князівському періоду. Копне право фор-
мувалося на перетині земсько-князівського та 
польсько-литовського періодів, продовживши 
свою чинність аж до завершення козацько-геть-
манського періоду. Із утворенням копного права 
синхронно виникло й карпатське право, проісну-
вавши аж до кінця XVIII ст., проте віднести його 
до козацько-гетьманського періоду історії україн-
ського звичаєвого права не дозволяють просторові 
межі – воно поширювалося на територію Західної 
України, тобто поза кордонами Козацької держа-
ви. Козацьке право вже оформилося станом на 
початок козацько-гетьманського періоду та завер-
шило свою дію водночас із московським періодом, 
у 40-х рр. ХІХ ст.

Отже, розвиток і видозміна історичного типу 
українського звичаєвого права залежала від іс-
торичних умов, в яких він функціонував; рівня 
правосвідомості та правової культури тогочасно-
го суспільства; держави, в якій він діяв; потреб 
публічної влади та суспільства; впливів інозем-
ного права; готовності судової системи сприйняти 
його тощо. До прикладу, М. Любавський пояснив 
трансформацію вервних судів у копні суди (і пе-
ретворення вервного права у копне право) проце-
сом створення волостей, перша документальна 
згадка про які припадає на XIV ст. [5, с. 661]. 
У ХIV ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті 
також активно поширювалося волоське право 
[10], яке в процесі синтезу з українськими зви-
чаєво-правовими нормами вервного походження 
стало карпатським правом.

Російський правознавець О. Лейст звернув ува-
гу на те, що етапи розвитку права не відповідають 
повністю суспільно-економічним формаціям, за 
якими марксисти розглядали історичні типи дер-
жави. З огляду на цю обставину, він виокремив 
три історичні типи права: станове (базувалося на 
суспільному поділі в період рабовласництва та се-
редньовіччя), формальне (засноване на принципі 
формальної рівності за результатами буржуаз-
но-демократичних революцій) та соціальне (фор-
мувалося у ХХ ст., містило систему соціальних 
гарантій) [4, с. 3–5]. До цього переліку колектив 
авторів на чолі з М. Марченком додав також арха-
їчне право як історичний тип права, який існував 
до утворення держави [7, с. 308]. Відтак у росій-
ській юридичній літературі було визначено чоти-
ри історичні типи права: архаїчне, станове, фор-
мальне та соціальне.

Між названими раніше підсистемами україн-
ського звичаєвого права та історичними типами 
права, запропонованими російськими правознав-
цями, можна знайти лише одну відповідність. 
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Додержавне право східних слов’ян відповідає іс-
торичному типу архаїчного права. Натомість інші 
історичні типи українського звичаєвого права не 
мають відповідності зі становим, формальним або 
соціальним правом. Хронологічно вервне, копне, 
карпатське та козацьке право збігаються із часом 
існування т. зв. станового права, однак їхня при-
рода суперечить його визначальним характерис-
тикам. Так, козацьке право лише на стадії свого 
зародження мало корпоративний характер, діючи 
переважно серед козацького стану, проте згодом 
воно стало загальним правом усієї Української 
козацької держави. Вервне право регулювало ши-
рокий спектр відносин і, хоча формувалося у сіль-
ських громадах (вервах), поширювало чинність на 
всю Києво-Руську державу.

Стосовно копного права слід зауважити, що 
копний суд в умовах Великого князівства Литов-
ського та Речі Посполитої був єдиним судовим 
органом, який не мав станового характеру, адже 
в його засіданнях брали участь усі групи того-
часного суспільства [8, с. 9]. Відтак, для копного 
права не була характерною основна властивість 
станового права, у ньому можемо віднайти прин-
цип, присутній у т. зв. формальному праві, тобто 
принцип рівності перед судом. Зокрема, приказ-
ка «копа переможе і попа» [9, с. 223], імовірно, 
виникла як результат практики копних судів. 
Очевидно, відповідне юридичне формулювання 
використовувалося як відповідь на заяву від-
повідача (підсудного) про те, що він не підлягає 
юрисдикції копного суду через належність до 
привілейованого суспільного стану (шляхти чи 
духовенства).

Таким чином, дослідження хронологічних ра-
мок історичних підсистем українського звичає-
вого права дозволяє дійти висновку про певний 
рівень «розмитості» цих меж. З одного боку, вони 
реально були присутніми в історії права, а з іншо-
го – для більш чіткого визначення згаданих меж 
немає пізнавальних можливостей. Це становить 
особливість історичного розвитку не лише звича-
євого права, але й низки інших правових явищ. 
Разом із тим, виявлення навіть таких меж у часі 
може стати відправним пунктом подальших істо-
рико-юридичних досліджень українського звича-
євого права.
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КаТоЛиЦЬКе Та УНіаТсЬКе ЗеМЛеВоЛодіННя В УМоВаХ іНКоРпоРаЦіЇ  
пРаВоБеРежНоЇ УКРаЇНи до сКЛадУ РосіЙсЬКоЇ іМпеРіЇ

Українське державотворення на сучасному етапі 
супроводжується реформуванням правової основи 
земельних відносин і юрисдикції земельної власно-
сті. Вивчення історії землеволодіння й землекорис-
тування в Україні в контексті його кількісної і якіс-
ної еволюції є надзвичайно актуальним і становить 
одне з найважливіших завдань вітчизняної істори-
ко-правової науки. З огляду на це надзвичайно важ-
ливим є аналіз періоду межі ХVІІІ – ХІХ ст., коли 
наші землі переживали цілу низку потужних і різ-
ких трансформацій, наслідки яких і досі відчутні не 
тільки на соціальному чи економічному, але навіть 
і на ментальному рівнях. Показовим у цьому сенсі є 
приклад еволюції католицького та уніатського зем-
леволодіння на теренах Правобережної України, 
яка внаслідок поділів Речі Посполитої опинилася в 
складі Російської імперії.

Історіографічний огляд. Питання змін у струк-
турі церковного землеволодіння на Правобережжі 
на зламі ХVІІІ – ХІХ ст. і за імперської доби, і в ра-
дянський період висвітлювалося упереджено й не 
мало цілісного характеру [2; 12]. Чи не єдиним ви-
ключенням слід вважати роботи А. Зінченка, яко-
му не тільки вдалося визначити місце церковного 
землеволодіння в системі тодішніх соціально-по-
літичних зв’язків, але й проаналізувати наслідки 
секуляризаційної політики імперської влади на 
Правобережній Україні [3–5]. 

Серед робіт, які з’явилися вже після набуття 
Україною незалежності, певний інтерес представ-
ляє монографія О. Крижанівського, в якій автор 
досить детально аналізує зміни, що відбувалися 
в соціально-економічному й правовому станови-
щі православної церкви на Правобережжі після 
приєднання цього регіону до Російської імперії 
[6]. Натомість щодо характеру землеволодіння ка-
толиків і уніатів дослідник наводить лише окре-
мі розрізнені факти. Істориком В. Левицьким був 
розглянутий комплекс заходів російської імпер-
ської влади стосовно послаблення позицій като-
лицизму й уніатства на Правобережжі, зокрема, 
було приділено увагу секуляризаційній політиці 
царизму [8; 9]. Але з погляду історико-правової 
науки роботі бракувало посилань на конкретні 
нормативні акти, що регулювали зміни церковно-
го землеволодіння в регіоні. У цілому проблема-
тика католицького та уніатського землеволодіння 
на Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ ст. 
вивчена недостатньо.

Метою роботи є дослідження еволюції форм і 
методів правового регулювання стану землеволо-
діння та землекористування католицької та уні-
атської церкви на Правобережжі, що відбувала-
ся після підпорядкування цих земель Російській 
імперії наприкінці XVIII ст. Зважаючи на це, ав-
тором було проаналізовано нормативно-правові 
документи, залучено необхідний фактичний ма-
теріал і статистичні дані. 

Викладення основного матеріалу. У ІІ поло-
вині XVIII ст. на Правобережній Україні спосте-
рігалося істотне посилення соціально-економіч-
них позицій католицької та уніатської церков. 
Паралельно з появою нових культових закладів 
(монастирі, костели, церкви) відбувалося й збіль-
шення обсягу церковного землеволодіння. Кліру 
належали значні земельні наділи, що дозволило 
йому перетворитися на один із головних струк-
турних елементів феодальної земельної власності 
того часу. Монастирі, костьоли, єпископат става-
ли власниками цілих маєтків. 

Католицькі костьоли та уніатські церкви були 
наділені правом купувати, продавати, дарувати 
та віддавати під заставу власне майно. Їхнє зем-
леволодіння формувалося за рахунок пожалу-
вань від короля, магнатів, шляхти. Іншим дже-
релом поповнення земельного фонду духовенства 
було використання іпотеки, викуп або привлас-
нення земель, що належали селянам. Зростанню 
земельних наділів церкви сприяв і той факт, що 
вона отримувала від державних інституцій юри-
дичний імунітет.

Швидко зростали обсяги орних земель, що на-
лежали католицьким і уніатським орденам. Се-
редній обсяг церковних наділів сягав 15 десятин 
орної землі та 7–8 десятин сінокосу. Станом на 
1778 р. на Правобережній Україні духовенство во-
лоділо 90 тис. димів, що становило 10% від їх за-
гальної кількості в Речі Посполитій. У цілому на 
Правобережжі понад 5% сіл і містечок вважалося 
власністю духовенства. Найбільшим цей показ-
ник був на Волині [8, с. 9]. 

Протягом кількох десятиліть XVIII ст. уніат-
ська і особливо католицька церкви перетворюють-
ся на одних із найбільших землевласників регіону. 
Маючи чималі фінансові кошти, верхівка духо-
венства починає виконувати роль своєрідних ли-
хварів, заганяючи в борги світських землевласни-
ків, що спричиняло появу конфліктних ситуацій  
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у взаємовідносинах між шляхтою та представни-
ками зазначених церков.

Не дивно, що ще з початку ХVІІ ст. шляхта 
неодноразово вимагала обмежити церковне зем-
леволодіння. За період із 1635 до 1788 рр. сеймом 
було прийнято шість постанов такого характеру. 
Але їх практичній реалізації завадила недостатня 
міцність королівської влади та притаманна Речі 
Посполитій політична анархія [1, с. 95].

Наприкінці XVIII ст. найбільшими землев-
ласниками серед духовенства на Правобережжі 
були уніатський митрополит, якому належали 
8,4 тис. кріпаків, київський і кам’янецький като-
лицькі єпископи, кожен з яких володів приблизно 
3 тис. кріпосних душ. Не набагато менше кріпаків 
перебувало у власності володимирського та луць-
кого уніатських єпископів – 2,2 тис. і 1,8 тис. від-
повідно. Серед найзаможніших землевласників 
також слід згадати монастирі ордену василіанів 
(Овруцький, Мелецький, Дерманський, Уман-
ський), кармелітів (у Нововишневецьку та Бер-
дичеві), домініканців (у Чорнобилі, Тульчині та 
Мурафі) [4, с. 37].

Розподіли Речі Посполитої та включення Пра-
вобережної України до складу Російської імперії 
не могли не вплинути на статус церковного земле-
володіння. Імператриця Катерина ІІ чітко окрес-
лила перед своїми урядовцями головне завдання – 
підірвати позиції католицької церкви, знищити 
уніатську та повернути населення регіону до пра-
вославної віри. Задля досягнення цієї мети перед-
бачалося проведення низки заходів, зокрема й 
стосовно секуляризації земельної власності като-
ликів і уніатів.

Треба відзначити, що порівняно з Річчю По-
сполитою в імперії Романових церква вже давно 
втратила самостійність і не мала визначального 
впливу на державну політику. Це відбилося й на 
церковному землеволодінні, секуляризацію якого 
було завершено у ІІ половині XVIII ст. У 1764 р. 
з’явився указ Катерини ІІ, що встановлював по-
рядок вилучення на території етнічно російських 
губерній маєтків духовенства, які переходили 
в казенне управління. Протягом 1786–1788 рр. 
аналогічна доля спіткала й маєтки духовенства на 
Лівобережжі, Слобожанщині та в суміжних із нею 
російських губерніях [6, с. 27].

Одразу після поглинання Правобережжя Ро-
сійською імперією царські чиновники, викону-
ючи волю імператриці, здійснювали заходи з ме-
тою злиття уніатів із православними й обмеження 
впливу на суспільство католицької церкви. Ри-
мо-католицька та греко-католицька церкви пе-
ребували під постійними наглядом імперського 
держапарату. Дослідники О. Крижанівський і 
С. Плохій слушно зауважили: «… царат хотів ба-
чити в церкві лише слухняного виконавця сво-
єї волі й поступово перетворював її на звичайну  

державну установу, тим самим зводячи глуху сті-
ну між духовенством і парафіянами» [7, с. 218].

Що стосується земельних наділів, які пере-
бували у власності католицького та уніатського 
духовенства, то необхідною умовою їх збережен-
ня було присягання на вірність російському мо-
нарху. Звертаючись у грудні 1792 р. до генералів 
М. Каховського та М. Кречетникова, Катерина ІІ 
стосовно церковної власності наказувала таке: 
землеволодіння закордонного духовенства й тих 
сановників, які не захотіли скласти присягу на 
вірність новій владі, передавати в казенне управ-
ління. Та ж частина духовенства, що залишилась 
у межах країни та присягнула на вірність цара-
ту, поки що зберігала свою земельну власність  
[11, с. 389].

У 1795 р. на Правобережжі розпочався про-
цес секуляризації землеволодінь католицької та 
уніатської церков. Він виявився довготривалим і 
набагато більш складним порівняно з іншими ре-
гіонами імперії. На той час у церковних маєтках 
Правобережної України знаходилося 31,2 тис. ре-
візійних душ. Тільки через передачу державі мо-
настирських і церковних маєтків, власники яких 
перебували поза імперією, кількість ревізійних 
душ у них зменшилася до 27,1 тис. чоловік. Інши-
ми словами, опозиційно налаштоване духовенство 
позбавили понад 13% селян і десь приблизно ана-
логічної (у відсотковому вимірі) кількості земель 
[5, с. 38–39]. Якщо ж брати до уваги всіх кріпаків 
Правобережної України, які належали католиць-
кому та уніатському духовенству, але впродовж 
1792–1795 рр. потрапили у власність держави, 
то загальна цифра сягне показника у 18,6 тис. ре-
візійних душ. Найбільше таких було на Волині. 
Через відмову присягнути на вірність російській 
монархії, участь у польському національному 
русі тощо католицькі та уніатські церковні феода-
ли втратили 9,7 тис. селян. У Подільській і Київ-
ській губерніях цей показник був дещо меншим і 
становив 4,3 та 4,7 тис. ревізійних душ [5, с. 26].

У вересні 1795 р. подільський генерал-губерна-
тор Т. Тутолмін отримав наказ Катерини ІІ, згідно 
з яким греко-католицькі монастирі, що не опіку-
валися публічними школами й богадільнями та 
«не приносили суспільної користі», мали бути за-
криті. Унаслідок цього наказу на теренах Право-
бережної України та Білорусі невдовзі припинило 
діяльність майже півтори сотні монастирів, що 
належали василіанам [6, с. 17].

Паралельно із цим на Правобережжі відбував-
ся процес збільшення землеволодіння православ-
ної церкви. Можна навести чимало прикладів, 
коли василіанські монастирі перетворювали на 
православні, при цьому з повною передачею неру-
хомості новим власникам. Зокрема, слід згадати 
Загаєцький, Острозький і Корецький жіночий мо-
настирі на Волині, на Поділлі власників змінили  
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Гранівський, Сатанівський, Головчинецький і 
Коржовецький монастирі [5, с. 42–43].

Отже, саме 1795 р. датуються перші відчут-
ні втрати католицькою та уніатською церквами 
власних землеволодінь. На цьому етапі відбулася 
секуляризація маєтків, що належали католицько-
му єпископату. Деякі з них були передані дворян-
ству, інші – кооптовані до системи держоренди. 

У червні 1796 р. від Подільського намісниць-
кого правління надійшло розпорядження, яке 
передбачало, що представники католицького та 
уніатського духовенства Правобережжя мали 
впродовж року прибути до Кам’янця-Подільсько-
го, Кременця чи Летичіва, щоб присягнути на 
вірність державі й отримати підтвердження своїх 
майнових прав, зокрема, на володіння земельни-
ми наділами [13, с. 169–170]. Далеко не всі поспі-
шали виконувати це розпорядження. Не захотів 
присягати на вірність імператриці Кам’янецький 
католицький єпископ. У результаті його землі 
було конфісковано та передано у власність графи-
нь Браницької й Скавронської [1, с. 232].

На тлі переходу парафіяльних церков у лоно 
православної церкви польські землевласники по-
чали відбирати церковні землі або займатися їх 
обміном. При цьому вони дробили наділи на де-
кілька частин, що давало змогу позбутися земель, 
малопридатних для сільського господарства. 
Унаслідок цього церковне землеволодіння сут-
тєво зменшилося в розмірі та втратило в якісно-
му вимірі. Чимало спірних питань, що виникали 
між священиками та поміщиками щодо земель-
них ділянок, доходили до суду. Часто причиною 
цього ставало бажання світських землевласників 
виділити церкві ґрунти менше встановленої нор-
ми. Цікаво, що російське законодавство взагалі 
не передбачало для поміщиків юридичної мож-
ливості здійснювати заміну церковних земель ані 
в бік покращення їх якості, ані в бік погіршення 
[9, с. 28]. Але в окремих випадках це все ж таки 
відбувалося, наприклад, коли треба було ліквіду-
вати черезсмужне селянське землеволодіння.

Після того, як Правобережжя потрапило в ро-
сійське юридичне поле, шляхта втратила право 
дарувати маєтки або передавати їх у спадок ду-
ховенству. Із кінця XVIII ст. усе нерухоме майно 
церкви, зокрема й земельні наділи, вважалося ім-
перською власністю, а духовенство лише отриму-
вало від держави право володіння ним. Продава-
ти, обмінювати чи передавати в заставу церковну 
нерухомість можна було тільки отримавши цар-
ський дозвіл [10, с. 389].

Особливої актуалізації земельне питання набу-
ло внаслідок реалізації російською владою курсу 
на передачу маєтків католицьких і уніатських 
релігійних установ у власність православної цер-
кви. 18 березня 1797 р. з’явився імператорський 
указ, що передбачав повернення священикам  

парафіяльних церков земель, відібраних світ-
ськими землевласниками, у разі підтвердження 
свідками їхнього права на ці наділи [9, с. 29].

Наприкінці березня 1797 р. була оприлюднена 
постанова військового губернатора Кам’янця-По-
дільського О. Беклєшова, в якій поміщиків закли-
кали не перешкоджати переходу нерухомого май-
на до православної церкви, а тим, хто відмовиться 
добровільно повернути раніше захоплене майно, 
загрожувала кримінальна відповідальність. Але 
на практиці польська чи полонізована шляхта 
на тлі бездіяльності місцевої адміністрації (часто 
також польської за своїм характером) саботувала 
виконання подібних постанов. Через це судова тя-
ганина із земельних питань між представниками 
православної церкви та католиками й уніатами 
розтягнулася на десятиліття [1, с. 100].

Царська влада добре усвідомлювала, що зем-
леволодіння римо- та греко-католицької церков 
становили потужний економічний фундамент, 
на якому базувався і їх політичний вплив у регіо-
ні. Саме цим було викликане бажання імперської 
влади обмежити земельну власність зазначених 
церков. Так, до кінця XVIII ст. на Правобереж-
ній Україні були секуляризовані володіння цер-
кви, що нараховували 18,6 тис. ревізьких душ, 
а православний клір отримав маєтки уніатів ра-
зом із 1,4 тис. селян, які перебували в кріпосній 
залежності [4, с. 37]. Але про повну ліквідацію 
землеволодінь католицької та уніатської церков 
не йшлося. Імперська влада усвідомлювала, на-
скільки важливим був релігійний фактор для 
місцевих польських і полонізованих еліт. Фор-
сований наступ на позиції церкви, беззапереч-
но, викликав би їхню протидію, що ускладнило 
б процес інкорпорації регіону до імперії. Із цих 
міркувань у 1797 р. царська влада визначила 
для католицьких монастирів максимальний роз-
мір наділу, що становив 30 дес. польової землі. 
Водночас згідно з указом Павла І, оприлюдне-
ним 18 грудня 1797 р., ті землі, що перевищува-
ли встановлену квоту, мали відійти у власність 
державної скарбниці [9, с. 29]. Католицьким і 
уніатським єпископам було встановлено посадо-
вий оклад – 6 тис. срібних карбованців [8, с. 10]. 
Шляхтичі й католицька церква зберігали право 
на будівництво нових костелів. 

Таким чином, в основу визначення правового 
статусу земельних володінь римо-католицької та 
греко-католицької церков Правобережної Украї-
ни в перші роки після входження цього регіону до 
складу Російської імперії було покладено певний 
компроміс. Російське самодержавство визнавало 
право власності зазначених церков на більшість 
маєтків, проте де-юре вони вважалися державни-
ми, а духовенство виступало в ролі корпоративно-
го власника-користувача й мало обмежені можли-
вості щодо розпорядження ними. 
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Прихід до влади Павла І через непросту для 
Росії зовнішньополітичну ситуацію позначився 
стабілізацією становища католицької церкви й 
ордену єзуїтів на Правобережній Україні. У квіт-
ні 1798 р. вийшов указ імператора, що передбачав 
створення Кам’янецької та Луцької католицьких 
єпархій [1, с. 149]. Було призупинено й держав-
ний наступ на землеволодіння «зрадників» (уніа-
тів) і відновлено їхні єпархії в Луцьку та Бересті 
[13, с. 170]. Влада вимушено йшла на поступки 
католицькому та уніатському духовенству, нама-
гаючись уникнути заворушень у регіоні, що могло 
негативно вплинути на становлення антифран-
цузької коаліції.

Зробивши поступки уніатській церкві, Павло 
І водночас перевів усіх уніатських священнослу-
жителів у підпорядкування до католицької Кон-
систорії і архієпископа Сестринцевича [1, с. 111]. 
Таким чином було створено передумови для по-
глинання католицькою церквою парафій уніатів. 
У майбутньому це спровокувало чимало конфлік-
тів між обома церквами та стало наочним прикла-
дом одного з головних принципів російської ім-
перської політики – «розділяй і володарюй».

У квітні 1800 р. урядовим розпорядженням ар-
хієреям і монастирям було заборонено звертатися 
до влади з проханнями заміни їхніх землеволо-
дінь на більш родючі [1, с. 113]. Загалом протягом 
І половини ХІХ ст. на Правобережній Україні спо-
стерігалася тенденція до обмеження можливостей 
католицької і уніатської церков щодо привлас-
нення нових маєтків. 

Висновки. Приєднавши наприкінці ХVІІІ ст. 
землі Правобережжя, царська влада насамперед 
намагалася досягти зміцнення власних позицій 
у регіоні. Через це значній частині представників 
колишніх правлячих станів Речі Посполитої, зо-
крема й католицького та уніатського духовенства, 
навіть незважаючи на те, що в самій Росії та на Лі-
вобережжі маєтки церкви вже були піддані секу-
ляризації, було дозволено зберегти свої права на 
володіння маєтками.

Водночас царат намагався всіляко перешкод-
жати подальшому зростанню землеволодінь 
церкви. Католицькому духовенству, що мало 
дворянське коріння, дозволили володіти населе-
ними маєтками як цивільним особам, із відпо-
відними правовими наслідками. Так, земельні 
наділи, якими володіло духовенство, в юридич-
ній практиці місцевої російської адміністрації 
вважалися їхньою власністю лише впродовж за-
йняття ними відповідних посад, а законодавчо 
вони належали державі. Церква була позбавлена 
права отримувати маєтки в подарунок. Церковна 
власність могла бути відчужена тільки внаслідок 
царського указу. Це було зроблено в якості пре-
вентивного заходу з метою уникнення зайвих со-
ціальних хвилювань. 

Залишивши духовенству право власності на 
землеволодіння, царський уряд конфіскував ма-
єтки тієї частини католицького та уніатського клі-
ру, яка відмовилася складати присягу на вірність 
імперії Романових. Послідовно захищаючи пози-
ції православної церкви, російська влада наполя-
гала на поверненні уніатів до православ’я. Про-
те на межі ХVІІІ – ХІХ ст. більшість церковних 
землеволодінь на Правобережжі все ще належали 
римо-католицькому духовенству, економічні по-
зиції якого в регіоні залишалися одними з найміц-
ніших. Цей фактор визначив подальшу політику 
російської влади щодо церковного землеволодін-
ня. Її метою було утвердити в регіоні домінування 
економічно заможної православної церкви, яка в 
перспективі мала стати стратегічною опорою для 
царського уряду на Правобережній Україні.
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Бурдін М. Ю. Католицьке та уніатське землеволо-
діння в умовах інкорпорації правобережної України 
до складу Російської імперії. – Стаття. 

У статті розглядаються питання, пов’язані зі змі-
нами в характері землеволодіння католицької та уні-
атської церков на Правобережній Україні, що були 
зумовлені приєднанням цього регіону до Російської 
імперії наприкінці ХVІІІ ст. Відзначається, що за час 
перебування Правобережжя в складі Речі Посполитої 
зазначені церкви перетворилися на одних із найбіль-
ших землевласників. Російська влада мала підірвати 
їх позиції й сприяти поширенню православ’я, але хо-
тіла отримати підтримку місцевих еліт, які переваж-
но належали до цих двох церков. Тому перші роки 
після приєднання Правобережжя до імперії минули 
під знаком певного компромісу: набуті земельні во-
лодіння католицької та уніатської церков зберігали-
ся, але з юридичного погляду трактувалися як дер-
жавні, що знаходяться в корпоративному володінні 
духовенства.

Ключові  слова:  Правобережна Україна, секуляри-
зація, католицька церква, уніатська церква, землево-
лодіння.

аннотация

Бурдин М. Ю. Католическое и униатское землев-
ладение в условиях инкорпорации правобережной 
Украины в состав Российской империи. – Статья.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
изменениями в характере землевладения католиче-

ской и униатской церквей на Правобережной Украи-
не, которые были обусловлены присоединением этого 
региона к Российской империи в конце XVIII века. 
Отмечается, что за время пребывания Правобережья 
в составе Речи Посполитой указанные церкви превра-
тились в одних из крупнейших землевладельцев. Рос-
сийская власть должна была подорвать их позиции и 
способствовать распространению православия, однако 
хотела получить поддержку местных элит, которые в 
основном принадлежали к этим двум церквям. Поэто-
му первые годы после присоединения Правобережья к 
империи прошли под знаком некоторого компромис-
са: приобретенные земельные владения католической 
и униатской церквей сохранялись, но с юридической 
точки зрения трактовались как государственные, на-
ходящиеся в корпоративном владении духовенства.

Ключевые слова: Правобережная Украина, секуля-
ризация, католическая церковь, униатская церковь, 
землевладения.

Summary

Burdin M. Yu. Catholic and Uniate land ownership in 
the context of the incorporation of Right-Bank Ukraine 
into the Russian Empire. – Article.

The article deals with issues related to changes in 
the nature of the land ownership of Catholic and Uniate 
churches in the Right Bank Ukraine, which were due to 
the annexation of this region to the Russian Empire at 
the end of the 18th century. It is noted that during the 
stay of the Right Bank as part of the Commonwealth, 
these churches have turned into some of the largest 
landowners. The Russian government should undermine 
their positions and promote the spread of Orthodoxy, 
but on the other hand wanted to get support from local 
elites who, basically, belonged to these two churches. 
Therefore, the first years after the accession of the Right 
Bank to the empire, were held under the sign of a certain 
compromise: the acquired land holdings of the Catholic 
and Uniate churches were kept, but from a legal point of 
view treated as state owned by the clergy.

Key  words: Right-bank Ukraine, secularization, 
Catholic Church, Uniate Church, land tenure.



11Випуск 5(20), 2017

© В. А. Завгородній, 2017

УДК 342.7

В. А. Завгородній 
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії держави і права
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

іНТеРпРеТаЦія поНяТТя «ЮРидиЧНа пРаКТиКа» У сУЧасНіЙ ТеоРіЇ пРаВа 

Юридична практика як загальнотеоретична 
категорія неодноразово була предметом дослі-
дження різних учених у теорії права. Це, насам-
перед, обумовлено її особливим значенням як 
структурного елементу суспільної практики, а 
також роллю, яку вона відіграє у процесі розвит-
ку і функціонування правової системи держави. 
Юридична практика сприяє досягненню інтересів 
суспільства, здійснює вплив на його членів та ви-
конує притаманні їй функції, спричиняючи різні 
зміни у суспільному житті. Тому об’єктивне ро-
зуміння сутності цього явища правової дійсності 
має велике значення як для доктрини права, так і 
для суб’єктів правових відносин.

Різних аспектів досліджуваного питання торка-
лися у своїх наукових працях такі вітчизняні і за-
рубіжні вчені: І. В. Бенедик, С. Д. Гусарєв, О. В. За-
йчук, В. М. Карташов, С. Ю. Лаврусь, Б. В. Малишев, 
В. П. Нагребельний, Н. М. Оніщенко, М. В. Оніщук, 
Є. М. Палагіна, В. П. Реутов, О. Д. Тихомиров та 
інші. Водночас, проведені дослідження характери-
зуються відсутністю єдності вчених у підході до ро-
зуміння досліджуваного поняття, а отже, потребує 
подальших наукових розвідок. 

При підготовці цієї статті автор поставив за 
мету з’ясувати сутність наявних у сучасній прав-
ничій науці підходів до розуміння поняття «юри-
дична практика», а також визначити той із них, 
який найбільшою мірою враховує особливості 
практики Європейського Суду з прав людини. 

Юридичний термін, що позначає поняття 
«юридична практика» утворився у результаті 
поєднання двох слів: «юридична» і «практика». 
Зауважимо, що слово «юридична» походить від 
латинського «juridiсus» та буквально перекла-
дається як судова [1, с. 1233]. Слово «практика» 
характеризується полісемічністю (багатозначні-
стю). Серед основних його значень Великий тлу-
мачний словник сучасної української мови роз-
різняє такі: а) діяльність кого-, чого-небудь як 
набуття певних знань, навичок, досвіду і застосу-
вання їх у чомусь; б) набутий досвід, сукупність 
навичок, конкретних знань у певній галузі діяль-
ності [2, с. 918].

З урахуванням вищенаведених значень слів 
«юридична» і «практика» запропонуємо таку ро-
бочу гіпотезу щодо трактування терміну «юри-
дична практика»: судова (юридична) діяльність 
із набуття певних знань і навичок, взяту в єдно-

сті з попередньо набутим досвідом, як сукупністю 
навичок і конкретних знань у певній галузі ді-
яльності. Способом перевірки цієї гіпотези стане 
методологічний аналіз різних інтерпретацій до-
сліджуваного терміно-поняття.

На думку І. В. Бенедика, домінуючим є погляд, 
згідно з яким юридична практика розглядається 
у нерозривній єдності діяльності та сформовано-
го на її основі соціально-правового досвіду (со-
ціально-правової пам’яті) [3, с. 393]. Підтримує 
такий підхід до розуміння і вчений С. І. Палеш-
ник, який зазначає, що юридична і відповідно 
судова практика, як одна з її різновидів, включає 
дві основних складові: 1) юридичну діяльність, 
елементами змісту якої виступають її об’єкти, 
суб’єкти, учасники, юридичні дії, засоби і способи 
їх здійснення, результат, що дає змогу задоволь-
нити індивідуальну або суспільну потребу; 2) со-
ціально-правовий досвід, сформований на основі 
юридичної діяльності, елементами якого виступа-
ють правоположення, вироблені у ході багаторіч-
ної практики приписів загального характеру, які 
акумулюють соціально цінні та стабільні сторони 
конкретної юридичної діяльності [4, с. 169-170].

З позиції В. М. Карташова, юридична практика 
являє собою відносно самостійну підсистему, яка 
включає у свою структуру юридичну діяльність 
(правотворчу, інтерпретаційну, правозастосовну, 
правосистематизуючу та їх окремі види і підвиди) 
та соціально-правовий досвід (соціально-правову 
пам’ять) [5, с. 74-75]. Подібне визначення запро-
поноване і вченим С. Ю. Лаврусь, яка зазначає, 
що юридична практика – це діяльність компе-
тентних суб’єктів щодо прийняття, тлумачення, 
застосування, доведення до відома населення пра-
вових приписів, взята в єдності з накопиченим со-
ціально-правовим досвідом [6, с. 24]. 

Тотожні, на перший погляд, визначення по-
няття «юридична практика», що розглядаються 
крізь призму сукупності двох елементів, а саме 
діяльності та досвіду, будуються на різних мето-
дологічних підходах. Перший з них ґрунтується 
на тому, що досвід має похідний характер щодо 
діяльності та є її результатом, а другий, що досвід 
лежить в основі діяльності. 

Дещо інший підхід до розуміння юридичної 
практики пропонується Є. М. Палагіною, яка за-
значає, що це цілеспрямована діяльність суб’єк-
тів по ухваленню рішень правового змісту, узята 
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в єдності з результатами цієї юридично значущої 
діяльності та узагальненим соціально-правовим 
досвідом. Ученим обґрунтовується, що юридич-
ній діяльності, як динамічній складовій юридич-
ної практики, притаманний державно-владний 
характер, оскільки: її здійснення є прерогативою 
державних органів; вона забезпечується різнома-
нітними державними засобами економічного, по-
літичного, соціального характеру; вона зумовлює 
різноманітні матеріальні, політичні, духовні, мо-
ральні, соціальні зміни; вона завжди пов’язана з 
настанням певних юридичних наслідків. На дум-
ку правника, соціально-правовий досвід, що скла-
дає статичну сторону юридичної практики, це 
соціально-правова пам’ять, яка виступає резуль-
татом накопичення, систематизації і зберігання 
відповідної інформації (знань, умінь, оцінок, під-
ходів, майстерності і так далі) [7, с. 13-14]. 

Таким чином, учений вказує на те, що юри-
дична практика являє собою єдність таких трьох 
її компонентів: юридична діяльність, її результа-
ти та соціально-правовий досвід. Однак, на нашу 
думку, розуміння юридичної практики лише 
крізь призму діяльності органів державної влади 
звужує зміст цього поняття, оскільки суб’єктами 
її здійснення можуть бути і недержавні інституції, 
серед яких: адвокатура, правозахисні громадські 
організації, третейські суди, муніципальні омбуд-
смани, міжнародні судові установи. Разом з цим, 
метою суб’єктів юридичної діяльності, як складо-
вої юридичної практики, не завжди є ухвалення 
рішення правового змісту у зв’язку з відсутністю 
такого повноваження у відповідного суб’єкта.

В. П. Нагребельний та М. В. Оніщук зазначають, 
що юридична практика – правотворча, правоохоро-
нна і правореалізаційна діяльність суб’єктів права 
та сукупність напрацьованого ними практичного 
досвіду. Включає діяльність державних органів і 
професійних юристів та її результати. Основними 
напрямками юридичної практики, на думку вче-
них, є: юридична практична діяльність; узагальнен-
ня стану забезпечення законності та правопорядку 
у процесі правотворчої, правозастосовної і право-
охоронної діяльності; узагальнення результатів су-
дової діяльності і роботи правоохоронних органів; 
узагальнення юридичної діяльності законодавчих і 
виконавчих органів та Конституційного Суду. Зміст 
юридичної практики включає: суб’єктів як учасни-
ків правових дій, завдання, мету, функції, методи 
та результати діяльності; внутрішню організацію 
діяльності – процесуальні провадження, стадії, про-
цедури та режими; зовнішню форму діяльності, що 
дістає вияв у правотворчих та правореалізаційних 
актах; зовнішні зв’язки діяльності, що характери-
зуються її соціальною цінністю, призначенням, ре-
зультативністю та ефективністю [8, с. 978]. 

На наш погляд, виокремлення таких окремих 
елементів змісту юридичної практики як проце-

суальні стадії та процедури є необґрунтованим, 
оскільки вони є невіддільними складовими проце-
суальних проваджень. 

Разом з цим, дискусійним, на наш погляд, є ви-
значення таких напрямків юридичної практики 
як узагальнення результатів діяльності судових, 
правоохоронних, законодавчих та виконавчих 
органів. Таке твердження ґрунтується на розу-
мінні поняття «узагальнювати», що тлумачиться 
у словнику наступним чином: 1) порівнюючи ок-
ремі предмети, факти, явища і таке інше, виявля-
ти спільні риси, особливості й на їх основі робити 
висновки у формі загальних положень; 2) виявля-
ючи характерні риси, особливості окремого пред-
мета, факту явища і таке інше сприймати їх як 
загальні й поширювати на інші предмети явища; 
3) відбирати та об’єднувати однакові характерні 
риси, особливості; створювати на їх основі що-не-
будь загальне, типове [2, с. 1288]. 

Отже, метою узагальнення певних результа-
тів юридичної діяльності є виявлення її спільних 
рис і особливостей та їх поширення серед учас-
ників правовідносин. Суб’єктом здійснення уза-
гальнення можуть бути як безпосередньо суб’єк-
ти юридичної діяльності (вищі суди, генеральна 
прокуратура, адвокатські об’єднання тощо), так 
і суб’єкти, які не мають до юридичної практики 
жодного відношення (науковці, представники 
громадськості тощо), але зацікавленні у вивченні 
її тенденцій, новел, принципів тощо. Така діяль-
ність фактично направлена на дослідження і оп-
рацювання тільки результатів юридичної діяль-
ності, тому здійснюється поза межами юридичної 
практики та відповідно не може відноситись до 
жодного з її видів. Таким чином, узагальнення 
необхідно розглядати не як напрямок юридичної 
практики, а як спосіб її опрацювання або ознайом-
лення з нею. 

С. Д. Гусарєв та О. Д. Тихомиров під юридич-
ною практикою розуміють діяльність юристів – 
професійних знавців права щодо безпосереднього 
захисту прав, свобод та законних інтересів суб’єк-
тів права (особи, держави, суспільства), надання 
їм допомоги у складанні правових документів, 
консультуванні щодо вибору найбільш оптималь-
них варіантів поведінки відповідно до норм пра-
ва, посвідчення юридичних фактів тощо, у про-
цесі яких забезпечується здійснення норм права. 
Юридична практика – це сфера діяльності лише 
юристів-професіоналів [9, с. 255]. 

Аналіз даного визначення дозволяє прийти до 
висновку, що вчені під юридичною практикою 
фактично розуміють тільки правозахисну юри-
дичну діяльність, залишаючи поза увагою інші не 
менш важливі її види, серед яких: правоохоронна, 
правозастосовна, правотворча. 

Разом з цим, на думку С. Д. Гусарєва, юридич-
ну практику можна розглядати у двох аспектах: 



13Випуск 5(20), 2017

як практику усіх форм та сфер здійснення юри-
дичної діяльності (широкий підхід); як практи-
ку лише окремих юристів, правових установ або 
організацій [10, с. 19]. На наш погляд, таке розу-
міння юридичної практики ототожнює її з юри-
дичною діяльністю, що є лише динамічною скла-
довою юридичної практики. 

З позиції В. П. Реутова, юридична практика – 
це діяльність суб’єктів права у процесі формуван-
ня і реалізації норм права, яка полягає у виданні 
нормативних актів та у реалізації різноманітних 
індивідуальних правових актів [11, с. 5]. Даний 
підхід до розуміння дозволяє виокремити такі 
складові юридичної практики як діяльність та її 
результати у формі правових актів.

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко визначають 
юридичну практику як сформовану у суспільстві 
діяльність соціальних суб’єктів, яка забезпечує 
найбільш ефективне і оптимальне досягнення 
цими суб’єктами бажаного суспільного чи осо-
бистого результату. На думку вчених, юридич-
ну практику можна розглядати у динамічному і 
статичному аспектах. У динаміці вона проявля-
ється у правовій діяльності суб’єкта суспільства, 
спрямованій на досягнення поставленої мети. 
Статичний бік характеризує юридичну практику 
як сформовану у суспільстві модель, порядок дій, 
здійснення яких призведе до бажаного результату 
з найменшими витратами зусиль і часу.

Науковцями зазначається, що сутність юридич-
ної практики виявляється у наступних змістовних 
ознаках, притаманних цій правовій діяльності: 
юридична практика є частиною суспільної прак-
тики, відповідно їй притаманні загальні риси, що 
характеризують будь-яку суспільну практику; юри-
дична практика має суспільний характер, оскільки 
вона обумовлена іншими типами соціальної прак-
тики, будь-яка правова діяльність припускає певну 
взаємодію суб’єктів суспільства, отриманий право-
вий досвід та сформовані на його підставі соціальні 
моделі дій є сукупним продуктом суспільної діяль-
ності; юридична практика є свідомою діяльністю, 
припускає обізнаність і усвідомлення соціального 
суб’єкта про існуючі у суспільстві досвід, моделі дій 
для отримання результату, якого бажає досягти цей 
суб’єкт; юридична практика здійснюється у межах 
існуючих правових і соціальних норм та положень; 
юридична практика впливає на оточуючу дійсність, 
сприяє змінам у суспільному житті; юридична 
практика є одним з вагоміших елементів правової 
системи суспільства. Вона – своєрідний місток між 
правом і правосвідомістю та правовідносинами у 
суспільстві; юридична практика є частиною культу-
ри суспільства; юридична практика впливає на всі 
сторони життя суспільства, сприяє розвитку одних 
суспільних процесів та гальмує інші [12].

Така позиція вчених дозволяє виокремити 
наступні складові юридичної практики: а) діяль-

ність суб’єктів; б) сформована модель (порядок 
дій) суб’єктів; в) бажані результати діяльності. 

У теорії права також існує позиція, що понят-
тя «юридична практика» повинна розумітися не 
через діяльність, а лише через її результати. Так, 
наприклад, з позиції Б. В. Малишева, тверджен-
ня, що динамічна складова є частиною будь-якого 
виду чи форми юридичної практики є дискусій-
ним. Є всі підстави розглядати юридичну практи-
ку як сукупність певних, стійких і об’єктивова-
них результатів юридичної діяльності. Юридична 
діяльність є передусім процесом, який, одначе, 
не має сенсу без своїх результатів – певних поло-
жень, які й називаються юридичною практикою 
[13, с. 23]. 

Аналіз вищезазначеного дозволяє досліднику 
дійти висновку, що у доктрині права існує плюра-
лізм підходів щодо розуміння поняття «юридич-
на практика», який дає можливість виокремити 
декілька напрямків до його розуміння: 1) ціле-
спрямована діяльність суб’єктів права або квалі-
фікованих юристів-професіоналів, що обумовлює 
ототожнення понять «юридична практика» та 
«юридична діяльність»; 2) юридична діяльність 
в єдності з накопиченим правовим досвідом; 3) ді-
яльність суб’єктів права, результатом якої є ви-
дання нормативних та індивідуально-правових 
актів; 4) діяльність суб’єктів, в основі якої сфор-
мована модель (порядок дій) суб’єктів, з метою 
досягнення бажаного результату; 5) результати 
юридичної діяльності у формі правоположень; 
6) діяльність суб’єктів взяту в єдності з результа-
тами цієї діяльності та узагальненим досвідом. 

На наше переконання, лише останній із зазна-
чених напрямків до розуміння поняття «юридична 
практика» є найбільш обґрунтованим та найбільш 
методологічно коректним у плані інтерпретації ка-
тегорії «практика Європейського Суду з прав лю-
дини». Таке твердження ґрунтується на тому, що 
юридична практика є складним системним утво-
ренням, яке необхідно розглядати через сукупність 
трьох ключових її елементів, а саме: а) діяльність 
суб’єкта; б) результати діяльності, що виражають-
ся у прийнятих правових актах; в) досвід, в основі 
якого лежить попередня діяльність, відповідно ді-
яльність ґрунтується на досвіді. 

Діяльність Європейського Суду з прав люди-
ни доцільно розглядати як динамічний елемент 
його практики, відповідно досвід як статичний 
її елемент, під яким необхідно розуміти соціаль-
но-правову пам’ять, що є результатом накопи-
чення, систематизації і зберігання інформації 
про попередню діяльність Суду, а також орієнтир 
для подальшої його юридичної діяльності. Під ре-
зультатами діяльності Європейського Суду з прав  
людини необхідно розуміти підсумки його юри-
дичної діяльності, що знаходять своє відображен-
ня у проміжних та остаточних його рішеннях.
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Summary

Zavhorodnii V. A. Interpretation of concept «legal 
practice» in the modern theory of law. – Article.

In the article were investigational different approaches 
about concept «legal practice» as a general theoretic 
category, their features are found out and certainly 
most reasonable and methodologically correct approach 
in relation to interpretation of category «practice of 
European Court on human rights».
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ЦіННісНиЙ ВиМіР пРаВоВоЇ КУЛЬТУРи В УМоВаХ ТРаНсФоРМаЦіЇ пРаВоВоЇ сисТеМи

Українське суспільство на початку ХХІ століт-
тя переживає процес соціально-політичних, пра-
вових і економічних перетворень та змін, в ході 
яких змінюються культурні, економічні й право-
ві цінності. Сучасне пострадянське суспільство 
за своєю ментальністю ще не відповідає європей-
ським стандартам, а нові цінності українського 
суспільства ще не остаточно сформовані.

 Держава, право і національна правова систе-
ма в умовах світових глобалізаційних процесів 
піддаються трансформації. Функціонування на-
ціональних правових систем у сучасних умовах 
залежить від значної кількості чинників, які 
дозволяють їм, не втрачаючи своєї цінності й 
самобутності, долучатися до глобалізації. Тран-
сформація правової системи України є далеко не 
завершеною. Актуальність проблематики цін-
нісного виміру правової культури в умовах тран-
сформації правової системи не викликає сум-
нівів, оскільки наукове вивчення буде сприяти 
мінімізації негативних наслідків глобалізації й 
збереження самобутності національної право-
вої системи, уникнення і вирішення протиріч і 
м’якого входження норм міжнародного і регіо-
нального права в національне право.

Проблеми правової системи знайшли відобра-
ження в напрямах наукових досліджень вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, зокрема: 1) філо-
софсько-правові дослідження правової системи 
(Б. Малишев, С.  Максимов, Ю. Оборотов); 2) про-
блеми розвитку національної правової системи 
за умови розбудови правової демократичної дер-
жавності в Україні (О. Петришин, М. Хаустова); 
виявлення тенденцій розвитку національних 
правових систем (Ю. Бошицький, О.  Зайчук, 
Н. Оніщенко); 3) інтеграція національної право-
вої системи з міждержавними та іншими правови-
ми системами (О. Єгоров, Л. Луць, В. Сильченко, 
І. Яковюк); 4) міжнародно-правові дослідження: 
співвідношення національних, міждержавних 
та міжнародних правових систем і формування 
правових засад механізму взаємодії вітчизняної 
правової системи та правових систем Ради Євро-
пи, Європейського Союзу; регіональні особливос-
ті розвитку правових систем (М. Буроменський, 
А. Капустін, І. Яковюк). 

Ціннісний вимір правової культури був ви-
світлений у працях таких учених: С. Алексєєва, 

В. Бурмістрова, Г. Балюка, П. Євграфова, 
В. Копєйчикова, Л. Петрової, В. Оксамитного, 
Н. Оніщенко, П. Рабіновича,      Ю. Шемшученка 
та інших. Правова культура розглядалась як су-
купність усіх цінностей, які створюються людь-
ми у правовій сфері, а також саме право, право-
свідомість, правові відносини, стан законності, 
рівень досконалості законотворчої, правозасто-
совної та іншої правової діяльності. Проте поза 
увагою науковців залишилися питання ціннісно-
го виміру правової культури в умовах трансфор-
мації правової системи.

Метою статті є наукове дослідження ціннісного 
виміру правової культури в умовах трансформації 
правової системи України.

Ціннісне сприйняття людьми об’єктів сус-
пільного життя зумовлюється конкретно-істо-
ричними умовами розвитку людства, місцем 
особи, соціальних спільнот у системі певних 
економічних і соціально-політичних відносин, 
ступенем розвитку потреб та інтересів людей. 
За своєю природою і сутністю цінності станов-
лять синтез об’єктивних і суб’єктивних, інди-
відуальних і соціально-класових, національ-
но-етнічних і загальнолюдських засад. Вони 
належать до системи соціально-нормативних, 
та інтегративних регуляторів життя, поведін-
ки особи і певної групи, методів соціалізації 
особи. Цінності формуються у процесі життєді-
яльності особи та під час комунікації. Як вва-
жає В Бакіров, соціокультурна комунікація як 
механізм формування масової ціннісної свідо-
мості відбувається в культурному діалозі епох, 
у взаємодії соціально-класових, національних 
культур і субкультур, у відкритій дискусії іде-
ологій, у співставленні, протиставленні та взає-
морозумінні різних ціннісних ставлень до світу. 
Із пасивного об’єкта соціальної індоктринації 
людина перетворюється в самостійну істоту, яка 
ціннісно самоідентификується, спираючись на 
особистісну інтерпретацію минулого і сучасного 
ціннісного досвіду людства [1, с. 24]. 

Світ цінностей сам по собі є надзвичайно склад-
ним і різноманітним. У своїй сукупності цінності 
бувають матеріальні й духовні. До останніх від-
носяться політичні, правові, релігійні, естетич-
ні та моральні. Всі вони так чи інакше пов’язані 
з людиною, віддзеркалюючи ставлення людей до  
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світу, який їх оточує. Отже, цінності існують 
лише в суспільному житті. Як наголошує бол-
гарський учений-юрист Н. Неновски, цінність 
речей обумовлена їх зв’язком з людиною, їх здат-
ність задовольнити її потреби, сприяти розвитку 
її сутності. Критерій того, що є цінністю і що не є  
нею, – в самій людині [2, с. 26]. 

Правова культура є мірилом правових ціннос-
тей, які притаманні конкретному суспільству. 
Європейський досвід ставлення до людини як 
найвищої цінності, пріори¬тет загальнолюдських 
цінностей є важливим для реалізації в Україні, 
що має реалізуватися через трансформацію сві-
домості та правової культури в українсько¬му 
суспільстві через розуміння того, що мають бути 
забезпечені такі цінності: відповідальність осо-
би та держави, визнання людини, її прав і свобод 
найважливішою цінністю, ефективна система со-
ціального захисту.

Правова культура – це система духовних і ма-
теріальних цінностей у сфері функціонування 
права, складова загальної культури, охоплює всю 
сукупність найважливіших ціннісних компонен-
тів правової реальності в її розвитку (право, пра-
восвідомість, правовідносини [3, с. 629]. 

У процесі дослідження правової культури й 
аналізу її впливу на розвиток правової систе-
ми найважливіше місце відводиться цінностям, 
оскільки вони безпосередньо впливають на інтере-
си та цілі окремого індивіда, їх груп і суспільства 
в цілому. Правова культура – це соціальний орга-
нізм, вважає І. Яковюк, що постійно еволюціонує. 
Інколи її порівнюють із величезною лабораторією, 
в якій створюється масштабна система цінностей. 
Правова культура характеризується створенням, 
утвердженням, зберіганням і трансляцією право-
вих цінностей [4, с. 649]. 

На наш погляд, заслуговує на аналіз систе-
ма правових цінностей в умовах трансформа-
ції правової систем. Трансформація (від лат. 
transformatio – перетворення) – перетворення, 
зміна вигляду, форми, істотних властивостей 
будь-чого [5, с. 248]. Трансформація відбувається 
у правовій системі, зокрема в ідеологічній скла-
довій правової системи. На думку М. Хаустової, 
впливаючи практично на всі підсистеми й еле-
менти правової системи, глобалізація спричиняє 
зміни у правової політиці, ідеології, культурі і 
свідомості, які, у свою чергу, відіграють вагому 
роль у функціонуванні й розвитку правової сис-
теми [8, с. 32].

І. Яковюк підкреслює, що трансформація, 
поряд із рецепцією та відсиланням, є основним 
способом імплементації як поняття, більш ши-
рокого за змістом, що розуміється як спеціальна 
законодавча процедура перетворення норм між-
народного права на норми внутрішньодержавно-
го права [6, с. 649].

Глобалізація здійснює кардинальний вплив 
на духовну сферу будь-якого суспільства, як пра-
вило, деформуючи традиційні системи цінностей 
і активізуючи становлення нових ціннісних орі-
єнтацій. 

Як зазначає І.В. Патерило, цінності, задоволь-
няючи соціальні потреби, інтереси та бажання, 
виступають невід’ємною складовою правової 
культури та оціночним критерієм суспільних 
правовідносин; завдяки їм реалізуються основні 
функції права, що забезпечують, закріплюють і 
стимулюють цінності громадян, об’єднань, полі-
тичних партій тощо. Доведено значимість право-
вої аксіології, тобто збереження й зміцнення ос-
новоположних, «вічних» правових цінностей, що 
сприяє дальшому інтелектуальному збагаченню 
вітчизняного права [7 , с. 72].

В умовах соціально-економічних і політи-
ко-правових трансформацій в Україні (як і в інших 
пострадянських країнах) відбуваються соціаль-
но-політичні зміни в житті українського суспіль-
ства, які призвели до посилення кризових явищ у 
всіх сферах суспільного життя України, що зумо-
вило процес трансформації ціннісної парадигми: 
стара система цінностей поступово втрачає свою 
популярність в українському суспільстві, а нова 
аксіологічна система будується на основі європей-
ських цінностей. Як відомо, українська правова 
система орієнтується на європейські цінності, 
що спрямовані на побудову світу справедливості, 
заснованого на принципі цілісності людської гід-
ності. Принагідно зазначимо, що бурхливий та 
суперечливий розвиток Європи, її поліетнічність 
сприяли тому, що європейські цінності сформу-
валися як продукт кількох великих релігійних і 
філософських традицій.

Спільні європейські цінності зафіксовані в 
«Європейській конвенції про захист прав людини 
та основних свобод» і вважаються аксіологічним 
фундаментом для європейської інтеграції та ство-
рення ЄС. 

У другій статті Договору про Євросоюз (після 
змін, внесених Лісабонською угодою 2007 р.) йде 
мова про цінності, на яких заснований ЄС, – це 
«повага до людської гідності, свободи, демокра-
тії, рівності, верховенства закону і поваги до прав 
людини, включаючи права осіб, що належать до 
меншин. Ці цінності є спільними для сукупності 
держав-членів, яка характеризується плюраліз-
мом, недискримінацією, терпимістю, справедли-
вістю, солідарністю і рівністю між жінками та 
чоловіками» [9]. 

В Україні є сильні і впливові правозахисні ор-
ганізації, які працюють над захистом прав люди-
ни і утвердженням верховенства права та демо-
кратичних цінностей. У 2015 році була прийнята 
Національна стратегія у сфері прав людини, а та-
кож п’ятирічний план дій для її реалізації. Для  
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ефективної реалізації стратегії з прав людини 
потрібні інформаційно-просвітницькі кампа-
нії, а також навчальні заходи і програми у сфері 
формальної і неформальної освіти, спрямовані 
на підвищення правової культури і грамотності  
населення. 

У 2017 році було проведено дослідження Фон-
дом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 
за підтримки Програми розвитку ООН в Україні 
та за ініціативою Офісу Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини і ГО «Центр ін-
формації про права людини» у сфері прав людини. 
Це дослідження є спробою системного і цілісного 
дослідження сприйняття, уявлень та розуміння 
фундаментальних прав людини та основополож-
них свобод у суспільстві взагалі та серед його ок-
ремих цільових груп (державні службовці, судді, 
поліцейські, вчителі, журналісти та правозахис-
ники). За результатам дослідження, пріоритет-
ними для українців є такі цінності: свобода, гід-
ність, справедливість та рівність, у відсотковому 
відношенні – свобода (80%), безпека (72%), спра-
ведливість (70%) та гідність (64%). Цінності, які 
виявились менш популярними та замикають рей-
тинг, – патріотизм (38%) та толерантність (25%). 
Водночас висловлену загальну високу оцінку цін-
ності свободи можна поставити під сумнів. Адже 
коли респондентам було запропоновано обирати, 
що є пріоритетним – достаток чи свобода, то дум-
ки населення розділилися майже рівним чином. 
Пріоритетними виявилися такі права: право на 
життя (78%), право на соціальне забезпечення 
(63%), право на житло (58%), право на освіту 
(57%), право на працю (55%), право на достатній 
життєвий рівень (51%) [10]. 

Проведене дослідження показало, що сьогодні 
громадяни України перебувають у ситуації цінніс-
ної еволюції. Поглиблюються суперечності між 
усвідомленням необхідності прийняття нових 
цінностей і суспільних ідеалів, пошуком нового 
ціннісного консенсусу, а також наявними орієн-
тирами, які зафіксовані в особистій та суспільній 
системах цінностей. У сучасних умовах необхідне 
формування нової системи цінностей, яка могла 
б служити основою стабільного цивілізаційного 
розвитку України в умовах глобалізації та карди-
нальних соціокультурних трансформацій. 

На думку П. Поліщук, завдяки наданню не-
обхідним правовим явищам ціннісного змісту 
здійснюється формування аксіологічного змісту 
правової культури, який характеризує рівень пра-
вового розвитку суспільства. Наприклад, велике 
значення має соціальна цінність юридичних прав 
та обов’язків, які формують позитивне ставлення 
до права [11, с. 75–76]. 

Сьогодні, коли політично активні українські 
громадяни яскраво виявили свої ціннісні пріо-
ритети та прагнення до національної самоіден-

тичності, постає нагальна потреба не тільки у 
відновленні консолідуючого значення всіх гро-
мадських установ, які зможуть позитивно впли-
нути на формування в Україні громадянського 
суспільства та зрілої політичної нації європей-
ського типу, але й в «аксіологічній революції», 
яка б мала уявлення і стереотипи доволі великої 
кількості громадян України. Забезпечення фор-
мування правової культури громадян – запорука 
утвердження правових цінностей у суспільстві. 
Відповідно до європейських стандартів, макси-
мально наближеним до ідеального є таке суспіль-
ство, в якому створені належні умови, що мають 
забезпечити всім громадянам рівні можливості 
для розвитку й застосування їхніх потенційних 
здібностей. Саме такі правові цінності повинні 
стати засадами вітчизняної правової культури. 

С.І. Максимов вважає, що в понятті «правова 
культура» порівняно з поняттям «правова систе-
ма» акцент зміщується з інституційних моментів 
на момент ціннісний. Правова культура – це перш 
за все, момент цінностей та ідеалів. Хоча, безу-
мовно, ці цінності та ідеали втілюються у право-
свідомості, діяльності суб’єктів права, правових 
текстах і процедурах [12, с. 16]. 

Таким чином, правова культура – це сукуп-
ність правових цінностей, якісний стан розвитку та 
функціонування правової системи, вона відображає 
рівень взаємовідносин суб’єктів у правовій сфері. 
Правові цінності визначають характер та способи 
учасників правовідносин у правовій сфері, суспіль-
стві, політиці, державному управлінні. Сьогодні, 
на нашу думку, потрібна системна діяльність дер-
жави та громадянського суспільства зі створення та 
формування ціннісної системи суспільства, забез-
печивши діалог та примирення у суспільстві гро-
мадян, які належать до різних ціннісних сегментів, 
адже цінності не тільки опосередковано визначають 
структуру суспільства, але й формують систему 
узгодженості всередині нього. При цьому важливим 
є те, щоб право сприймалося не як абстрактна цін-
ність, а й позитивно оцінювалося громадянами. 

Отже, в умовах формування правової системи 
України потрібна системна діяльність держави та 
громадянського суспільства з метою формування 
ціннісної системи суспільства як регуляторів по-
ведінки суб’єктів права, що слугують важливим 
джерелом правової соціалізації особи. Важли-
вим чинником цих процесів є правова культура 
як система цінностей, що втілюються у правосві-
домості, правовій поведінці, правових текстах 
і процедурах. Правові цінності, задовольняючи 
соціальні потреби, інтереси та бажання суб’єктів 
права, виступають невід’ємною складовою право-
вої культури та оціночним критерієм суспільних 
правовідносин; завдяки їм реалізуються основні 
функції права, що забезпечують та закріплюють 
правові цінності українського суспільства.
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в умовах трансформації правової системи. – Стаття.

У статті досліджено аксіологічний підхід до вивчення 
правової культури. Розглянуто ціннісні характеристики 
правової культури в умовах трансформації правової сис-
теми України, проаналізовано сучасні правові цінності 
українського суспільства на основі соціологічних дослі-
джень. Зроблено висновок про роль правової культури 
як системи цінностей, що втілюються у правосвідомості, 
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Макеева Е. Н. Ценностное измерение право-
вой культуры в условиях трансформации правовой 
системы. – Статья.

В статье исследован аксиологический подход к изу-
чению правовой культуры. Рассмотрены ценностные 
характеристики правовой культуры в условиях тран-
сформации правовой системы Украины, проанализи-
рованы современные правовые ценности украинского 
общества на основе социологических исследований. 
Сделан вывод о роли правовой культуры как системы 
ценностей, которые воплощаются в правосознании, 
правовом поведении, правовых текстах и процедурах.
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Summary

Makeieva O. M. Valuable measurement of law 
culture in the context of the transformation of the law 
system. – Article.

The article deals with the axiological approach of 
studying a law culture. Reviewed a value characteristics 
of law culture in the conditions of transformation of the 
law system of Ukraine are considered, the modern law 
values of Ukrainian society are analyzed on the basis of 
sociological research. The conclusion is made about the 
role of law culture as a system of values embodied in 
justice, legal behavior, legal texts and procedures.

Key  words: law, law system, transformation, law 
culture, values.
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РоЛЬ іНдиВідУаЛЬНиХ пРаВоВиХ аКТіВ У РеГУЛЮВаННі сУспіЛЬНиХ ВідНосиН

У сучасній юридичній науці правові акти при-
йнято поділяти на нормативні й індивідуальні. 
Нормативні акти пов’язані із самою нормативною 
основою правового регулювання, тобто юридични-
ми нормами; індивідуальні – переважно із право-
відносинами, тобто в основному із забезпеченням 
суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, їх ре-
алізацією у фактичній поведінці учасників право-
відносин [1, c. 120].

У галузевих юридичних науках індивідуаль-
ним актам завжди приділялася велика увага  
[2–8]. У загальній теорії права досліджень з цієї 
проблематики значно менше.

Усі дослідження індивідуальних правових ак-
тів неминуче стикаються з низкою проблем, серед 
яких найбільш значущими представляються такі. 

Перш за все, йдеться про множинність індиві-
дуальних правових актів. На відміну від норма-
тивно-правових актів, вони набагато меншою мі-
рою систематизовані, далеко не всі індивідуальні 
акти підлягають обов’язковому опублікуванню 
(опублікування індивідуального акту, скоріше, 
виняток, аніж правило). Індивідуальні акти охо-
плюють велику кількість сфер суспільних відно-
син, для регулювання яких застосовуються різні 
методи й різні механізми (починаючи від наказів 
в адміністративних відносин, судових рішень у 
всіх категоріях справ й завершуючи договорами в 
цивільних, господарських, сімейних відносинах, 
де сторонам надано максимально свободу). Такий 
різноманітний фактичний матеріал важко підда-
ється узагальненню, складно запропонувати єди-
ний алгоритм для загальної характеристики всіх 
видів індивідуальних актів.

Однією з ознак, з якою погоджуються дослід-
ники, є те, що індивідуальний акт – це результат 
індивідуального правового регулювання.

Так, наприклад, Л.C. Явич розглядував індиві-
дуальний акт як форму індивідуального правово-
го регулювання суспільних відносин.

Інші автори також вказують на те, що індиві-
дуальне правове регулювання об’єктивується у 
правових формах – індивідуальних правових ак-
тах, які є не тільки формою, але й засобом.

Інші автори розглядають це питання більш 
широко: вони розглядають індивідуальні акти 
як невід’ємний елемент механізму правового 
регулювання, який тісно пов’язаний з усіма ін-
шими його ланками – нормами права, правовід-

носинами, актами реалізації права й виконання 
обов’язків. Таким чином, з точки зору механіз-
му правове регулювання виступає як складне за 
структурою явище, яке включає засоби не тільки 
нормативної регламентації, але й індивідуально-
го регулювання.

Індивідуальний правовий акт у будь-якому 
випадку є похідним від індивідуального право-
вого регулювання. Це зумовлює те, що багато з 
ознак індивідуальних правових актів по суті ви-
тікає з ознак індивідуального правового регулю-
вання в цілому.

Можна виділити такі ознаки індивідуальних 
правових актів:

1. Вони носять ненормативний характер. Ча-
сто поняття «індивідуальний акт» і «ненорматив-
ний акт» взагалі ототожнюються.

Характеризуючи індивідуальні акти з позицій 
правозастосовної діяльності, В.В. Лазарев відзна-
чає, що сферою дії й поширення актів застосу-
вання права є підзаконна (ненормотворча) сфера. 
Основна мета цих актів полягає в індивідуально-
му регулюванні, казуальному впливі на суспільні 
відносини [9, c. 59–60].

На противагу визнаній точці зору про ненор-
мативні індивідуальні правові акти окремі ав-
тори намагаються виявити їх нормативну при-
роду. На їхню думку, відбувається нормування 
поведінки в певній ситуації, на рівні індивіду-
альних правових актів закріплюються правила 
для відповідних суб’єктів. Тому саме з позицій 
суб’єктивного права можна вести мову про злит-
тя процесу правотворчості (нормовстановлення, 
правовстановлення) і реалізації права, і, відпо-
відно, про нормативність індивідуального право-
вого регулювання.

Ми з таким підходом не можемо погодитися. 
Названі в даному разі ознаки – «нормування по-
ведінки в конкретній ситуації», «на рівні інди-
відуальних правових актів закріплюються пра-
вила для відповідних суб’єктів» – говорять саме 
про індивідуальний (ненормативний) характер 
індивідуальних правових актів. Злиття процесу 
правотворчості (нормовстановлення, правовста-
новлення) і реалізації права тут також не відбу-
вається, оскільки з самого початку формується 
(встановлюється) індивідуальна модель поведінки 
в конкретній ситуації, а потім – реалізація індиві-
дуально встановлених прав і обов’язків.
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З інших позицій підходить до проблеми норма-
тивності юридичних актів болгарська дослідниця 
А. Мілкова. Вона розуміє юридичні акти як сво-
єрідне буття правової нормативності (загальної 
та індивідуальної), які по своїй суті представля-
ють собою об’єктивовану в належному порядку 
(найчастіше словесно-документальному) держав-
но-правову волю, спрямовану на досягнення пев-
ного юридичного ефекту за допомогою конструю-
вання і закріплення в них основних змістовних 
елементів правової системи [10, c. 47].

«Індивідуальна нормативність» – термін, безу-
мовно, своєрідний, але визнати його вдалим ми не 
можемо. Він поєднує в собі два взаємовиключні за 
змістом слова – «індивідуальність» і «норматив-
ність».

Водночас це не єдиний випадок термінологіч-
ної розбіжності понять, як, наприклад, термін 
«індивідуальна норма», він з цього ж змістовного 
ряду. І в кінцевому підсумку справа не в термі-
ні, оскільки за невдалим терміном може стояти 
зміст, який адекватно відображає розглядуване 
явище. Слід також враховувати, що монографія 
А. Мілкова видана болгарською мовою, і цей тер-
мін може бути обумовлений особливостями цієї 
мови. З контексту монографії випливає, що скорі-
ше йдеться про нормативні й індивідуальні акти, 
ніж про нормативність індивідуальних актів.

Видається, щодо індивідуальних правових ак-
тів більш доречним є традиційний підхід, згідно з 
яким ознака нормативності їм не притаманна.

2. Індивідуальні правові акти спрямовані на 
врегулювання конкретних ситуацій, які вимага-
ють юридичного вирішення, й адресовані персо-
нально певним суб’єктам.

На цю особливість індивідуальних правових 
актів неодноразово зверталася увага в юридичній 
літературі.

Як підкреслює Ю.Г. Ткаченко, індивідуаль-
ний акт, заснований на нормі права, що має дер-
жавно-владний характер, поширюється тільки на 
цей випадок, а для інших випадків не має сили 
[11, c. 49]. Д.Н. Бахрах відзначає, що «акт, який 
розраховано на невизначене число осіб і випадків, 
не може бути визнаний індивідуальним, правоза-
стосовним». За влучним зауваженням І.В. Демен-
тьєва, індивідуальні правові акти завжди конкре-
тизовані за часом, в просторі та за колом осіб.

Дійсно, такі ознаки як «регулювання конкрет-
них ситуацій» і «адресація персонально-визна-
ченим суб’єктам» – це найбільш характерні вла-
стивості індивідуального правового регулювання, 
які, безумовно, знаходять свій прояв і в індивіду-
альних актах.

3. За допомогою індивідуальних правових ак-
тів відбувається встановлення, зміна або припи-
нення юридичних прав і обов’язків учасників су-
спільних відносин в індивідуальному порядку.

Так, Ю.Г. Ткаченко відзначав, що саме ін-
дивідуальні правові акти виконують функцію 
індивідуалізації загальних правових приписів 
[11, c. 47–48]. Індивідуальні правові акти, на дум-
ку Б.Б. Камінського, утворюють індивідуальну 
(фактичну) основу індивідуального правового ста-
тусу особистості.

Слід підкреслити, що в цьому процесі велику 
роль відіграють описані раніше елементи право-
вої персоніфікації. Багато в чому завдяки пра-
вовій персоніфікації нормативний припис пе-
ретворюється на індивідуальне розпорядження 
[12, c. 39].

4. Індивідуальні правові акти органічно допов-
нюють нормативні правові акти. Слід зазначити, 
що коли йдеться про доповнення нормативних 
актів, не мається на увазі створення нових норм 
права за допомогою індивідуальних актів. Допов-
нення здійснюється у двох формах:

а) додатково до нормативного акту і на його ос-
нові приймається індивідуальний правовий акт;

б) доповнення шляхом правозастосовної кон-
кретизації.

При цьому можна передбачити два варіанти 
розвитку ситуації.

Перший – коли під час створення індивідуаль-
ного акту конкретизація за обсягом не виходить за 
межі змісту правової норми, і цього змісту достат-
ньо для прийняття індивідуального акта.

Другий – коли змісту правової норми недостат-
ньо і правозастосовник змушений заповнювати іс-
нуючу прогалину.

На думку В.В. Лазарева, акти застосуван-
ня права можуть містити в собі положення, що 
роз’ясняють і конкретизують правові вимоги. 
Вони містять в собі нові правові положення, якщо 
справа вирішується в умовах відсутності прямих 
вказівок нормотворчих органів [9, c. 62].

У цілому з такою точкою зору можна погодити-
ся, але необхідно уточнити: коли індивідуальний 
акт містить в собі нові правові положення, вини-
кає ймовірність переходу від індивідуального до 
нормативного правового регулювання.

У деяких дослідженнях висловлюється точка 
зору, згідно з якою акти індивідуального регулю-
вання називаються «похідним» (або вторинним) 
інструментом механізму правового регулювання. 
Така позиція потребує уточнення.

Терміни «похідні» й «вторинні» щодо індиві-
дуальних правових актів припустимі лише в тому 
випадку, якщо мається на увазі, що вони заснова-
ні на нормативних актах, створених в їх розвиток. 
Але це в жодному разі не повинно зменшувати 
значення індивідуальних правових актів, оскіль-
ки без них належне правове регулювання просто 
неможливо.

5. Правові веління отримують в індивідуаль-
них правових актах об’єктивований вираз.
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На цю ознаку також звертається увага в юри-
дичній літературі. Так, В.В. Меньшиков говорив 
про те, що «індивідуальні акти здійснюються й 
закріплюються в певній формі. Здійснення акту 
є безпосереднім виявленням волі суб’єкта, у той 
час як закріплення є фіксацією вираженої суб’єк-
том волі в документальній формі». С.Г. Красноя-
ружський пише про те, що формою зовнішнього 
прояву практики індивідуального правового ре-
гулювання є приписи та акти, в яких знаходять 
своє втілення рішення правового характеру, які 
виносяться суб’єктами індивідуально-правозасто-
совної і автономної юридичної діяльності.

Форма зовнішнього вираження – це, перш за 
все, мовна форма. «Нормативні веління про на-
лежну чи можливу поведінку не можуть існува-
ти поза мовною формою. Щоб бути сприйнятими 
адресатами, вони неминуче повинні мати мовну 
оболонку». Зазначене тією ж мірою можна відне-
сти і до індивідуальних правових актів.

Отже, індивідуальні правові акти може бути 
конкретизовано як правові акти, спрямовані на вре-
гулювання конкретних ситуацій, які вимагають 
юридичного вирішення й адресовані персонально ви-
значеним суб’єктам. За допомогою індивідуальних 
правових актів відбувається встановлення, зміна або 
припинення юридичних прав і обов’язків учасників 
суспільних відносин в індивідуальному порядку.
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Мухін В. В. Роль індивідуальних правових актів у 
регулюванні суспільних відносин. – Стаття.

У статті надано характеристику індивідуальним 
правовим актам як правовим актам, спрямованим на 
врегулювання конкретних ситуацій, які вимагають 
юридичного вирішення й адресовані персонально ви-
значеним суб’єктам. Констатовано, що за допомогою 
індивідуальних правових актів відбувається вста-
новлення, зміна або припинення юридичних прав і 
обов’язків учасників суспільних відносин в індивіду-
альному порядку.
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правове регулювання, індивідуалізація, конкретиза-
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аннотация

Мухин В. В. Роль индивидуальных правовых актов 
в регулировании общественных отношений. – Статья.

В статье приведена характеристика индивидуаль-
ных правовых актов как правовых актов, направлен-
ных на урегулирование конкретных ситуаций, которые 
требуют юридического разрешения и адресованы пер-
сонально определенным субъектам. Констатировано, 
что при помощи индивидуальных правовых актов про-
исходит установление, изменение либо прекращение 
юридических прав и обязанностей участников обще-
ственных отношений в индивидуальном порядке.

Ключевые  слова: правовые акты, индивидуальные 
акты, правовое регулирование, индивидуализация, 
конкретизация.

Summary

Mukhin V. V. The role of individual legal acts in the 
regulation of social relations. – Article.

The article describes the characteristics of individual 
legal acts as legal acts aimed at resolving specific 
situations that require legal permission and are addressed 
to personally identified entities. It was ascertained 
that with the help of individual legal acts there is an 
establishment, modification or termination of the legal 
rights and duties of participants in public relations 
individually.

Key words: legal acts, individual acts, legal regulation, 
individualization, concretization.
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КоМУНіКаТиВНі ТеоРіЇ пРаВа В поясНеННі ЗВ’яЗКУ ВЛади Й пРаВа

Однією з найбільш помітних і дискусійних осо-
бливостей сучасного праворозуміння є його орі-
єнтація на інтегральні підходи. Із кінця ХХ ст. і 
донині ідеологічні розбіжності між юридичним 
позитивізмом, юснатуралізмом і соціологічною 
юриспруденцією перестали відігравати ту фунда-
ментальну роль, яка визначала розвиток правни-
чої філософії впродовж усієї історії її існування як 
самостійної сфери осмислення соціуму. 

Загалом перехід до інтегральних типів право-
розуміння ознаменований відмовою від принципу 
сцієнтизму в правовому пізнанні. Якщо для юри-
спруденції першої половини ХХ ст. (а ще більшою 
мірою – ХІХ ст.) були характерні намагання пред-
ставити правове знання як дещо винятково на-
укове, пов’язане з ідеалами саме наукової раціо-
нальності, то післявоєнна юриспруденція починає 
апелювати до розуміння права як певного ремес-
ла, інколи навіть мистецтва. Право – це не лише 
норми й принципи, це й діяльність людей, які вті-
люють ці принципи в життя; це живий інструмент 
у руках живих людей, які мають свої потреби, які 
живуть у своїх умовах. Таке «розширення» розу-
міння права посприяло тому, що традиційні кон-
цепції правового позитивізму та юснатуралізму 
поступово почали витіснятися філософсько-пра-
вовими програмами інтегрального типу, в рамках 
яких розбіжності в сприйнятті права втрачають 
свою визначальну роль. Саме тому за класифіка-
цією Ю. Оборотова інтегральне праворозуміння 
належить до типу постнаукових, адже в ньому 
знімається претензія на можливість наукового 
осмислення права як така [14].

У сучасному праворозумінні виділяють інте-
гративний підхід, суть якого полягає в спробах 
інтегрувати окремі концепції природного права 
для створення нової школи права, яка б відповіда-
ла сучасним вимогам. За інтегративним підходом 
до розуміння права, усі його ознаки є істотними 
й необхідними, а під час характеристики права 
слід аналізувати не тільки його зміст, але й форму 
[11, с. 38]. І хоча помітним є скепсис щодо мож-
ливості інтегрального праворозуміння, не можна 
відмовити йому в неабиякій популярності.

Серед усіх типів праворозуміння саме інте-
гративний різновид є найбільш строкатим, а це 
якщо й не унеможливлює виділення його ха-
рактерних рис, то робить його доволі складним 

завданням. Зумовлено це тим, що, на думку до-
слідників, інтегральне праворозуміння не про-
понує жодного системного представлення права, 
натомість підміняючи системність комплексні-
стю, тобто одночасністю розгляду права з різних 
позицій [4].

Серед іншого ця строкатість стала передумовою 
доволі послідовної та часто влучної критики інте-
гративних концепцій праворозуміння з боку кла-
сиків пострадянської юриспруденції [7]. І дійсно, 
несхожість правових ідей, які об’єднуються під 
назвою «інтегративне праворозуміння», вражає. 
Особливого значення це набуває в контексті розу-
міння права і влади, їх зв’язку та взаємообмежен-
ня. Так, у діалогічній концепції права І. Честнова 
пропонується розглядати право в єдності філо-
софського, соціологічного та культурно-історич-
ного критеріїв [23], що дає змогу інтерпретувати 
зв’язок права і влади як елемент взаємодії різних 
дискурсів, пошуку діалогічних підвалин у праві 
й політиці. Діалоговий характер права проявляє 
себе, зокрема, у наповненні правових нормативів 
тими ціннісними мотивами, які характеризують 
суспільні настрої; у літературі щодо цього вико-
ристовується поняття «філіація цінностей права» 
[3, с. 132–134]. 

На думку І. Коваленка, становлення інтегра-
тивного праворозуміння поєднується з розвитком 
феноменології та досвіду застосування її до дослі-
дження права. Метод феноменологічної редукції 
дає змогу представити правове життя як предмет 
інтегративного праворозуміння. Принцип інтен-
ціональності визначає методологічний напрям 
розвитку інтегративного праворозуміння. Згід-
но із цим принципом правове життя постає як 
предметно-смислове утворення. Оскільки воно 
активно формується й спрямовується свідомістю 
правового суб’єкта, це передбачає осмислення 
специфіки його дослідження й розроблення адек-
ватної методологічної програми. Принцип інтер-
суб’єктивності пов’язаний із гносеологічним на-
прямом розвитку інтегративного праворозуміння, 
адже сприяє здоланню монологізму традиційних 
типів праворозуміння. Концепція життєвого світу 
визначає гносеологічний, онтологічний і праксео-
логічний виміри, оскільки розкриває духовні, ін-
телектуальні та соціально-історичні передумови 
правового життя [6].
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В. Мальцев виводить триєдину сутність права: 
його діяльнісну, онтологічну й аксіологічну суті. 
Сенс діяльнісної природи права полягає в норма-
тивному опредмеченні й нормативному розпред-
меченні. Перше являє собою перехід правотвор-
чого потенціалу з форми руху в певну форму 
нормативного предмета – правову норму, припис. 
Нормативне розпредмечення – це перехід норма-
тивного предмета у форму правореалізації й пра-
возастосування, тобто втілення належного в сущо-
му [10, с. 19].

Послідовний інтегративіст А. Поляков указує, 
що «інтегральний підхід покликаний не механіч-
но об’єднати, а синтезувати теоретично значущі 
моменти, розроблені конкуруючими науковими 
теоріями: нормативний аспект права і його спе-
цифічний механізм функціонування в державі – в 
етатистському підході; суб’єктно-діяльний аспект 
права – у соціологічній школі; сприйняття права 
як цінності – в юснатуралізмі; психічний склад-
ник права – у прихильників психологічної школи 
тощо» [16, с. 7–8].

Однак при цьому слід висловити застережен-
ня щодо частого ототожнення в наукових публі-
каціях інтегральних і синтетичних підходів до 
праворозуміння. Відмінність між ними полягає 
в тому, що синтетичні підходи, характерні для 
філософії права початку ХХ ст., були зорієнто-
вані на одночасне й паралельне  використання 
різних підходів до права в пошуку його опти-
мального визначення, яке б дозволяло вирішу-
вати як прикладні проблеми правознавства, так 
і питання філософії права. Натомість інтеграль-
ні концепції перебувають у пошуку спільної ме-
тодологічної основи, яка була б субстратно реле-
вантною усім основним типам праворозуміння 
й при цьому не була б тотожною жодному з них 
окремо. Схожої думки дотримується Р. Палеха, 
хоча він вважає, що інтегральне праворозумін-
ня є своєрідним нащадком синтетичних концеп-
цій [15], але з погляду історії філософії права це 
не зовсім коректний висновок.

Варто мати на увазі, що інтегральне праворо-
зуміння зародилося не на противагу юридичному 
позитивізму (цю помилкову думку часто можна 
зустріти в публікаціях), а на противагу надлиш-
ковій раціоналізації й прагматизації права, зокре-
ма, у його зв’язках із владними інституціями [5]. 
Про це писав, наприклад, П. Сорокін. Аналізуючи 
поняття права, П. Сорокін критикував традицій-
ні типи праворозуміння. Природним виходом із 
кризи права він вважав заміну прагматистських 
конструкцій інтегральними системами моралі й 
права. Кризу класичного праворозуміння вчений 
бачив у відсутності в ньому стримуючих моментів, 
здатних запобігти прагматизації права. Відповід-
но до його ідей, у новому світогляді знайдуть своє 
вираження й емпіричні начала (включаючи ті, які 

відстоює й розвиває філософський і юридичний 
позитивізм), і метафізичні істини, які досі разом 
погано уживалися [18].

Деякі автори онтологічною основою такої ін-
тегративної юриспруденції небезпідставно нази-
вають комунікацію та засноване на ній комуніка-
тивне праворозуміння. На думку прихильників 
комунікативної концепції права, правова норма, 
маючи певне текстуальне вираження (текст є ре-
зультатом діяльності законодавця або іншого 
суб’єкта правотворчості – комунікатора), адресу-
ється одержувачам (конкретним учасникам пра-
вовідносин), які, у певний спосіб інтерпретуючи 
значення тексту (усвідомлюючи зміст цієї норми 
для себе відповідно до свого рівня правосвідомо-
сті), перетворюють його положення на власні дії. 
Зворотний характер комунікації (або її діалогіч-
ність) полягає в тому, що в разі, якщо поведінка 
учасників правовідносин відповідає моделі, за-
кладеній у диспозиції правової норми, така пове-
дінка розглядається законодавцем як правомірна 
й не потребує втручання в цю діяльність спеці-
ально вповноважених ним суб’єктів. Якщо ж дії є 
неправомірними, то ці суб’єкти примусово забез-
печують реалізацію приписів правової норми, зо-
крема з використанням різних санкцій та інших 
заходів впливу [2, с. 307].

Ідея комунікації має важливе значення для 
осмислення зв’язку права і влади. Класик комуні-
кативної теорії Ю. Габермас приділяє велику ува-
гу проблемам формування правового дискурсу, а 
особливо – його взаємодії з владним дискурсом. 
Право, що розглядається як соціальний інститут, 
на думку Ю. Габермаса, – це юридичні норми, які 
не можуть бути легітимізовані лише за допомо-
гою процедури, наприклад, основні положення 
конституційного права, принципи кримінального 
права й кримінального процесу тощо. Оскільки 
дійсність цих норм постійно ставиться під сумнів 
у повсякденній практиці, то посилання на їх фор-
мальну легальність недостатньо. Вони потребують 
матеріального обґрунтування, адже торкаються 
порядку самого «життєвого світу» і разом із не-
формальними нормами поведінки створюють під-
стави соціально інтегрованих комунікативних дій 
[21, с. 53]. Власне, позиція Ю. Габермаса багато в 
чому зумовила розвиток комунікативного дискур-
су про право і владу в рамках інтегрального право-
розуміння, і на цьому ж тлі почали формуватися 
некласичні теорії влади (зокрема комунікативні).

Як зауважує А. Токарська, трактування пра-
ва як засобу комунікації є поступом до сучасних 
раціональних правовідносин. Норми не повинні 
суто довільно привноситись у суспільне буття, а 
навпаки – мають виявлятися в контексті остан-
нього як інтеракції оптимальної суб’єкт-суб’єк-
тної взаємодії. Інакше ці норми підтверджува-
тимуть свою суспільно-буттєву іррелевантність, 
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не діятимуть de facto. Так, правова держава стає 
можливою лише як підсистема правового су-
спільства, що немислиме в умовах поляризації 
«букви» та «духу» закону, а тому має бути само-
організовуваною системою, що прагне до комуні-
кативного балансу, взаємної відповідальності й 
рівноправності [20, с. 35].

Крім проблематики, пов’язаної з досліджен-
нями комунікативної природи права, виникає 
низка проблем щодо процесів комунікації, які 
відбуваються в межах функціонування системи 
правових інституцій. У загальному розумінні 
комунікація в праві – це ускладнений проблем-
ними інтерпретаціями значень правомірних/
неправомірних дій процес правової взаємодії 
суб’єктів, спрямований на досягнення комуні-
кативної рівноваги й консенсусу, насамперед, у 
структурі правового регулювання, підпорядкова-
ного збалансуванню всіх інших елементів і рівнів 
суспільного буття [20, с. 38].

Із погляду політико-правового дискурсу щодо 
влади, ідея правової комунікації виконує роль фак-
тора осмислення того, як саме владні інститути мо-
жуть впливати на зміст правових норм. Цікаво, що 
в класичних типах праворозуміння владний вплив 
на право розглядається як явище якщо й не нега-
тивне, то щонайменше небажане. Право всіляко 
захищають від втручання владних інституцій, що 
особливо помітно в юснатуралізмі. Комунікатив-
на концепція в цьому сенсі є більш реалістичною, 
оскільки вона відкидає негативістське бачення 
зв’язку права і влади. Натомість визнається оче-
видність впливу політичної доцільності на право. 
На противагу іншим типам праворозуміння, кому-
нікативна концепція виходить на проблеми раціо-
налізації такого впливу, питання його інституцій-
ного характеру та демократичного контролю.

Важливо зауважити, що з погляду зв’язку пра-
ва і влади інтегральна юриспруденція йде набага-
то далі всіх інших типів праворозуміння, оскіль-
ки вона не лише комбінує уявлення, вироблені 
в рамках інших типів праворозуміння, але й дає 
змогу розглядати право в контексті інших, неюри-
дичних методологій [12]. Завдяки цьому виникає 
можливість говорити про право і владу в рамках 
однієї поняттєвої «системи координат». 

Характерною рисою інтегрального праворозу-
міння є те, що воно усуває суперечності між юри-
дичним позитивізмом і юснатуралізмом, перемі-
щуючи акценти з питань про сутність права на 
питання про фактори й форми впливу соціальних 
інститутів і процесів на формування його змісту. У 
цьому сенсі комунікативна філософія Ю. Габерма-
са, яка набула особливої популярності наприкінці 
ХХ ст., і досі лишається домінуючим патерном єв-
ропейської філософсько-правової думки.

Однією з типових проблем правової філософії є 
те, що правова система не має жодних внутрішніх  

критеріїв гарантування справедливості право-
вих норм, а також механізмів їх виправлення, 
оскільки визначення змісту правил поведінки 
відбувається в межах законодавчого процесу, 
який більшою мірою пов’язаний із політикою, 
ніж із правом. Оскільки такі критерії й механіз-
ми відсутні, право опиняється в полоні владних 
відносин і політичної доцільності. Цей парадокс 
довгий час переслідував філософсько-правову 
думку, і вирішувався він по-різному. Так, у рам-
ках дебатів Г. Харта та Л. Фуллера перший, бу-
дучи юридичним позитивістом, змушений був 
визнати існування «мінімуму природного права в 
праві позитивному» [24]. Комунікативна філосо-
фія права зуміла показати вихід із цієї ситуації, 
не використовуючи при цьому концепт природ-
ного права, який не є надто продуктивним і часто 
сприймається зі скепсисом. Базуючись на теорії 
процедурної справедливості (або справедливості 
як чесності) Дж. Ролза [17], комунікативісти по-
казали, що за відсутності інших критеріїв спра-
ведливості законів можна з певною часткою віро-
гідності вважати їх справедливими, якщо їх було 
ухвалено відповідно до прозорих і ефективних 
правил процедури [19, с. 72]. 

Комунікація, яка виникає на перетині пра-
вового і владного дискурсів, дійсно має вагу для 
філософії права, оскільки вона містить значну 
кількість викликів для традиційних інтерпре-
тацій верховенства права й інших ліберальних 
доктрин, адже підриває усталені погляди на са-
мостійність і автономність правового дискур-
су. Важливими тут стають ідеї впливу владних 
інститутів не лише на формування права, а й 
на його застосування, а також питання щодо 
обмеження та легітимації такого впливу. Так, 
Р. Дворкін, який приділяв цій проблемі значну 
увагу, заперечував як традиційний погляд, від-
повідно до якого судді повинні в усьому сліпо йти 
за владою й авторитетними думками своїх попе-
редників, так і позицію лібералів, які вважають, 
ніби призначення суддів полягає у виправленні 
недоліків суспільства. На думку Р. Дворкіна, за-
дача суду полягає в тому, щоб підтримувати як 
індивідуальні, так і колективні цінності [26].

Концепція цілісності права (law as integrity), 
розроблена Р. Дворкіним, прямо апелює до по-
шуку підстав об’єднання уявлень про соціальну 
справедливість, право і владу. Він вважає, що 
підставою такого об’єднання є цілісність мо-
рального підґрунтя законів. Несправедливість у 
праві виникає через відсутність у законів єдиної 
моральної підстави, тобто того, що Дворкін на-
зиває цілісністю. Для виправдання однієї їх ча-
стини люди вимушені посилатися на принципи, 
котрі інші люди вимушені заперечувати під час 
виправдання іншої їх частини. Для зв’язку права 
і влади це напрочуд важлива ідея, адже Дворкін 
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не уточнює, яким має бути зміст цієї моральної 
підстави, має значення лише сам факт її несу-
перечливості або, у термінології Р. Дворкіна, 
цілісності [24]. У цьому аспекті несуперечливе 
законодавство в країні з тоталітарним режимом 
має перевагу над суперечливим законодавством у 
країні з ліберальним режимом. Однак, як відомо, 
немає нічого гіршого, ніж поєднання авторитар-
ного режиму із суперечливим законодавством. 
Тут стає слушною ідея Дж. Ролза, що найкрива-
віші тоталітарні режими можуть більшою мірою 
узгоджуватися з вимогами верховенства права, 
ніж сучасні ліберальні демократії [17]. Це знову 
повертає нас до комунікативних ідей щодо ра-
ціоналізації дискурсу про право і владу. Однак 
при цьому важливо розуміти, що не завжди така 
раціоналізація можлива й не завжди навіть най-
більш раціональний дискурс призводить до ство-
рення справедливих законів, якщо критерієм та-
кої справедливості є цілісність, що сприймається 
як єдність моральної підстави законів.

Акцент на дискурсивності й комунікативності 
права, що має вихід на проблеми його демокра-
тизму, прав людини, верховенства права тощо, 
показує, що взаємодія влади й права як двох со-
ціальних інститутів має описуватися, виходячи з 
уявлень про синергію, коли сума незначних впли-
вів і рішень веде до появи якісно нових ситуацій 
та інструментів їх вирішення. 

Останнім часом набув популярності синерге-
тичний підхід до праворозуміння на противагу 
класичним уявленням про однолінійність проце-
сів розвитку матерії, властивим механістичному 
світогляду недавнього минулого, відповідно до 
якого всі системи, зокрема й правові, діють на ос-
нові об’єктивної необхідності науково пізнаних 
законів. Синергетичний підхід керується тим, що 
всі природні та суспільні системи, включаючи й 
правові, розвиваються нелінійно, тобто з високою 
ймовірністю випадковості, тому їх неможливо 
інтерпретувати винятково через таку наукову па-
радигму як закономірність. Саме випадковість є 
генератором нового в таких системах, вона приво-
дить до того, що в них панує переважно самороз-
виток, самоорганізація, які, власне, здатні забез-
печити їх упорядкованість.

Як зазначає Л. Корунчак, базис синергетич-
ної методології в конструюванні праворозуміння 
складає уявлення про дискретні спектри еволю-
ційних шляхів розвитку соціальних систем (та-
ких, як право і влада). Їх структурні зв’язки не є 
й не можуть бути довільними, їх змодельовано по-
чатковими властивостями цих двох систем. Тому 
правова нормативність і владна доцільність мають 
сприйматися не просто як елементи раціонально-
го дискурсу, а як елементи глибинної норматив-
ності, що міститься у вихідних структурах мови, 
архетипних образах поведінки. Усе, що лежатиме 

за межами цих архетипів, буде зруйноване диси-
пативними процесами [8, с. 60]. Цим можна пояс-
нити різний рівень «спротиву» правових систем 
владним намаганням диктувати форми й напрями 
правового дискурсу.

Ідеї синергетики в рамках інтегрального пра-
ворозуміння базуються, зокрема, на уявленнях 
про те, що навіть «слабкі» правові системи, тобто 
ті, в яких вплив владного фактора є максималь-
но вагомим (наприклад, саме цей критерій часто 
використовують у характеристиці євразійської 
правової сім’ї [13]), прагнуть до самовідновлення 
й до відокремлення юридичного дискурсу шля-
хом самозбереження правосвідомості. І. Кривцова 
пише про це так: «Правова система являє собою 
комплекс порядків, що самоорганізовуються (на 
рівні функціонування її компонентів), що пере-
бувають у погодженій взаємодії під впливом вну-
трішньосистемної детермінанти – правосвідомо-
сті, яка визначає форму правової самоорганізації. 
Від саморухливості правосвідомості як квінте-
сенції саморозвитку правової системи залежать 
ступінь самоорганізації її компонентного складу, 
«алгоритм» розвитку правової системи в цілому; 
«ефект самоорганізації» на рівні правової систе-
ми залежить від ступеня самоорганізації на рівні 
її компонентів; будь-які управлінські зв’язки між 
складниками правової системи є окремими випад-
ками самоорганізації правової системи в цілому; 
самоорганізація на рівні як правової системи в ці-
лому, так і її компонентів зокрема, виявляє своє 
джерело в соціальній самоорганізації; ступінь 
самоорганізації компонентного складу правової 
системи є різним» [9, с. 16]. Виходячи із цього, 
правосвідомість являє собою не лише ідеологіч-
ну, а й субстантивну основу права, і в цьому сенсі 
вона завжди виконує роль обмежувального фак-
тора щодо влади на рівні «мовного спротиву», не 
допускаючи привнесення до мови права конструк-
цій, орієнтованих на владний примус.

Таким чином, інтегральні концепції праворо-
зуміння пропонують нові підходи до осягнення 
зв’язку права і влади, базовані на теоріях дис-
курсу й комунікативності, в яких основна роль 
належить не інститутам, а суб’єктам і процесу 
пошуку раціональних підстав правового поряд-
ку. Така раціональність хоча й несе в собі загрозу 
прагматизації права в його взаєминах із владними 
інститутами, усе ж може бути обмежена шляхом 
розширення уявлень про критерії правової легіти-
мності. Прагнення осмислювати право з погляду 
різних, часто навіть протилежних, підходів веде 
до руйнації звичних конструкцій, відповідно до 
яких право є окремою й автономною сферою сус-
пільної практики, але при цьому дає змогу по-
казати нові аспекти правового дискурсу, його 
формування на основі пошуку компромісу між 
необхідністю досягнення практичного результату 
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й прагненням використовувати для цього систему 
належних інструментів, серед яких особливу роль 
відведено правовій нормативності.
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анотація

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Комунікативні теорії 
права в поясненні зв’язку влади й права. – Стаття.

У статті розглянуті дискусійні особливості сучас-
ного праворозуміння, тобто орієнтація на інтегральні 
підходи. Інтегральні концепції праворозуміння пропо-
нують нові підходи до осягнення зв’язку права і влади, 
базовані на теоріях дискурсу й комунікативності, в 
яких основна роль належить не інститутам, а суб’єк-
там і процесу пошуку раціональних підстав правового 
порядку. Прагнення осмислювати право з погляду різ-
них, часто навіть протилежних, підходів веде до руй-
нації звичних конструкцій, відповідно до яких право 
є окремою й автономною сферою суспільної практики, 
але при цьому дає змогу показати нові аспекти пра-
вового дискурсу, його формування на основі пошуку 
компромісу між необхідністю досягнення практичного 
результату й прагненням використовувати для цього 
систему належних інструментів, серед яких особливу 
роль відведено правовій нормативності.

Ключові слова: право, влада, праворозуміння.

аннотация

Цуркан-Сайфулина Ю. В. Коммуникативные 
теории права в объяснении связи власти и права. – 
 Статья.

В статье рассмотрены дискуссионные особенности 
современного правопонимания, ориентация на инте-
гральные подходы. Интегральные концепции право-
понимания предлагают новые подходы к постижению 
связи права и власти, основанные на теориях дискур-
са и коммуникативности, в которых основная роль 
принадлежит не институтам, а субъектам и процессу 
поиска рациональных оснований правового порядка. 
Стремление осмысливать право с точки зрения различ-
ных, часто даже противоположных, подходов ведет к 
разрушению привычных конструкций, согласно ко-
торым право является отдельной и автономной сферой 
общественной жизни, но при этом дает возможность 
показать новые аспекты правового дискурса, его фор-
мирование на основе поиска компромисса между необ-
ходимостью достижения практического результата и 
стремлением использовать для этого систему надлежа-
щих инструментов, среди которых особая роль отведе-
на правовой нормативности.

Ключевые слова: право, власть, правопонимание.
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Summary

Tsurkan-Saifulina Yu. V. Communicative theories 
of law in explaining the relationship between power and 
law. – Article.

In this article was reviewed discuss features of 
modern legal awareness that is orientation to integral 
approaches. Integral concepts of legal awareness offers a 
new approaches to comprehension of the connection of law 
and power which are based on theories of discourse and 
communication  in which the main role belongs not to the 
institutes but to the subjects and  the process of finding 

rational grounds of legal order. The desire to comprehend 
the law in the terms of different, often even the opposite, 
approaches leads to the destruction of conventional 
structures, according to which the law is a separate and an 
autonomous sphere of social practice but at the same time 
it is possible to show ne aspects of legal discourse, their 
formation on the basis of finding a compromise between 
the needing to achieve a practical result and the desire 
to use for this a system of proper tools, among which a 
special role is assigned to legal normatively. 

Key words: law, power, legal awareness.
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осНоВНі еТапи РоЗВиТКУ КоМУНаЛЬНоГо саМоВРядУВаННя У ФРН

Організація місцевого самоврядування у ФРН 
є взірцем чітко спланованого, неухильно функці-
онуючого та стабільного планування діяльності: 
общин, районів, округів, об’єднань общин для 
здійснення певних цілей та юридичних осіб пу-
блічного права.

Вільна держава базується на праві її громадян 
мати активну соціальну участь. Таким чином, об-
щини становлять основу демократичного держав-
ного будівництва.

Актуальність обраної теми вбачається у тому, 
що саме досвід ФРН є одним з найважливіших при 
здійсненні реформ місцевого самоврядування в 
Україні. При цьому, варто не лише формально за-
позичувати норми розвинутих європейських дер-
жав, але й прослідковувати історичну ретроспек-
тиву їх виникнення. Дане допоможе зрозуміти: 
чи доцільно і яким саме чином варто реформувати 
законодавство в Україні; суть того чи функціо-
нуватимуть такі зміни саме в Україні з огляду на 
особливості її історичного розвитку.

Вивченням досвіду ФРН у сфері місцевого 
самоврядування займалися наступні науковці: 
М. О. Баймуратов, В. Д. Бакуменко, В. П. Гробо-
ва, В. М. Камп, В. С. Куйбіда, В. В. Кравченко, 
Н. В. Мішина, М. О. Пухтинський, О. М. Рудік, 
С. М. Серьогін, В. П. Удовиченко, Ю. П. Шаров 
та ін. Але, на сьогодні у зв’язку з реформуванням 
місцевого самоврядування в Україні та запози-
ченням досвіду ФРН стан аналізу обраної теми є 
недостатнім.

Метою статті є дослідження передумов до фор-
мування місцевого самоврядування у Німеччині, 
з’ясування етапів його розвитку з огляду на істо-
ричну ретроспективу.

Першоосновою формування місцевого само-
врядування у Німеччині були кооперативні села 
та середньовічні міста.

Кооперативні села. Села були створені з сусід-
ніх кооперативів [1, с. 62-63]. З розвитком земле-
робства розвивалися й сільські общини. Потреби 
спільно проживаючої общинної організації посту-
пово ввели ранні форми самоврядування. Ство-
рення правових структур почало свідчити як про 

необхідність, наприклад, при отриманні орної 
землі шляхом корчування лісів общиною необ-
хідне було регулювання подальшого розподілу 
можливості користуватися даною землею. Ліси, 
пасовища, водойми, каміння та піщані кар’єри, 
як такі, що знаходяться у спільному користуван-
ні, були у власності сільської общини, але жителі 
общини, на основі їх членських прав, могли вико-
ристовувати вищевказані надбання. Їх головним 
органом були мирські (сільські) та кооперативні 
зібрання, в яких брали участь виключно селяни, 
що були дійсними членами общини, з правом го-
лосу. На чолі стояв керівник, який постійно регу-
лював справи общини. З розвитком та посиленням 
панства й системи васалітету свобода сільських 
общин була втрачена.

Середньовічні міста. На початку Х століття 
форми міських розселень розвивалися, в основ-
ному, через присвоєння ринкової справедливості. 
Відмінною ознакою середньовічних міст безумов-
но були такі повноваження самоврядування як 
встановлення пільг на ринку, податковий сувере-
нітет та частково власне правосуддя. Конституції 
деяких міст базувалися на різних привілеях, які 
були їм надані до XIII століття самостійно че-
рез короля, а пізніше через самостійних князів 
[2, с. 31; 3, с. 83]. У кінці XII століття у багатьох 
містах була створена міська рада, головою громад-
ськості та владним керівником став мер міста (ста-
роста), призначений принципалом (королем, кня-
зем, графом). Призначення сувереном мера міста 
поступово витіснялося й було заміщене виборами 
общиною. Місто XIII та XVI століття було юри-
дичною особою та утворювало автономну правову 
систему [2, с. 33]. Вони володіли повною право- та 
дієздатністю, а також автономією для прийняття 
статуту міста. У той час як сільська община втра-
тила свої ранні права самостійного управління, – 
економічно сильні міста могли відмовляти сувере-
ну у його владних вимогах [4, с. 4]. На противагу 
розвитку у селах, де сільські права з економічних 
причин все більше пом’якшувались та залиша-
лись лише у формальній залежності, у містах роз-
вивалися громадянські права.

© З. А. Іванцова, 2017



29Випуск 5(20), 2017

У XV–XVII століттях поширюється полі-
тичне значення міст через створені союзи міст, 
які мали частково політичні, частково еконо-
мічні та торгово-політичні цілі. Такий розквіт 
міст знайшов своє завершення через перебіль-
шені вимоги до влади, внутрішню боротьбу за 
владу, погану економіку, проте найбільше че-
рез економічні наслідки Тридцятирічної війни 
(1618–1648). Втручання монархів у права міст 
посилилося та призвело до політичного зник-
нення багатьох міст. Одночасно був здійснений 
перехід до визнання територіального суверені-
тету суверена, згідно якого міська влада, місь-
ка адміністрація та міська економіка піддалася 
значній трансформації [1, с. 75]. Голова общини 
став державним службовцем, а справи общини –  
справами держави [5, с. 141]. Публічна влада 
була виключною сферою, що ідентифікувалася з 
особою монарха.

Штейнська реформа та розвиток комуналь-
ного самоврядування до 1918 року. Відроджен-
ня комунального самоврядування було явищем 
політичного розвитку початку XIX століття. 
Великий вплив на розвиток комунального само-
врядування у Німеччині мали реформістські ідеї 
Генріха Фрідріха Карла фон Штейна. Французь-
ка революція 1789 та англійський конституцій-
ний приклад не залишилися без впливу політи-
ки на право. Основна ідея Штейнської концепції 
реформи полягала у тому, щоб суспільство («на-
цію») більше залучити до управління суспільни-
ми справами. Це було політичною метою борона 
фон Штейна, яка (мета) подолала б відстань між 
державою та суспільством [2, с. 39]. Недоліком 
цього було те, що адміністрація перебувала у 
розпорядженні державних службовців, які отри-
мують заробіток з державного бюджету, а участь 
народу (нації) в адмініструванні була виключена. 
У той же час, ні в якому разі не повинна існувати 
завмерла політична участь народу у демократич-
но-рівноправному шляху, при цьому вона повин-
на існувати згідно станових принципів [6, с. 9]. 
Його думки як основи сучасного німецького ко-
мунального права знайшли своє відображення у 
прусському Міському статуті від 19 листопада 
1808 року [7, с. 104].

Компетенція міст в основному була загальною 
та негативно обмежувалася лише виключенням 
правосуддя та поліції з неї (компетенції) (Проте, 
за дорученням компетентного органу, деякі пи-
тання функціонування поліції можуть бути пере-
дані міській раді в управління) [8, с. 8]. Повно-
правні громадяни обирають членів міської ради, 
які є представниками громадян у всіх общинних 
справах. Голова міської ради, обраний само збо-
рами, ніс відповідальність за виконання прийня-
тих рішень та постійне управління адміністра-
цією (конституції общин Штейнського міського 

порядку були названі «несправжні Міські кон-
ституції») [9, с. 327].

Прусське міське планування 1808 року являло 
собою реформаторську роботу історичного значен-
ня [1, с. 77], яка порушила авторитарну традицію 
державного управління абсолютизмом [6, с. 14]. 
Однак, його значення виявлялось не стільки в 
існуванні конкретних організаційно-правових 
установ, які мали на меті служити реалізації 
принципу самоврядування, на справді це було від-
новленням комунального (місцевого) самовряду-
вання як основної духовно-політичної концепції. 
Штейнська реформа була представлена під деві-
зом: «Довіра облагороджує людину, вічна опіка 
гальмує його зрілість». Таке формулювання надав 
Кенігсбергський (нині – Калінінград) директор 
поліції Йоганн Готфрід Фрей, один з близьких со-
ратників Штейнської міської реформи [2, с. 41].

Прим. Державність у традиційних аграрних 
суспільствах, як правило, авторитарна, на етапі 
ранньої модернізації встановлюється абсолютизм, 
який теж авторитарний [10, с. 119-120].

Перебудова сільських громад (общин) у пер-
ший час не здійснювалася, дане, серед іншого, 
було спричинене тим, що наприкінці 1808 року 
Штейн пішов з Прусської державної служби у 
відставку. Його намір запровадити побудову сіль-
ських общин не міг бути реалізованим через силь-
ний опір поміщиків (великих землеволодільців).

Після 1815 розпочався значний відновлюваль-
ний розвиток. 17 березня 1831 року у ході цієї від-
новлювальної тенденції міський порядок, що діяв 
на прусській території був змінений. Головною 
особливістю нової кодифікації було те, що вона 
посилила позицію голови міської ради стосовно 
всіх депутатів міської ради та посилила наглядові 
повноваження держави.

У результаті революції 1848 року, 11 берез-
ня 1850 року було прийнято ліберальне прус-
ське Положення про общини (Муніципаль-
ний (общинний) порядок прусської держави; 
Gemeindeordnung fär den Preuäischen Staat), який 
застосовувався як міськими, так і сільськими 
громадами. Для адміністративної практики цей 
прусський Муніципальний порядок 1850 року 
мав невелике значення, оскільки незабаром полі-
тичні тенденції рухалися назад та невдовзі були 
скасовані взагалі. Після невдалої спроби створи-
ти єдиний правовий порядок для всіх прусських 
громад, було видано 3 прусських Общинних по-
рядки, а саме: Положення про муніципальний 
порядок для 6 східних провінцій від 30.05.1853; 
Положення про муніципальний порядок для про-
вінції Вестфалія від 19.03.1856 та Положення 
про муніципальний порядок для провінції Рейн 
від 15.05.1856. Пізніше, території, що включа-
лися до прусської держави, теж видавали Поло-
ження про муніципальні порядки. Наприклад, 
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Переглянуті положення про общини для провін-
ції Ганновер від 24.06.1858; для Франкфурту/
Майну від 25.03.1867; для провінції Шлезвіг 
Гольштейн від 14.04.1869; для провінції Гес-
сен-Нассау від 04.08.18997; общинний порядок 
Гогенцоллерна від 02.07.1900.

У сільських общинах, округах та провінці-
ях після 1853 року було відновлено ситуацію 
XVIII століття. Так, у прусських сільських об-
щинах до 1891 року діяло Загальне селищне 
право прусської держави від 05.02.1784 з пану-
ванням поміщиків. Реорганізація сільського 
комунального права на сучасних підставах при-
звела до створення Сільського муніципального 
порядку для семи східних провінцій монархії від 
03.07.1891 [11].

Самоврядування у Веймарській республіці. 
Після падіння монархії у 1918 році общинне пра-
во також було демократизоване. Конституція Ні-
мецького рейху від 11.08.1919 року (Веймарська 
конституція) [12], на відміну від Бісмаркської 
рейхської конституції, гарантувала право само-
врядування у ст. 127 та у ст. 17 роз’яснено основи 
виборів представників народу, у тому числі і для 
общинних виборів (всезагальні, таємні, безпосе-
редні та таємні вибори).

У ст. 127 Веймарської конституції вказано: 
«Общини та об’єднання общин мають право само-
врядування у межах законів». Однак, ця гарантія 
самоврядування залишалася юридично визнаною 
незадовго до закінчення Веймарської республіки 
та надалі перестала діяти. Формулювання «у ме-
жах законів» було виведене з правової доктрини 
як частково необмежене право втручання держави 
та виведений з цього умовивід про те, що ця стаття 
в її значній частині належить до «невикористову-
ваних статей про основні права». Вирішальне зна-
чення для легально-догматичного розуміння та 
запровадження ст. 127 Веймарської конституції 
мало вчення Карла Шмітта щодо інституційних 
гарантій [13, с. 170]. Для Шмітта інституція може 
бути особливо захищена конституційними норма-
ми, до яких він враховував і ст. 127 Веймарської 
конституції, які (статті Конституції) мали на меті 
запобігти істотній реорганізації або навіть усунен-
ню структурних особливостей інституції, про яку 
йдеться через просту законотворчість.

Його вчення про інституційні гарантії комуналь-
ного (місцевого) самоврядування (institutionellen 
Garantie der kommunaler Selbsrverwaltung) неза-
баром знайшли своє відображення в юридичній 
літературі. Розвинув його вчення Фрідріх Кляйн 
[14, с. 328]. Конституції Земель містили муніци-
пальні конституційні положення, пристосовані до 
конституції рейху (Ваймарської), а общини адап-
тували своє муніципальне право та законодавство 
до положень Веймарської конституції та консти-
туції Землі, у складі якої вони перебували.

На заключному етапі існування Веймарської 
Республіки місцеве самоврядування опинилося 
у затяжній кризі через партійний розлад, пов’я-
заний з політичною радикалізацією (негативна 
більшість, що виникла внаслідок розладу пар-
тій, перешкоджала конструктивним рішенням, 
але самостійно діяти не могла) та розлад кому-
нальної фінансової системи. Це призвело до по-
силення державного втручання. Зокрема, були 
впроваджені посади державних службовців у 
громадах.

Самоврядування у часи Націонал-соціаліз-
му. Внаслідок своєї централізаторської тенден-
ції націонал-соціалістична держава управляла 
самоврядною владою. Муніципальні ради були 
розпущені або позбавлені своєї компетенції. Всі 
види місцевих виборів були заборонені. Головні 
посадові особи громади здебільшого були відсто-
ронені від посади та були замінені членами наці-
онал-соціалістичної партії. Общинний порядок 
30.01.1935 року вперше створив у Німеччині 
загальне, чинне на всій німецькій території для 
міст та сіл общинне право. Німецький общин-
ний порядок базувався на принципі вождя та 
викликав систематичне руйнування первинних 
демократичних об’єднань Веймарського періо-
ду. Представницькі органи Веймарського періо-
ду у Німецькому общинному порядку (НОП) [15] 
були замінені на Общинні ради, які мали лише 
консультативні повноваження (§51 абз. 1 реч. 1 
НОП). При цьому призначення їхніх членів від-
бувалося за дорученням Націонал-соціалістичної 
робочої партії Німеччини, погодженим з Бурго-
містром (§6 абз. 2 реч. 3 та §48 абз. 1 НОП).

На чолі общини були «Бургомістри» як муні-
ципальні вожді, які «призначалися шляхом впев-
неності партії та держави в їх (муніципальних 
вождів) службі» (§6 абз. 2 НОП). Оскільки не іс-
нувало громадянської легітимності влади та гро-
мадяни були позбавлені самоврядування, – пред-
ставництва общин втратили підтримку населення 
[16, с. 18]. Указом вождя (фюрера) та рейхського 
канцлера (прим., одна особа – Адольф Гітлер) про 
спрощення адміністрації від 28 серпня 1939 року 
[17] було нормативно закріплено, що общини є 
виключно відомчі представництва адміністрації 
рейху [8, с. 17].

Розвиток після 1945 року. З безумовною ка-
пітуляцією рейхської влади у травні 1945 року 
вся державна влада, а отже, і місцева влада пере-
йшла до держав – переможців. Військові уряди 
окупаційної влади відразу ж всюди призначили 
бургомістрів та почали знову залучати громадян 
у всілякі форми управління своєю громадою. 
Спочатку общини залишалися єдиними функці-
онуючими носіями влади після розпаду держави. 
Державний порядок був перебудований «знизу 
вгору» [9, с. 25].
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Тимчасові Общинні порядки, діючі у землях чи 
областях, у значній мірі були засновані на Німець-
кому общинному порядку у переглянутій («дена-
цифікованій») формі, – частково з прив’язкою до 
муніципальних порядків, чинних до 1933 року, 
частково під впливом пропозицій власних норм 
відповідної окупаційної влади.

З 1946 року Земельний законодавець знову по-
чав надавати общинам (муніципалітетам) гаран-
тії самоврядування. Общинні порядки повинні 
були відповідати Конституційним положенням. 
Сьогоднішнє комунальне право ФРН походить 
з Земельних законів, які видавалися у період 
1948 та 1955 років (Общинні порядки), а також у 
період 1946 та 1958 років (Окружні порядки) [18]. 
З 1948 року Землі Німеччини почали впорядкову-
вати своє комунальне право. Завдяки так званому 
проекту Вайнхайма було здійснено максимальну 
гармонізацію комунального права (за винятком 
внутрішніх общинних конституцій). Таке праг-
нення до уніфікації лише частково було успіш-
ним. Внутрішні общинні конституції, основні по-
ложення яких здебільшого різняться, знову як і у 
1933 році повертаються до основних форм – бурго-
містерських конституцій, магістратних конститу-
цій та конституцій рад.

Стаття 28 Основного закону ФРН від 23 травня 
1949 року відповідає традиціям ст. 17 та ст. 127 
Веймарської конституції. Відповідно до ст. 28 
абз.1 реч. 2 Основного закону ФРН, у землях, ок-
ругах та общинах (громадах) народ повинен мати 
представництва, які виникають зі всезагальних, 
безпосередніх, вільних, рівних та таємних вибо-
рів. А абз. 2 моделюється зі ст. 127 Веймарської 
конституції [19].

Общини у ФРН служать основою організації 
влади на місцях. Основний закон ФРН визначає 
право громадян вирішувати всі питання під свою 
відповідальність, а, отже, громади (общини) не 
обмежені у своїй діяльності. У той же час Ос-
новний закон (ст. 28) наголошує, що діяльність 
свою вони (громади) повинні здійснювати у ме-
жах закону.

З огляду на те, що у різних Землях законо-
давство може визначати різні рівні (можливості) 
щодо компетенції громад, то і громади наділені 
різним колом повноважень. При цьому, самовря-
дування у ФРН є досить розвинутим.

Як вбачається з вищевикладеного, історич-
ний розвиток комунального самоврядування у 
ФРН не був легким: спочатку общинам надава-
лися можливості розвиватися, а потім зводились 
нанівець їхні досягнення; змінювалася влада, 
змінювалися режими, але при цьому вони (общи-
ни) зберігали у собі досвід.

За таких обставин для українських гро-
мад важливим є не лише пристосуватися до ре-
форм законодавства, але й зберегти свій набутий  

досвід та функціонувати по-новому з урахуванням  
зарубіжних досягнень. Перспективи подальших 
досліджень полягають у більш детальному дослі-
дженні організаційно-правових форм місцевого 
самоврядування у ФРН, та порівняння їх з цими 
формами в інших країнах [20].
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Іванцова З. А. основні етапи розвитку комунально-
го самоврядування у ФРН. – Стаття.

У статті розглянуто загальну характеристику ос-
новних етапів розвитку комунального самоврядування 
у ФРН. Досліджено загальні положення розвитку зако-
нодавства та науки. Актуальність тематики досліджен-
ня підвищується завдяки євроінтеграційним процесам 
в Україні та необхідністю наукового забезпечення та-
кої, що наразі триває, муніципальної реформи.
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аннотация

Иванцова З. А. основные этапы развития комму-
нального самоуправления ФРГ. – Статья.

В статье рассмотрена общая характеристика основ-
ных этапов развития коммунального самоуправления 
в ФРН. Исследованы общие положения развития зако-

нодательства и науки. Актуальность тематики иссле-
дования повышается благодаря евроинтеграционным 
процессам в Украине и необходимости научного обеспе-
чения муниципальной реформы, которая сейчас идет.
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Summary

Ivanzova Z. A. The main stages of Germany municipal 
government development. – Article.

The article discusses the General characteristics 
of Germany municipal government development. 
Investigated the General situation of the development of 
legislation and science. Relevance of the research topic 
is enhanced by the European integration processes in 
Ukraine and the need to ensure a scientific, that is now 
going on, the municipal reform.

Key  words:  local government, mixed model of local 
self-government, legal regulation of the competence of 
local governments, municipal law, right to vote.
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пРаВоВі поЗиЦіЇ КоНсТиТУЦіЙНоГо сУдУ УКРаЇНи Та сУдоВа пРаКТиКа

Провідна роль у системі юридичних механізмів 
захисту прав і свобод людини у сучасному світі на-
лежить інституту конституційного контролю. Він 
був започаткований у США невдовзі після при-
йняття Конституції, коли Верховний Суд штатів 
обґрунтував своє право інтерпретувати Основний 
Закон країни й оцінювати законодавчі акти щодо 
їх відповідності йому.

Діяльність органів конституційної юрисдик-
ції пов’язана з прийняттям певних документів, 
актів, які опосередковують процес здійснення 
ними своїх повноважень, а також виступають 
як засіб юридичного оформлення результатів 
такої діяльності. Правова природа таких актів 
нерозривно пов’язана з місцем органу судового 
конституційного контролю у механізмі держа-
ви, особливостями правового регулювання їх 
статусу. Вирішення цієї проблеми у державах 
світу є різним, що залежить від обрання тієї чи 
іншої моделі судового конституційного контр-
олю, так і з відповідними державно-правовими 
традиціями. Що стосується нашої держави, то 
через відсутність чітких вказівок у чинному за-
конодавстві, питання про правову природу актів 
Конституційного Суду України та їх вплив на су-
дову практику складає одну з проблем сучасного 
конституційного права.

У науці конституційного права проблеми сут-
ності і юридичної сили актів органів конституцій-
ної юрисдикції вже порушувалися. Ці питання до-
сліджувались у працях Д. Бєлова, Ю. Білоусова, 
С. Боботова, М. Гецка, В. Данка, Б. Ебзєєва, П. Єв-
графова, А. Івановської, А. Клішаса, В. Кряжко-
ва, Л. Лазарєва, Ж. Овсепяна, О. Рогача, С. Різ-
ника, О. Скакун, В. Скоморохи, М. Тесленко, 
П. Ткачука, В. Шаповала та ін.

Метою цієї статті є узагальнення відповідних 
наукових напрацювань і представлення власно-
го бачення впливу актів Конституційного Суду 
України на практику судів загальної юрисдикції.

Серед важливих питань, насамперед концеп-
туального характеру, які пов’язані із проблемами 
використання правових позицій Конституційного 
Суду України, є розуміння місії Суду у системі ор-
ганів державної влади, його місця у судовій гілці 
влади та взаємодії з іншими органами, зокрема су-
довою системою. 

Передбачена Конституцією та чинним зако-
нодавством система судових органів не у змозі 

належним чином забезпечити ефективне здійс-
нення конституційного правосуддя. У механізмі 
державної влади саме на Конституційний Суд 
України покладається першочергове та пріо-
ритетне завдання забезпечення верховенства 
Основного Закону, конституційного ладу, ос-
новних прав і свобод людини та громадянина. 
Специфічні принципи роботи, правовий ста-
тус, місце серед інших органів влади зумовлює 
особливе положення органу конституційної 
юрисдикції як інституту влади зі спеціальною 
компетенцією, функції якого носять цілком са-
мостійний характер й відіграють важливу роль 
серед інструментів механізму стримувань і про-
тиваг [1, с. 64].

Чинне законодавство України передбачає існу-
вання у межах судової влади двох інститутів – су-
дової системи та органу конституційної юрисдик-
ції. Про це промовисто вказує законодавча норма, 
яка закріплює те, що суди загальної юрисдикції 
утворюють єдину систему. Конституційний Суд 
України є єдиним органом конституційної юрис-
дикції в Україні. Невключення Конституційного 
Суду України до судової системи судів загальної 
юрисдикції вказує на особливий статус цього Суду 
не тільки у межах судової гілки влади, але й у дер-
жавному механізмі [2, с. 67].

Розуміння Конституційного Суду України 
саме як частини судової влади одночасно підні-
має питання щодо його позиціювання з судами 
загальної юрисдикції. Аналіз чинного законо-
давства підтверджує, що ці два елементи не є 
підпорядковані один одному, а, отже, Суд, як 
спеціалізований орган, не здійснює нагляд за 
діяльністю судів загальної юрисдикції та не має 
підпорядкованих йому ланок у системі судів. 
Ще В. Шаповал звертав увагу на те, що за зміс-
том Основного Закону та чинного законодавства, 
між Конституційним Судом України та судами 
загальної юрисдикції не існує відносин суборди-
нації у вигляді будь-якого контролю з боку пер-
шого над іншими. Ці відносини, у цілому, можна 
визначити як координаційні, що підтверджуєть-
ся ст. 159 Конституції України, а також ст.ст. 14 
і 83 Закону України «Про Конституційний Суд 
України» [4, с. 39]. 

Особливу увагу необхідно звернути на взає-
модію Конституційного Суду України та судів 
загальної юрисдикції щодо вирішення питань 
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конституційності, що виникають у процесі за-
гального судочинства. Зокрема, ст. 83 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» пе-
редбачає, що у разі виникнення у процесі загаль-
ного судочинства спору щодо конституційності 
норми закону, яка застосовується судом, прова-
дження у справі зупиняється. За таких умов від-
кривається конституційне провадження у спра-
ві i вона розглядається Конституційним Судом 
України невідкладно. Верховний Суд України у 
Постанові Пленуму «Про застосування Консти-
туції України при здійсненні правосуддя» від 
1 листопада 1996 р. № 9 вказує на певні практич-
ні особливості взаємодії органу конституційної 
юрисдикції із системою судів. Зокрема, як перед-
бачає пункт 2 Постанови, у разі невизначеності у 
питанні про те, чи відповідає Конституції Украї-
ни застосований закон або закон, який підлягає 
застосуванню у конкретній справі, суд за клопо-
танням учасників процесу або за власною ініціа-
тивою зупиняє розгляд справи і звертається з мо-
тивованою ухвалою (постановою) до Верховного 
Суду України, який відповідно до ст. 150 Консти-
туції може порушувати перед Конституційним 
Судом України питання про відповідність Кон-
ституції законів та інших нормативно-правових 
актів. Також слід мати на увазі, що суд не може, 
застосувавши Конституцію як акт прямої дії, 
визнати неконституційними закони чи правові 
акти, перелічені у ст. 150 Конституції, оскільки 
це віднесено до виключної компетенції Консти-
туційного Суду України [3, с. 34].

Разом з тим, суд може на підставі ст. 144 Кон-
ституції визнати такими, що не відповідають Кон-
ституції чи законам України, рішення органів 
місцевого самоврядування, а на підставі ст. 124 
Конституції – акти органів державної виконавчої 
влади: міністерств, відомств, місцевих державних 
адміністрацій тощо. Звернення до Конституцій-
ного Суду України у такому разі не вимагається 
(пункт 3 Постанови) [5]. Висловлена у даній По-
станові думка може бути потрактована і як така, 
що припускає можливість судів загальної юрис-
дикції теж брати участь у заходах щодо реаліза-
ції конституційного контролю. Тобто, суб’єктний 
склад конституційної юстиції розширюється. 
Однак, таке трактування не зовсім відповідає по-
ложенням Основного Закону України, про те, що 
Конституційний Суд України є єдиним органом 
конституційної юрисдикції в Україні. Не перед-
бачає такого розуміння і запроваджена в Україні 
європейська модель конституційного контролю 
(на відміну від американської), яка не допускає 
можливості судів загальної юрисдикції здійсню-
вати конституційний контроль. Незастосування 
судом загальної юрисдикції закону чи будь-якого 
акту у випадку вирішення певної справи через ви-
явлення їх неконституційності не є однозначним  

підтвердженням здійснення конституційного 
контролю чи скасування цих актів, а лише відмо-
ву від їх застосування при вирішенні даної справи 
[2, с. 67].

Закріплення положення про можливість суду у 
всіх випадках, коли положення закону чи іншого 
відповідного юридичного акту, на думку суду, не 
відповідають Конституції, звертатися до Консти-
туційного Суду України з метою вирішення пи-
тання щодо їх конституційності, є важливим не 
тільки для взаємодії у межах судової влади цих 
інститутів, а й сприяє здійсненню правозахис-
ної функції. Як зазначав В. Скомороха, кращим 
варіантом було б передбачити у Законі обов’язок 
(а не право) суду загальної юрисдикції будь-якої 
інстанції безпосередньо звертатися до Конститу-
ційного Суду України з питань конституційності, 
у тому числі у тих випадках, коли судом безпосе-
редньо застосована Конституція, а не тільки, коли 
виникають суперечливі питання [6, с. 11]. 

Варто звернути увагу, що закріплення права 
лише Верховного Суду України звертатись до Кон-
ституційного Суду зі зверненням, є законодавчим 
обмеженням і є додатковим контролем Верхов-
ного Суду над судами нижчої ланки й ускладнює 
означену процедуру, що загалом не є позитивним 
моментом [1, с. 64].

Слід також акцентувати увагу й на положенні 
ст. 14 Закону України «Про Конституційний Суд 
України», в якому вказується, що до повноважень 
Конституційного Суду не належать питання щодо 
законності актів органів державної влади, орга-
нів влади Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування, а також інші питання, 
віднесені до компетенції судів загальної юрис-
дикції. Отримуючи можливість визнавати акти 
відповідних органів державної влади та місцево-
го самоврядування такими, що не відповідають 
вимогам закону, суди загальної юрисдикції фак-
тично теж здійснюють певний нагляд та контроль 
нормотворчості, який, разом із конституційним 
контролем, є сукупністю контрольно-наглядових 
повноважень судової влади щодо інших гілок дер-
жавної влади. Отримуючи відповідне конститу-
ційне та законодавче закріплення, дані повнова-
ження визначають належне місце судової гілки 
влади у механізмі «стримувань та противаг», на-
даючи можливість конституційним шляхом впли-
вати на якість нормотворчої та державотворчої ро-
боти інших гілок влади.

Таким чином, наділення особливим статусом 
Конституційного Суду України визначає його 
специфічні повноваження, а також місце серед 
інших органів державної влади, зокрема й щодо 
судової системи України. У той же час існують й 
ознаки, що є спільними для органу конституцій-
ної юрисдикції та судової системи, які вказують 
на їх суміжну природу. При цьому, розуміння  
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Конституційного Суду України у складі судової  
гілки відповідає світовому досвіду розвитку інститу-
ту конституційного контролю як форми діяльності 
державних органів, яка тяжіє до судової природи.
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Калинюк С. С. правовые позиции Конституцион-
ного суда Украины и судебная практика. – Статья.

Автор исследует особенности роли и места Кон-
ституционного Суда Украины среди органов государ-
ственной власти. Акцентируется внимание на взаи-
моотношениях Конституционного Суда Украины и 
судов общей юрисдикции. Осуществлен поиск специ-
фических признаков места Конституционного Суда 
Украины в системе органов судебной власти.
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Summary

Kalyniuk S. S. Legal positions of the сonstitutional 
сourt of Ukraine and judicial practice. – Article.

The author research the peculiarities of the role and 
place of the Constitutional Court of Ukraine among the 
state authorities. The emphasis is on the relationship be-
tween the Constitutional Court of Ukraine and courts of 
general jurisdiction. The search for specific features of 
the place of the Constitutional Court of Ukraine in the 
system of judicial bodies was searched.

Key words: Constitutional Court of Ukraine, constitu-
tional jurisdiction, state bodies, judicial authorities, le-
gal positions of the Constitutional Court of Ukraine.
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пеРспеКТиВи ВдосКоНаЛеННя ЗаКоНодаВсТВа УКРаЇНи  
Щодо пеРедВиБоРНоЇ аГіТаЦіЇ На ВиБоРаХ пРеЗидеНТа

Актуальність дослідження зумовлюється тим, 
що передвиборна агітація на виборах Президента 
має вельми невелику історію регламентації в за-
конах України. Наразі активізувалися демокра-
тичні процеси, що передбачають більш широке 
залучення населення до участі в здійсненні дер-
жавної влади, зокрема шляхом участі у виборах. 
Отже, поставлене у статті питання має не тільки 
наукову вагу, але й теоретичну значущість. 

Стан дослідженості. В Україні означені пробле-
ми залишаються малодослідженими. Слід відмі-
тити лише низку публікацій і дисертацію на здо-
буття наукового ступеня автора цієї статті. Також 
у статті використано напрацювання Д.М. Бєлова, 
О.О. Попової, О.С. Кучіна, О.В. Шапошнікова та 
інших учених. 

Метою статті є аналіз ретроспективного та су-
часного стану законодавства України щодо перед-
виборної агітації на виборах Президента України 
та формулювання перспектив удосконалення за-
конодавства України у цій сфері. 

Основний матеріал. Першим законом, що рег-
ламентував досліджуване питання, був Закон 
Української РСР «Про Президента Української 
РСР» від 5 липня 1991 р., який щодо виборчої 
кампанії на пост глави держави містив відсильну 
норму: ст. 3 передбачала, що «порядок проведен-
ня виборів Президента Української РСР визнача-
ється Законом «Про вибори Президента Україн-
ської РСР» [1].

Закон «Про вибори Президента Української 
РСР» (пізніше назву було змінено на «Про вибо-
ри Президента України») було прийнято 5 липня 
1991 р.; зі змінами та доповненнями він діяв май-
же 8 років і втратив чинність у зв’язку з набуттям 
чинності Законом «Про вибори Президента Украї-
ни» від 5 березня 1999 р. 

У Законі «Про вибори Президента України» 
від 5 липня 1991 р. виборчий процес не було дета-
лізовано на такому рівні, як тепер. Але привертає 
увагу той факт, що значна частина Закону присвя-
чена передвиборній агітації. Це глава 5 «Передви-
борна агітація», яка включала три статті: ст. 31 
«Проведення передвиборної агітації кандидатами 
в Президенти України», ст. 32 «Використання 
державних засобів масової інформації у передви-
борній агітації» і ст. 33 «Особистий виборчий фонд 
кандидата у Президенти України» [2]. У цілому на 

ці три статті припадало 1 100 слів, у той час як об-
сяг усього Закону складав приблизно 7 600 слів. 
Таким чином, передвиборчій агітації було присвя-
чено 14,5% Закону. 

Закон «Про вибори Президента України» від 
5 березня 1999 р. також містить окремий розділ, 
присвячений передвиборній агітації (розділ VIII). 
У цьому розділі вісім статей, на які в цілому при-
падає 4 577 слів, у той час як обсяг усього Закону 
складає 51 780 слів. Таким чином, передвиборчій 
агітації в Законі наразі присвячено 8,8% загально-
го тексту Закону. Порівняно з показником 14,5% 
(попередній закон), увага до питань нормативної 
регламентації передвиборної агітації скоротилася 
майже вдвічі [3].

Слід також зазначити, що в Законі «Про вибо-
ри Президента України» від 5 березня 1999 р., на 
відміну від попереднього Закону, питання фінан-
сування передвиборної агітації розглядаються не 
тільки в розділі VIII, але й у розділі IV «Фінансове 
і матеріально-технічне забезпечення підготовки 
та проведення виборів Президента України» [3].

Учені констатують, що «законодавство про 
вибори Президента України потребує суттєвого 
вдосконалення майже на всіх стадіях виборчо-
го процесу» [4]. При цьому видається доцільним 
звернути увагу на таке: по-перше, зміни мають 
бути виваженими та такими, що ґрунтуються на 
перевірених практикою в зарубіжних країнах чи 
в Україні напрацюваннях. Дослідники погоджу-
ються з тим, що стабільність виборчого права має 
стати його характерною ознакою; по-друге, важли-
вим є врахування тенденції конституціоналізації 
передвиборної агітації (забезпечення її здійснення 
відповідно до духу й букви Конституції), наявність 
чого відмітила О.О. Попова [5, с. 320]. Найбільш 
суттєвою пропозицією щодо передвиборної агітації 
з концептуального погляду є пропозиція відмови-
тися від обмеженої за часом і формами передви-
борної агітації як стадії виборчого процесу на ви-
борах Президента України на користь політичної 
реклами, що має більш широкий характер. Слід 
підкреслити, що «чим більшим є спектр способів, 
форм і методів передвиборної агітації, тим більше 
в кандидата <…> можливостей донести до виборця 
необхідну інформацію» [6, с. 154].

Безперечно, це стосується й періоду, що нада-
ється Законом «Про вибори Президента України» 
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для здійснення передвиборної агітації. Аналізу-
ючи зарубіжні тенденції в цій сфері, О.О. Попова 
пише: «Можна зробити висновок про поступове 
розширення законодавцем тимчасових рамок 
агітації, що, безумовно, є позитивною загально-
дозвільною тенденцією нормативно-правового ре-
гулювання досліджуваних суспільних відносин і 
свідчить про підвищення рівня гарантованості ре-
алізації громадянами права на здійснення перед-
виборної агітації» [5, с. 35–36]. Слід зазначити, 
що втілення такого підходу в законодавстві Украї-
ни видається послідовним урахуванням тенденції 
конституціоналізації передвиборної агітації.

Аналізуючи стан законодавчої бази про вибо-
ри Президента України на підставі напрацювань 
і узагальнень місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостережен-
ня за виборами та Європейської комісії «За де-
мократію через право» (Венеціанської комісії), 
Вищий адміністративний суд України виявив 
такі напрями вдосконалення норм національного 
права, які стосуються фінансування передвибор-
ної агітації: необхідність посилення прозорості 
фінансування агітації та виборної кампанії; не-
обхідність обмеження граничного розміру вибор-
чого фонду кандидатів; необхідність уточнення 
положень Закону щодо невикористаних коштів 
передвиборного фонду кандидатів, висунутих 
шляхом самовисування; необхідність уточнення 
положення щодо припинення витрачання ко-
штів із виборчого фонду кандидата [7]. Інші гру-
пи проблем, виділені Вищим адміністративним 
судом України, пов’язані з виборчими фондами 
кандидатів на пост глави держави.

Наразі Закон «Про вибори Президента Украї-
ни» в ч. 2 ст. 37 установлює, що «кандидат на пост 
Президента України, зареєстрований Централь-
ною виборчою комісією, для фінансування пе-
редвиборної агітації зобов’язаний утворити свій 
виборчий фонд, що формується в порядку, вста-
новленому цим Законом» [3]. Визначення поняття 
«виборчий фонд» Закон не містить, але воно наяв-
не в літературі.

О.В. Шапошніков вважає, що «виборчий фонд 
кандидата <…> становить собою сукупність гро-
шових коштів, спрямованих на фінансування 
виборчої кампанії, сформовану в установленому 
законом порядку, що має цільове призначення, 
обмежений круг джерел і напрямів використан-
ня» [8, с. 14].

Закон «Про вибори Президента України» у ст. 
43 «Порядок формування виборчого фонду та ви-
користання його коштів» установлює низку норм, 
серед яких найбільш суттєвими видаються такі: 
«Виборчий фонд кандидата на пост Президента 
України формується за рахунок його власних ко-
штів, коштів партії, яка висунула кандидата, а 
також добровільних внесків осіб, які відповідно до 
Закону України «Про політичні партії в Україні» 

мають право здійснювати внески на підтримку пар-
тій; забороняється здійснювати добровільні внески 
до виборчого фонду кандидата на пост Президента 
України особам, які відповідно до Закону України 
«Про політичні партії в Україні» не мають права 
здійснювати внески на підтримку партій» [3; 9].

Учені висловлюють різні думки з приводу того, 
чи варто обмежувати надходження до виборчих 
фондів. Наприклад, В.В. Шулєнін, посилаючись 
на принцип рівності, вважає, що законодавець 
має встановити обмеження щодо надходжень як 
від самих кандидатів до власних фондів, так і від 
інших громадян і юридичних осіб [10, с. 12]. Ана-
логічної думки дотримується В.Д. Мостовщиков 
[11, с. 110]. Так само М.В. Оніщук уважає, що 
«загальноприйнятим <…> є встановлення чітких 
обмежень щодо джерел наповнення виборчих фо-
ндів, розмірів внесків фізичних осіб, допуск чи не 
допуск до наповнення виборчого фонду юридич-
ними особами чи іноземцями, особами без гро-
мадянства, вимога опублікування звіту про ви-
користання коштів із фонду тощо. Рівень і межа 
відповідного регулювання є предметом розсуду 
кожної держави, проте загальні межі для забезпе-
чення прозорості, відкритості й демократичності 
виборів повинні бути встановлені на рівні закону» 
[12, с. 113]. В.П. Журавльов щодо внесків до ви-
борчих фондів кандидатів на пост глави держави 
висловився на користь того, що «треба встановити 
певну квоту верхньої межі цих внесків у відсотко-
вому співвідношенні зі внесками фізичних осіб. 
Слід стимулювати надходження у фонди пожертв 
громадян, оскільки фінансова підтримка канди-
дата виборцями має стати одним із показників 
його популярності та має бути відома суспільству» 
[13, с. 161]. 

Як справедливо зазначає В.Є. Шеверєва, «пе-
редвиборна агітація в Україні як вирішальна ча-
стина виборчого процесу проводиться переважно 
через засоби масової інформації, які, виконуючи 
функцію інформування виборців про хід виборчої 
кампанії, відіграють неабияку роль у здійсненні 
їх волевиявлення під час голосування» [14, с. 71].

Деякі автори, наприклад Р.М. Максакова, 
наголошують «на необхідності законодавчо ви-
значити порядок використання ЗМІ в проведенні 
передвиборної агітації» [15, с. 9]. Послідовно від-
стоюючи ідею відмови від передвиборної агітації 
як стадії виборчого процесу, слід не погодитися 
із цією думкою. Більш привабливою є позиція 
Л.І. Адашиса щодо того, що «в законодавстві до-
цільно залишити можливість державного регулю-
вання порядку проведення передвиборної агітації 
в тих засобах масової інформації, власником яких 
(повністю або частково) є держава. Комерційні за-
соби масової інформації, спираючись на загальні 
принципи діяльності засобів масової інформації 
й проведення виборчого процесу, повинні мати 
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можливість вирішувати питання своєї участі в пе-
редвиборній агітації» [16, с. 25]. Слід відмітити, 
що це буде цілком узгоджуватися з тенденцією 
конституціоналізації передвиборної агітації. 

Як пишуть учені, «одне з головних завдань 
телебачення на сучасному етапі – сумлінне та 
всебічне висвітлення виборчої кампанії, надання 
глядачам-виборцям найбільш повної й об’єктив-
ної інформації про кандидатів, партії й рухи, на 
основі якої кожен громадянин міг би зробити свій 
свідомий вибір» [8, с. 3]. У зв’язку із цим виникає 
доречне запитання: чи дійсно це можуть повно й 
об’єктивно зробити тільки національні засоби ма-
сової інформації? 

Наразі п. 12 ст. 64 «Обмеження щодо ведення 
передвиборної агітації» передбачає, що «заборо-
няється проведення передвиборної агітації в за-
рубіжних засобах масової інформації, що діють 
на території України» [3]. Із цього приводу аналі-
тики висловлюються так: це суперечить «принци-
пу, за яким громадянин має право на одержання 
й передачу інформації незалежно від кордонів». 
Держави – учасниці ОБСЄ визнають, що громадя-
ни мають право «одержувати й передавати інфор-
мацію та ідеї без втручання державної влади не-
залежно від кордонів, зокрема через публікації в 
іноземній пресі та мовлення в іноземних ЗМІ» [7].

Висновок. Перспективи вдосконалення зако-
нодавства в аналізованій сфері виходять із такого: 
якщо розглядати передвиборну агітацію як стадію 
виборчого процесу, то обмеження для зарубіжних 
засобів масової інформації видаються логічними. 
Але якщо розглядати її як прояв свободи слова, 
яку в Україні відповідно до Конституції мають 
громадяни України, а також іноземні громадяни, 
особи без громадянства, таке обмеження дійсно 
має характер дискримінаційного, адже ні в Кон-
ституції, ні в міжнародних стандартах прав люди-
ни не передбачено можливості обмеження свободи 
слова на виборах. Перспективи подальших дослі-
джень вбачаються в тому, щоб надати більш де-
тальні висновки щодо законодавчої регламентації 
передвиборної агітації в різних видах ЗМІ, напри-
клад, на телебаченні (див. [17; 18]). 
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анотація

Коваленко Р. О. перспективи вдосконалення зако-
нодавства України щодо передвиборної агітації на ви-
борах президента. – Стаття.

 У статті здійснено аналіз ретроспективного та су-
часного стану законодавства України щодо передви-
борної агітації на виборах Президента України та фор-
мулювання перспектив удосконалення законодавства 
України в цій сфері. 
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аннотация

Коваленко Р. О. перспективы совершенствования 
законодательства Украины по предвыборной агита-
ции на выборах президента. – Статья.

В статье осуществлен анализ ретроспективного и 
современного состояния законодательства Украины 
относительно предвыборной агитации на выборах Пре-
зидента Украины и формулировка перспектив совер-
шенствования законодательства Украины в этой сфере.

Ключевые  слова:  законодательство Украины, 
предвыборная агитация, выборы Президента Украины.

Summary

Kovalenko R. O. Prospects for improving the 
legislation of Ukraine on pre-election campaigning in the 
presidential elections. – Article.

The article analyzes the retrospective and current 
state of Ukrainian legislation regarding pre-election 
campaigning at the presidential elections in Ukraine 
and the formulation of the prospects for improving the 
legislation of Ukraine in this field.

Key  words: Ukrainian legislation, pre-election 
campaigning, presidential elections in Ukraine.
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поРядоК пРипиНеННя сТаТУсУ ЗаКоРдоННоГо УКРаЇНЦя

У контексті становлення України як правової 
і демократичної держави  із сучасним розвитком 
правового статусу людини в Україні, розвитком 
громадянського суспільства, еволюцією правово-
го статусу закордонних українців і міграційних 
процесів, важливе практичне та теоретичне зна-
чення має дослідження проблематики припинен-
ня статусу закордонного українця. 

Дослідження проблематики припинення стату-
су закордонного українця має важливе практичне 
значення для подальшого вдосконалення зако-
нодавства України про закордонних українців, а 
також для вдосконалення правозастосовної прак-
тики в цій сфері. Внаслідок цього дослідження 
проблематики припинення статусу закордонного 
українця є важливим для розвитку конституцій-
ного права. Саме тому автор статті ставить за мету 
охарактеризувати припинення статусу закордон-
ного українця. Завданнями даної статті є: проана-
лізувати підстави та охарактеризувати практику 
припинення статусу закордонного українця.

Проблематика припинення статусу закордон-
ного українця є актуальною, а окремі її аспекти 
були предметом дослідження багатьох сучас-
них науковців, зокрема: М. Алмаші, Ю. Бисаги, 
Д. Бєлова, Г. Москаля, А. Попка. 

За межами України нараховується від 8,2 млн. 
(за переписами зарубіжних держав) до 20 млн.  
(за різними оцінками) осіб українського похо-
дження. Перша хвиля української еміграції да-
тується кінцем ХІХ – поч. ХХ ст., тобто періодом 
масової еміграції європейців за океан. Із Західної 
України, що перебувала у складі Австро-Угорщи-
ни, до Нового Світу виїхало до 10% населення. 
З українських територій, що входили до скла-
ду Російської імперії, переселенці прямували 
на Схід, їхня кількість в 1895–1913 рр. станови-
ла щонайменше 1,6 млн. осіб. Друга хвиля емі-
грації припадає на міжвоєнний період. Внаслі-
док поразки національно-визвольної революції  
1917–1920 рр. економічна еміграція доповнилась 
політичною. У рамках СРСР у міграційних пото-
ках, що спрямовувалися на освоєння віддалених 
територій, помітним сегментом стали недобровіль-
ні міграції. Так, не менше 1 млн. розкуркулених 
селян зазнали висилки в період колективізації. 
Друга світова війна та її наслідки викликали тре-
тю хвилю еміграції. У західному напрямку вона 
була майже винятково політичною. У східному –  

складалася з кількох компонентів: вимушена ева-
куація та біженство воєнних часів; репресивні де-
портації противників радянської влади та «нена-
дійного» з її точки зору населення з анексованої 
СРСР Західної України (в 1939–1940 рр. було де-
портовано до 1 млн. осіб, за 1944–1952 рр. – понад 
200 тис.); організоване спрямування робочої сили 
на освоєння цілинних земель, природних ресурсів 
Сибіру і Далекого Сходу Росії. Четверта хвиля емі-
грації припадає на кінець ХХ ст. і має, передусім, 
соціально-економічний характер. Внаслідок чет-
вертої хвилі старі діаспори значно поповнилися, 
сформувалися нові діаспори в країнах, де раніше 
українців практично не було, зокрема в Південній 
Європі [1, с. 17].

Україна, як і будь-яка інша держава, котра 
має багатомільйонну діаспору, зацікавлена в під-
тримці контактів зі своїми співвітчизниками, які 
перебувають за її межами і не є її громадянами. 
Це сприяє як зміцненню зв’язків закордонних 
українців зі своєю історичною батьківщиною, 
задоволенню їхніх національно-культурних, 
освітніх, мовних та інформаційних потреб, так і 
налагодженню дружніх відносин із країною пере-
бування української діаспори, створенню і зміц-
ненню в очах світової громадськості позитивного 
іміджу нашої держави. Крім того, внаслідок різ-
них обставин, не останньою з яких є демографіч-
на криза, більшість держав послідовно проводять 
політику натуралізації і повернення на історичну 
батьківщину своїх співвітчизників, які не є її гро-
мадянами [2]. 

Сучасні тенденції глобального розвитку су-
спільства сприяють прискоренню соціально-куль-
турної інтеграції закордонних українців у країнах 
їх проживання. Представники другого і третього 
покоління закордонних українців втрачають свою 
етнічну та національну ідентичність і зв’язки з 
Україною, зменшується чисельність та знижуєть-
ся активність громадських організацій закордон-
них українців зазначених поколінь, звужується 
сфера використання української мови.

Водночас виклики сьогодення, які стоять перед 
Україною, зокрема зовнішня агресія проти Укра-
їни, сприяли консолідації громадських організа-
цій закордонних українців та значній активізації 
їх громадської діяльності, спрямованої на захист 
історичної Батьківщини та відновлення територі-
альної цілісності України [3].
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Чинним законодавством України, зокрема 
Конституцією України [4] та Законом України 
«Про закордонних українців» [5] від 4 березня 
2004 року закріплено основи правового статусу 
закордонних українців.

Українська діаспора сприяє формуванню по-
зитивного іміджу України на міжнародній арені, 
лобіюванню національних інтересів України, по-
ширенню української мови та культури. У даному 
контексті можна погодитися з думкою Т.М. Фур-
дик про те, що закордонне українство відіграє 
значну роль в утвердженні України в міжнарод-
ній спільноті [6, с. 134].

У даному контексті важливим є те, щоб Кабінет 
Міністрів України забезпечив належний рівень 
розвитку зв’язків із закордонними українцями та 
українською діаспорою, зокрема, шляхом реалі-
зації Закону України «Про закордонних україн-
ців» у повному обсязі, а також координацію захо-
дів, що здійснюються органами виконавчої влади 
в зазначеній сфері [7].

Підстави припинення статусу закордонного 
українця визначено у ст. 7 Закону України «Про 
закордонних українців», згідно з якою дія статусу 
закордонного українця припиняється: 

1) у разі подання особою відповідної заяви 
з дня її реєстрації у Національній комісії з пи-
тань закордонних українців (далі – Національна  
комісія); 

2) у разі набуття закордонним українцем гро-
мадянства України; 

3) якщо цього статусу було набуто внаслідок 
подання завідомо неправдивих даних або підро-
блених документів; 

4) якщо протягом шести місяців з дня зміни 
імені, прізвища, громадянства або місця прожи-
вання особа не повідомила про це Міністерство за-
кордонних справ України (далі – МЗС) або дипло-
матичну установу України за кордоном; 

5) якщо особа вчинила дії, які суперечать ін-
тересам національної безпеки України.

Особа, статус закордонного українця стосовно 
якої було припинено внаслідок дій, вчинених осо-
бою, які суперечать інтересам національної безпе-
ки України, або якщо цього статусу було набуто 
внаслідок подання завідомо неправдивих даних 
або підроблених документів, не має права на по-
новлення цього статусу.

Рішення про припинення статусу закордон-
ного українця приймається Національною комі-
сією на підставах, визначених статтею 7 Закону 
України «Про закордонних українців», і дово-
диться до відома відповідної особи із зазначен-
ням причини. Рішення про припинення статусу 
закордонного українця може бути оскаржено у 
Національній комісії.

У разі припинення статусу закордонного укра-
їнця посвідчення вважається недійсним і підлягає  

поверненню МЗС або представництву МЗС на те-
риторії України, за кордоном – закордонній ди-
пломатичній установі України, які надсилають 
посвідчення МЗС. МЗС протягом тижня з дня при-
йняття Національною комісією рішення про при-
пинення статусу закордонного українця інформує 
про нього МОН, ДМС та Адміністрацію Держпри-
кордонслужби.

Знищення недійсних посвідчень здійснюється 
в МЗС, про що складаються відповідні акти, які 
зберігаються у відповідному структурному під-
розділі МЗС [8].

У контексті даного дослідження важливо та-
кож охарактеризувати практику припинення ста-
тусу закордонного українця. На практиці таких 
випадків припинення статусу закордонного укра-
їнця небагато. Часто причиною цього є підстава 
щодо набуття закордонним українцем громадян-
ства України, і це є своєрідним успіхом міграцій-
ної політики України щодо повернення україн-
ців на історичну Батьківщину. Питання набуття 
громадянства України закордонними українцями 
регламентуються на основі Закону України «Про 
громадянство України» [9] від 18 січня 2001 року.

Однак на практиці є й інші випадки припинен-
ня статусу закордонного українця. Так, 9 грудня 
2016 року в м. Києві відбулось 32-ге засідання На-
ціональної комісії з питань закордонних україн-
ців. За результатами зазначеного засідання було 
прийнято рішення щодо припинення статусу за-
кордонного українця громадянці Азербайджану 
українського походження Н.П. Яндаровій у зв’яз-
ку з її антиукраїнською позицією [10]. Відповідно 
до абзацу 2 пункту 6 Порядку оформлення і видачі 
посвідчення закордонного українця, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
17.11.2004 р. № 1531, посвідчення закордонного 
українця на ім’я Н.П. Яндарової вважається не-
дійсним [11].

Отже, сучасні тенденції розбудови України 
як демократичної та правової держави, потре-
ба збереження єдності української спільноти в 
сучасних умовах глобалізації та міграційних 
процесів, потреба розвитку і поширення україн-
ської культури та мови у світовому масштабі зу-
мовили розробку правового статусу закордонних 
українців, важливим елементом якого є порядок 
припинення статусу закордонного українця. На 
нашу думку, забезпечення належного правового 
статусу закордонних українців має важливе зна-
чення для ефективного функціонування системи 
прав людини в Україні. Доцільним є підвищення 
поширення інформації в електронному вигляді 
щодо прийняття рішень з питань припинення 
статусу закордонного українця.

Існують перспективи подальших наукових 
досліджень у даному напрямку, зокрема щодо: 
покращення співпраці органів публічної влади 
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України та неурядових організацій закордонних 
українців; розвитку законодавства України з пи-
тань закордонних українців; перспектив розвитку 
електронного врядування для закордонних укра-
їнців за законодавством України.

Отже, в даній статті охарактеризовано пробле-
матику порядку припинення статусу закордонно-
го українця. 
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сУдоВа пРаКТиКа У сФеРі ЗаБеЗпеЧеННя Та ЗаХисТУ  
пРаВ ВНУТРіШНЬо пеРеМіЩеНиХ осіБ В УКРаЇНі

Проблема забезпечення та захисту прав вну-
трішньо переміщених осіб в Україні протягом ос-
танніх кількох років постала дуже гостро та при-
вернула увагу багатьох науковців, громадських, 
благодійних та правозахисних організацій.

До 2014 року в Україні був відсутній правовий 
механізм визнання та регулювання правового ста-
тусу внутрішньо переміщених осіб. Прийняття 
Законів України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України», «Про 
тимчасові заходи на період проведення антитеро-
ристичної операції», окремих підзаконних актів, 
а також внесення змін до чинних законодавчих 
актів були спрямовані на забезпечення основних 
конституційних прав і свобод для внутрішньо пе-
реміщених осіб (далі – ВПО). Однак, як з’ясува-
лося на практиці, втілені законодавчі новели та 
зміни виявилися неспроможними на належному 
рівні забезпечити реалізацію та захист прав ВПО.

Нашвидкуруч розроблені та прийняті нормативні 
акти у сфері забезпечення та захисту прав внутріш-
ньо переміщених осіб мають певні недоліки, особли-
во стосовно механізму реалізації закріплених ма-
теріально-правових норм. У зв’язку з необхідністю 
виявлення реальних проблем, які виникають у ВПО 
у процесі реалізації їхніх прав, гарантованих Консти-
туцією України та іншими законодавчими актами, 
виникає потреба у проведенні аналізу судової прак-
тики вирішення спорів за участю внутрішньо перемі-
щених осіб. Адже саме судова практика спроможна 
об’єктивно та практично відобразити картину дійс-
ності проблем, з якими стикаються ВПО.

Проблемами забезпечення та захисту прав вну-
трішньо переміщених осіб в Україні займалось ба-
гато дослідників, серед яких: А. Сербіна, М.В. Ме-
нджул, С.Б. Булеца, К.О. Крохмальова, Я.В. Лазур, 
М.О. Лендьел, М.В. Савчин, Я.І, Ленгер, Н.В. Ше-
левер, Я.В. Ступник, І.В. Хохлова та багато ін-
ших. Однак детальному аналізу судової практики 
у сфері вирішення спорів, що виникають за учас-
тю ВПО, та з питань реалізації їхніх прав присвя-
чені праці небагатьох науковців, які переважно  

досліджують судову практику у сфері реалізації 
виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (на-
приклад, О. Ніжарадзе, К.О. Павшук та інші). 

Мета наукової статті полягає у проведенні 
комплексного аналізу найбільш поширених су-
дових справ у сфері реалізації внутрішньо пере-
міщеними особами своїх прав та виконання ними 
покладених на них обов’язків. 

Загальний огляд справ у Єдиному державному 
реєстрі судових рішень за участю внутрішньо пе-
реміщених осіб свідчить про тенденцію кількісно-
го переважання справ, в яких ВПО виступають як 
відповідачі за позовами про повернення надміру 
виплачених коштів щомісячної адресної допомо-
ги внутрішньо переміщеним особам. Зазначена 
категорія позовів подається до суду уповноваже-
ними особами відділів чи управлінь соціального 
забезпечення органів місцевого самоврядування, 
а також місцевих органів державної влади.

Так, наприклад, у справі № 2/486/387/2017 за 
позовом відділу із соціальних питань та охорони 
здоров’я Южноукраїнської міської ради до вну-
трішньо переміщеної особи про стягнення надміру 
виплачених коштів щомісячної адресної допомоги 
ВПО у розмірі 10 583,29 грн. Южноукраїнським 
міським судом Миколаївської області було встанов-
лено, що відповідачка необґрунтовано отримувала 
адресну грошову допомогу внутрішньо переміще-
ним особам для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних по-
слуг з 27.11.2014 року по 31.05.2016 року в розмірі 
10 583,29 грн. Підставою для визнання цього фак-
ту та прийняття судом рішення задовольнити позов 
був той факт, що, як з’ясувалось, 29.07.2008 року 
за відповідачкою було зареєстровано право власно-
сті на будинок житловою площею 42,6 кв.м, в се-
лищі Арбузинка Миколаївської області. Наявність 
в особи житла є обставиною, що впливає на призна-
чення ВПО грошової допомоги, а відповідачка за-
значену обставину під час призначення їй грошової 
допомоги приховала [1].

В іншій аналогічній справі Борівським район-
ним судом Харківської області було встановлено, 
що відповідач (внутрішньо переміщена особа), який 
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отримав станом на момент розгляду справи адресну 
державну допомогу на загальну суму 19 448,00 гри-
вень за увесь період здійснення виплат (в сумі 
1768,00 гривень щомісячно з 24.04.2016 року по 
21.10.2016 року), має депозитний рахунок в «При-
ватБанку» станом на 01.09.2015 р. у сумі 51 000 грн 
[2]. А відповідно до п. 6 Порядку надання щомісяч-
ної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг, 
грошова допомога не призначається внутрішньо 
переміщеній особі в разі наявності у будь-кого із 
членів сім’ї на депозитному банківському рахунку 
коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір 
прожиткового мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб, тобто відповідач не мав право на от-
римання даного виду допомоги [3]. Тож, суд задо-
вольнив позов та призначив стягнути з відповідача 
безпідставно одержану адресну державну допомогу 
в розмірі 19 448,00 грн.

Аналіз значної кількості аналогічних справ, 
в яких суд своїм рішенням зобов’язує стягнути з 
внутрішньо переміщених осіб надмірно одержану 
щомісячну адресну допомогу для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату житло-
во-комунальних послуг, дозволяє зробити висно-
вок, що суди задовольняють відповідні позови пе-
реважно з двох підстав:

1) коли виявляється, що у володінні внутрішньо 
переміщеної особи або будь-кого з членів її сім’ї є жит-
лове приміщення, розташоване в регіонах інших, 
ніж тимчасово окупована територія України і райони 
проведення антитерористичної операції та населені 
пункти, що розташовані на лінії зіткнення (рішення 
Амур-Нижньодніпровського районного суду міста 
Дніпра від 27.09.2017 р. у справі № 199/4711/17;  
рішення Ленінського районного суду міста Миколає-
ва від 18.07.2017 р. у справі № 489/1680/17; рішення 
Борівського районного суду Харківської області від 
22.09.2017 р. у справі № 614/535/17 та інші);

2) коли органами соціального захисту або судом 
встановлюється, що внутрішньо переміщена особа 
або будь-хто з членів її сім’ї має на депозитному 
рахунку кошти в сумі, що перевищує 10-кратний 
розмір прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб (рішення Борівського районного 
суду Харківської області від 21.09.2017 р. у спра-
ві № 614/553/17; рішення Борівського районного 
суду Харківської області від 23.10.2017 р. у справі 
№ 614/590/17; рішення Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Запоріжжя від 06.09.2017 р. у 
справі № 335/7201/17; рішення Мелітопольсько-
го міськрайонного суду Запорізької області від 
24.05.2017 р. у справі № 320/985/17-ц; рішення 
Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 
08.11.2017 р. у справі № 331/6693/17 та інші).

Як бачимо, в зазначених випадках мова йде 
не про порушення чи утиск прав внутрішньо  

переміщених осіб, а про певні форми зловживання 
ВПО наданими їм правами, коли внутрішньо пе-
реміщені особи повідомляють неправдиві відомо-
сті органам державної влади чи органам місцевого 
самоврядування з метою отримання матеріальної 
вигоди у вигляді щомісячної адресної допомоги.

Однак у практиці розгляду аналогічних позовів 
існують випадки, коли суд відмовляв у задоволенні 
позову про стягнення одержаної внутрішньо пере-
міщеною особою адресної допомоги для покрит-
тя витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг. Прикладом такого 
винятку є рішення Іллічівського районного суду 
міста Маріуполя у справі за позовом Управлін-
ня соціального захисту населення Кальміуського 
району Маріупольської міської ради. Зазначене 
Управління стверджувало, що відповідач протягом 
93 днів перебував на тимчасово окупованій терито-
рії, що дає обґрунтовані підстави вважати, що вну-
трішньо переміщена особа повернулася до поки-
нутого місця постійного проживання, а це, у свою 
чергу, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб» є підставою для скасування дії довідки, 
що підтверджує правовий статус ВПО та надає їй 
право на одержання адресної державної допомоги. 
Однак відповідач у суді довів, що він не покидав мі-
сто Маріуполь, адже підтвердив цей факт довідкою 
з місця роботи за відповідний період [4].

На аналогічні підстави (відсутність протягом 
більш ніж 60 днів за новим місцем проживання 
внутрішньо переміщеної особи та скасування дії 
довідки ВПО) посилається позивач (Управління 
праці та соціального захисту населення Запорізь-
кої міської ради по Хортицькому району) і у спра-
ві № 237/2675/17. Однак Мар’їнський районний 
суд Донецької області також відмовив позивачу 
в задоволенні позову та стягненні з відповідача 
одержаної адресної допомоги [5]. 

Розглянуті справи свідчать про те, що доволі 
важко забезпечити належні та допустимі докази 
того, що особа фактично не проживала за відпо-
відною адресою протягом більш ніж 60 днів. Тому 
в цій категорії справ суд зазвичай стає на бік вну-
трішньо переміщених осіб та відмовляє в задово-
ленні позову про стягнення одержаної адресної 
допомоги.

Другою за кількістю справ є категорія справ за 
заявами власне внутрішньо переміщених осіб про 
встановлення факту місця проживання на терито-
ріях, з яких здійснюється внутрішнє переміщен-
ня осіб, для надання їм офіційного статусу ВПО та 
адресної допомоги. Відповідні заяви подаються до 
суду для розгляду в порядку окремого проваджен-
ня на підставі статті 256 ЦПК України. Однак, 
як свідчить судова практика, найчастіше в задо-
воленні таких заяв суд відмовляє у зв’язку з тим, 
що в наведених заявником аргументах вбачається 
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спір про право (наприклад, рішення Оболонсько-
го районного суду міста Києва від 14.07.2017 р. у 
справі № 756/9432/17; рішення Оболонського ра-
йонного суду міста Києва від 29.11.2017 р. у спра-
ві № 756/15836/17 та ін.).

У зв’язку з проведенням у 2015 році місцевих 
виборів, а також систематичним проведенням 
виборів у новостворених об’єднаних територі-
альних громадах у різний час в різних регіонах 
України також постала проблема щодо реалізації 
внутрішньо переміщеними особами своїх вибор-
чих прав. Про це свідчить практика розгляду су-
дами справ за позовами ВПО про включення їх до 
списку виборців на місцевих виборах (про зміну 
виборчої адреси). 

Так, наприклад, 22 жовтня 2015 року Київ-
ський апеляційний адміністративний суд (справа 
№ 761/30241/15-а) ухвалив рішення за позовом 
громадянина України, внутрішньо переміщеної 
особи щодо включення її до списку виборців на 
виборчій дільниці за місцем реєстрації позивача 
(згідно з адресою, зазначеною в довідці про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи). До цьо-
го, а саме 20 жовтня 2015 року, Шевченківський 
районний суд м. Києва відмовив переселенцеві 
в задоволенні позову про включення до списку 
виборців для голосування на чергових виборах 
депутатів місцевих, сільських, селищних рад та 
міських голів. Позивач звернувся до суду, оскіль-
ки орган ведення Держреєстру виборців відмовив 
включити його до списку виборців на місцевих 
виборах (про зміну виборчої адреси), посилаючись 
на те, що довідка про реєстрацію не передбачена в 
переліку документів відповідно до Закону Украї-
ни «Про свободу пересування й вільний вибір міс-
ця проживання», що підтверджують належність 
позивача до місцевої територіальної громади. Ки-
ївський апеляційний адміністративний суд апеля-
ційну скаргу не задовільнив, постанову Шевчен-
ківського районного суду м. Києва від 20 жовтня 
2015 року залишив без змін [6]. 

Аналогічні рішення про невключення до спис-
ків виборців внутрішньо переміщених осіб було 
прийнято й іншими судами першої інстанції, 
зокрема Печерським районним судом м. Киє-
ва (справа № 757/38747/15-а), Краснолиман-
ським міським судом Донецької області (справа 
№ 236/3200/15-а), Голосіївським районним судом 
м. Києва (справа № 752/17237/15-а). Із загально-
го спрямування цих рішень однозначно зрозумі-
ло, що ВПО були позбавлені права голосувати на 
місцевих виборах 2015 року [7, с. 186].

Цікавим є й абсолютно протилежний висновок 
колегії суддів на противагу позиції, висловленій 
по аналогічній справі. Він полягав у тому, що до-
відка про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи є документом, який засвідчує місце прожи-
вання особи. А оскільки позивачем підтверджено 

реєстрацію в Шевченківському районі, то відпо-
відно до вимог законодавства він набуває прав ви-
борця на чергових виборах депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів [8]. Цілком 
зрозуміло з наведених фактів, що це рішення є 
унікальним у сфері забезпечення реалізації полі-
тичних прав і свобод громадян, а статистика від-
мов у задоволенні позовних вимог подібного роду 
свідчить лише про необхідність щонайшвидшого 
законодавчого регулювання й напрацювання єди-
ного підходу до вирішення цих питань [7, с. 187].

Звичайно, суди в Україні розглядають й інші 
категорії справ за участю внутрішньо переміще-
них осіб, окрім досліджених вище. Однак проана-
лізовані справи були взяті за основу як найбільш 
поширені за своєю чисельністю та як такі, що 
можуть слугувати показником певних закономір-
ностей у судовій практиці щодо забезпечення та 
захисту прав ВПО в Україні.

Висновки. Таким чином, на основі здійсненого 
аналізу можна зробити висновок, що найбільш по-
ширеними судовими справами є: справи про стяг-
нення з внутрішньо переміщених осіб неправо-
мірно одержаної адресної державної допомоги для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг; справи про 
встановлення місця проживання на тимчасово 
окупованих територіях, у районах проведення ан-
титерористичної операції та населених пунктах, 
що розташовані на лінії зіткнення; справи про 
включення ВПО до списку виборців за фактичним 
місцем проживання для реалізації їх конститу-
ційних прав і свобод.

Як свідчить проаналізована судова практика, 
судовий захист не завжди є ефективним меха-
нізмом забезпечення та захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб. Це зумовлено недоліками та 
прогалинами в чинному законодавстві, на які сто-
рони та суд посилаються у своїх твердженнях та 
рішеннях. Тож, першим кроком на шляху до за-
безпечення належного судового захисту прав ВПО 
є вдосконалення матеріальних та процесуальних 
норм, які прямо чи опосередковано стосуються 
особливостей правового статусу внутрішньо пере-
міщених осіб.

Звичайно, що судові рішення про стягнення з 
ВПО неправомірно одержаної адресної допомоги 
внаслідок повідомлення недостовірних відомо-
стей про себе або членів своєї сім’ї не є порушен-
ням прав внутрішньо переміщених осіб, а радше 
є законною та справедливою реакцією на зловжи-
вання ВПО своїми правами.
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анотація

Рогач О. Я., Паніна Ю. С. судова практика у сфері 
забезпечення та захисту прав внутрішньо переміще-
них осіб в Україні. – Стаття.

Наукова стаття присвячена комплексному аналізу 
судової практики у сфері забезпечення прав та інтере-
сів внутрішньо переміщених осіб в різних сферах сус-
пільного життя. Визначено, що найбільша кількість 

судових справ стосується стягнення з внутрішньо пере-
міщених осіб безпідставно отриманої адресної допомо-
ги, встановлення факту місця проживання внутрішньо 
переміщених осіб, а також реалізації ними своїх вибор-
чих прав за фактичним місцем проживання. На основі 
проведеного дослідження встановлено, що неефектив-
ність судового захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб зумовлена переважно недосконалістю норматив-
ного регулювання в Україні правового статусу цієї ка-
тегорії громадян. 

Ключові  слова: внутрішньо переміщена особа, су-
дова практика, адресна допомога, місце проживання, 
виборче право.

аннотация

Рогач О. Я., Панина Ю. С. судебная практика в 
сфере обеспечения и защиты прав внутренне переме-
щенных лиц в Украине. – Статья.

Научная статья посвящена комплексному анализу 
судебной практики в сфере обеспечения прав и интере-
сов внутренне перемещенных лиц в различных сферах 
общественной жизни. Определено, что наибольшее ко-
личество судебных дел касается взыскания с внутренне 
перемещенных лиц безосновательно полученной адрес-
ной помощи, установления факта места жительства 
внутренне перемещенных лиц, а также реализации 
ими своих избирательных прав по фактическому месту 
жительства. На основе проведенного исследования 
установлено, что неэффективность судебной защиты 
прав внутренне перемещенных лиц обусловлена несо-
вершенством нормативного регулирования в Украине 
правового статуса этой категории граждан.

Ключевые  слова: внутренне перемещенное лицо, 
судебная практика, адресная помощь, место прожива-
ния, избирательное право.

Summary

Rohach O. Ya., Panina Yu. S. Judicial practice in the 
field of ensuring and protecting the rights of internally 
displaced persons in Ukraine. – Article.

The scientific article is devoted to a comprehensive 
analysis of judicial practice in the field of ensuring the 
rights and interests of internally displaced persons in 
various spheres of public life. It is determined that the 
largest number of court cases relates to the recovery from 
the internally displaced persons of groundlessly received 
targeted assistance, the establishment of the fact of the 
place of residence of internally displaced persons, and 
also the realising of their electoral rights by the actual 
place of residence. On the basis of the conducted research 
it is established that inefficiency of judicial protection 
of the rights of internally displaced persons is caused by 
imperfection of the regulation of the legal status of this 
category of persons in Ukraine.

Key  words:  internally displaced person, judicial 
practice, targeted assistance, place of residence, suffrage.
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КоНсТиТУЦіоНаЛіЗаЦія пРаВоВиХ осНоВ пУБЛіЧНоГо адМіНісТРУВаННя  
У сФеРі оХоРоНи ЗдоРоВ’я В УКРаЇНі

В Україні активізувалась медична реформа, яка 
має неабиякий вплив на життя кожного, хто зна-
ходиться на території нашої держави. На ефектив-
ність цієї реформи впливає значна низка чинників, 
починаючи від глобалізації та євроінтеграційних 
прагнень України, закінчуючи глибокою фінансо-
вою кризою та високим рівнем корупції. У зв’язку 
з цим дуже часто залишається осторонь такий важ-
ливий чинник, як необхідність конституціоналіза-
ції правових основ публічного адміністрування у 
сфері охорони здоров’я в Україні. 

Медична реформа вимагає відповідного норма-
тивного підкріплення, у процесі якого доцільно 
не збільшувати кількість нормативно-правових 
актів, а, вдаючись до різних форм систематизації, 
раціонально угруповувати їх з метою зменшення 
їхньої кількості, запобігання протиріч, прогалин 
тощо. Така систематизаційна діяльність має від-
буватись з дотриманням низки принципів, одним з 
яких доцільно вважати принцип конституціоналі-
зації правових основ публічного адміністрування у 
сфері охорони здоров’я. 

Слід зазначити, що питання конституціоналіза-
ції є вельми популярними в зарубіжній літературі, 
але малодослідженими в Україні. У статті автор 
звертається до пропозицій у цій сфері, сформульо-
ваних Н.В. Мішиною і Т.С. Подорожною.

Метою статті є обґрунтування необхідності під 
час подальшого удосконалення, у т.ч. системати-
зації, законодавства про публічне адміністрування 
у сфері охорони здоров’я обов’язково враховувати 
принцип конституціоналізації. 

Враховуючи кодифікований характер Консти-
туції України і те, що Основним Законам прита-
манна певна стислість і лаконічність, цілком ло-
гічно, що питанням публічного адміністрування 
у сфері охорони здоров’я увага в ній майже не 
приділяється. Однак це не означає, що під час 
здійснення нормативної регламентації публіч-
ного адміністрування у сфері охорони здоров’я 
можна повністю оминути увагою відповідні кон-
ституційні норми. 

Нормативна регламентація публічного адмі-
ністрування у сфері охорони здоров’я здійсню-
ється переважно нормами адміністративного 
права, а норми Конституції України здебільшого 
вивчаються фахівцями з конституційного права. 
У зв’язку з цим вельми небагато спеціалістів- 

адміністративістів, які досліджували питання 
публічного адміністрування у сфері охорони здо-
ров’я, приділяють увагу конституційному під-
ґрунтю їх нормативної регламентації. Так само, 
як і фахівці у сфері конституційного права вкрай 
рідко цікавляться проблемами публічного адмі-
ністрування у сфері охорони здоров’я, вони зосе-
реджуються переважно на питаннях, пов’язаних 
із конституційним правом на охорону здоров’я та 
медичну допомогу. 

Преамбула до Конституції України 1996 р. про-
голошує, що «Верховна Рада України від імені 
Українського народу – громадян України всіх на-
ціональностей, <…> дбаючи про забезпечення прав 
і свобод людини та гідних умов її життя, <…> праг-
нучи розвивати і зміцнювати демократичну, соці-
альну, правову державу, <…> приймає цю Консти-
туцію – Основний Закон України» [1]. У цій цитаті 
в контексті охорони здоров’я важливими є вказів-
ки на те, що:

– держава дбає про забезпечення прав і свобод 
людини (одним з яких є конституційне право на 
охорону здоров’я та медичну допомогу); 

– держава дбає про гідні умови життя людини, 
які можуть бути визнані такими в разі здійснення 
цілого комплексу заходів з охорони здоров’я та на-
дання медичної допомоги); 

– прагнення побудови в Україні соціальної дер-
жави, одним з напрямів діяльності якої є забезпе-
чення охорони здоров’я на високому рівні. 

Свідчення про соціальну спрямованість функ-
ціонування Української держави знаходимо й у 
статті 1 Конституції, що встановлює: «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 
правова держава» [1]. В самому Основному Законі 
України не конкретизується, що мається на увазі 
під соціальною державою, однак Конституційний 
Суд України, здійснюючи офіційне тлумачення 
аналізованої статті, зазначив, що «основними за-
вданнями соціальної держави є створення умов для 
реалізації соціальних, культурних та економічних 
прав людини, сприяння самостійності і відпові-
дальності кожної особи за свої дії, надання соціаль-
ної допомоги тим громадянам, які з незалежних 
від них обставин не можуть забезпечити достатній 
рівень життя для себе і своєї сім’ї» [2].

Важливість послідовної побудови в Україні 
соціальної держави обґрунтовується понад усе  
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аксіологічними вимогами, адже стаття 3 Конститу-
ції передбачає, що: 

– «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю» (частина 1); 

– «права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави» 
(частина 2) [1]. 

Саме положення частини другої статті 3 об-
ґрунтовують важливість ефективного публіч-
ного адміністрування у сфері охорони здоров’я. 
Н.В. Мішина зауважує, що конституційні цінності 
концентруються у Преамбулі та у Розділі І Основ-
ного Закону [3, с. 44]. Як справедливо зазначає 
Т.С. Подорожна, «конституційні цінності, визна-
чаючи основи правового порядку, основні права 
людини і громадянина, закріплюють параметри 
аксіологічного виміру правової системи. Реаліза-
ція конституційних цінностей, які опосередкова-
ні конституційними принципами, детермінують 
законотворчий процес, закріплюють критерії кон-
ституційності норм права, забезпечують найопти-
мальніший розвиток особи, суспільства і держави 
на основі балансу приватних і публічних інтересів» 
[4, с. 1]. Не є винятком і сфера охорони здоров’я, 
яка так само представляє собою баланс публічного 
та приватних інтересів. 

Конституція України не присвячує праву на 
охорону здоров’я окремої статті – воно проголошу-
ється у статті 49 разом із правом на медичну допо-
могу та медичне страхування. Так, стаття 49 перед-
бачає: 

– у частині 1 – що «кожен має право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та медичне страху-
вання»;

– у частині 2 – що «охорона здоров’я забезпе-
чується державним фінансуванням відповідних 
соціально-економічних, медико-санітарних і оздо-
ровчо-профілактичних програм»;

– у частині 3 – що «держава створює умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медич-
ного обслуговування. У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога нада-
ється безоплатно; існуюча мережа таких закладів 
не може бути скорочена. Держава сприяє розвит-
кові лікувальних закладів усіх форм власності»; 
ця частина статті 49 була офіційно розтлумачена 
Конституційним Судом України у 2002 р.;

– у частині 4 – що «держава дбає про розвиток 
фізичної культури і спорту, забезпечує санітар-
но-епідемічне благополуччя» [1].

Враховуючи зміст частини 2 статті 49, можна 
дійти висновку, що охорона здоров’я є найбільш 
широким поняттям з числа понять, згаданих у ча-
стині 1 цієї статті («охорона здоров’я», «медична 

допомога», «медичне страхування»), адже надан-
ня медичної допомоги є проявом охорони здоров’я 
(а також надання санітарної допомоги, про фінан-
сування якої йдеться у ч. 2 ст. 49), так само як і 
медичне страхування має на меті охорону здоров’я 
конкретної особи, адже зараз більшість програм 
необов’язкового медичного страхування пропону-
ють як профілактичні огляди, так і надання медич-
ної допомоги в тому чи іншому обсязі. 

Варто зазначити, що в частинах 2–4 статті 49 
закріплюється важлива роль публічного адміні-
стрування сфери охорони здоров’я. Частина друга 
конкретизує важливість відповідних видатків із 
державного бюджету, частина третя присвячена 
здебільшого медичній допомозі, яка має надава-
тися закладами як державної, так і комунальної 
власності (а отже, матиме місце державне адміні-
стрування по відношенню до закладів державної 
та комунальної власності та муніципальне адміні-
стрування по відношенню до закладів комуналь-
ної власності). Частина 4 підкреслює важливість 
запобіжних заходів під час здійснення публічного 
адміністрування у сфері охорони здоров’я, а саме – 
розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення 
санітарно-епідемічної безпеки. 

Наступна стаття Основного Закону – стаття 50 – 
також пов’язана з проблематикою публічного адмі-
ністрування у сфері охорони здоров’я. Проголоше-
не у статті 49 соціальне право на охорону здоров’я 
пов’язано з низкою екологічних прав, закріплених 
у статті 50. Її нормами встановлюється, що «кожен 
має право на безпечне для життя і здоров’я довкіл-
ля та на відшкодування завданої порушенням цьо-
го права шкоди», та що «кожному гарантується 
право вільного доступу до інформації про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту, а також право на її поширення. Така інфор-
мація ніким не може бути засекречена» [1]. Наяв-
ність такого суб’єктивного конституційного права 
вимагає від держави покладення на органи публіч-
ної влади кореспондуючого обов’язку – обов’язку 
забезпечити безпечне для життя і здоров’я довкіл-
ля, відшкодування згаданої шкоди та вільний до-
ступ до згаданої інформації. 

Не менш тісний зв’язок існує між соціальним 
правом на охорону здоров’я та низкою особистих 
прав, у першу чергу – правом на життя, правом 
на повагу до гідності (в контексті того, що «жодна 
людина без її вільної згоди не може бути піддана 
медичним, науковим чи іншим дослідам» [1]). Та-
кий зв’язок просліджується і в рішеннях Європей-
ського Суду з прав людини – Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. не 
закріплює соціальних прав, однак зараз існує низ-
ка рішень цього Суду, в яких йдеться про проблеми 
охорони здоров’я. 

Слід зазначити й важливість статті 92, в якій наво-
диться вичерпний перелік питань, що визначаються  
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виключно законами України, адже у п. 6 цієї статті 
встановлено, що до цих питань належить й охоро-
на здоров’я. Однак ініціатива в цій сфері належить 
не тільки Верховній Раді України – відповідно до 
п. 4 ст. 116 Кабінет Міністрів України розробляє і 
здійснює загальнодержавні програми соціального 
розвитку України, а відповідно до п. 3 ст. 119 міс-
цеві державні адміністрації на відповідній території 
забезпечують виконання державних і регіональних 
програм соціально-економічного розвитку. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 143 Конституції України територі-
альні громади села, селища, міста безпосередньо 
або через утворені ними органи місцевого самовря-
дування: управляють майном, що є в комунальній 
власності; затверджують програми соціально-еко-
номічного розвитку і контролюють їх виконання; 
затверджують бюджети відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць і контролюють їх вико-
нання; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 
комунальні підприємства, організації та установи, а 
також здійснюють контроль за їх діяльністю. Від-
повідно до ч. 2 ст. 143 Основного Закону обласні та 
районні ради: затверджують програми соціально-е-
кономічного розвитку відповідних областей і райо-
нів та контролюють їх виконання; затверджують ра-
йонні і обласні бюджети, які формуються з коштів 
державного бюджету, для їх відповідного розподілу 
між територіальними громадами або для виконання 
спільних проектів та з коштів, залучених на дого-
вірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 
спільних соціально-економічних програм, та кон-
тролюють їх виконання [1]. 

Усі ці норми Конституції України не можна 
оминути увагою під час подальшого вдосконален-
ня, у т.ч. систематизації, законодавства України 
про публічне адміністрування у сфері охорони 
здоров’я. При цьому доцільно враховувати, що 
Основний Закон України має найвищу юридичну 
силу, а отже, норми всіх інших законів та підза-
конних актів не можуть вступати в протиріччя з 
його нормами. Важливим є аксіологічний вимір, 
у відповідності до якого Т.С. Подорожна розроби-
ла концепцію конституціоналізації правового по-
рядку. Основні положення її розробок полягають 
у наступному: 

– метою реалізації цієї концепції є втілення кон-
ституційних положень і принципів у структуру пра-
вової системи; забезпечення верховенства та прямої 
дії конституції, повага до конституційних цінностей 
та гарантування їх реалізації; забезпечення прав та 
свобод людини і громадянина [4, с. 7]; 

– зміст терміну «конституціоналізація» автор 
трактує, в тому числі, як триваючий процес кон-
кретизації засад, імплементації цінностей і норм 
конституції в чинному законодавстві [4, с. 8]; 

– до способів конституціоналізації правового 
порядку автор відносить: нормативно-законодавчу 
конституціоналізацію, яка полягає у приведенні 

відповідно до Конституції чинного законодавства; 
нормативно-інтерпретаційну, яка є реалізацією 
норм і принципів конституції в галузевому зако-
нодавстві на основі рішень Конституційного Суду 
України [4, с. 9].

Ці положення мають теоретичний характер, а 
тому стануть у нагоді під час подальшого вдоскона-
лення законодавства про публічне адміністрування 
у сфері охорони здоров’я. 

Автором виявлено, що конституційні основи пу-
блічного адміністрування у сфері охорони здоров’я 
в Україні містяться у статтях 49, 1, 3, 92, 119, 143 
Основного Закону. Належність низки наведених 
статей до Розділу І надало підстави сформулювати 
висновок про важливість застосування аксіологіч-
ного підходу під час подальшого вдосконалення 
нормативно-правової регламентації публічного ад-
міністрування у сфері охорони здоров’я в Україні. 
Ця теза в сукупності з урахуванням вищої юридич-
ної сили Конституції України дали підстави автору 
рекомендувати широко враховувати сучасні теоре-
тичні напрацювання щодо нормативно-законодав-
чої конституціоналізації у сфері охорони здоров’я. 
Перспективи подальших розвідок у даному напря-
мі полягають в аналізі тих рішень Конституційно-
го Суду України, які стосуються проблем охорони 
під час подальшого вдосконалення, у т.ч. проблем 
надання медичної допомоги. 
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Сарибаєва Г. М. Конституціоналізація правових 
основ публічного адміністрування у сфері охорони здо-
ров’я в Україні. – Стаття.

Автором виявлено, що конституційні основи пу-
блічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в 
Україні містяться у статтях 49, 1, 3, 92, 119, 143 Основ- 
ного Закону. Належність низки наведених статей до 
Розділу І надало підстави сформулювати висновок про 
важливість застосування аксіологічного підходу під 



50 Прикарпатський юридичний вісник

час подальшого вдосконалення нормативно-правової 
регламентації публічного адміністрування у сфері охо-
рони здоров’я в Україні. Ця теза в сукупності з ураху-
ванням вищої юридичної сили Конституції України 
дали підстави автору рекомендувати широко врахову-
вати сучасні теоретичні напрацювання щодо норматив-
но-законодавчої конституціоналізації у сфері охорони 
здоров’я.

Ключові слова: адміністративне законодавство, пу-
блічне адміністрування, охорона здоров’я, конституці-
оналізація, конституція.
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Сарыбаева А. Н. Конституционализация правовых 
основ публичного администрирования в сфере здраво-
охранения в Украине. – Статья.

Автором выявлено, что конституционные основы 
публичного администрирования в сфере здравоохране-
ния в Украине содержатся в статьях 49, 1, 3, 92, 119, 
143 Основного Закона. Принадлежность ряда приве-
денных статей к Разделу I дало основания сформулиро-
вать вывод о важности применения аксиологического 
подхода при дальнейшем совершенствовании норма-
тивно-правовой регламентации публичного админи-
стрирования в сфере здравоохранения в Украине. Этот 
тезис в совокупности с учетом высшей юридической 
силы Конституции Украины дали основания авто-
ру рекомендовать учесть современные теоретические  

наработки по нормативно-законодательной конститу-
ционализации в сфере здравоохранения.

Ключевые  слова:  административное законодатель-
ство, публичное администрирование, здравоохране-
ние, конституционализация, конституция.

Summary

Sarybaieva H. M. Systematization of the Ukrainian 
Administrative Legislation: Problems of Definition. – 
Article.

The author notes the lack of the definition of 
«systematization of administrative legislation» in the 
modern Ukrainian literature. Based on this, in this article 
the author examines the need, if any, of such a definition. 
The main argument «against» the scientific research of 
the definition of this term is that there are the relevant 
developments in legal theory, and they can be applied to 
each of the branches of the legislation of Ukraine, including 
the administrative legislation. The main argument «for» 
the development of such a definition is the need to attract 
the attention of scientists and law-making subjects to the 
urgent question of systematization of the administrative 
legislation of Ukraine. The author defends the idea that 
the definition of «systematization of administrative 
legislation» should be very compact.

Key  words: administrative law, administrative law 
systematization, classification, administrative law, 
European integration.
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«пРопоРЦіЙНісТЬ» яК підсТаВа оБМежеННя пРаВа ВЛасНосТі  
ВідпоВідНо до пРаКТиКи ЄВРопеЙсЬКоГо сУдУ З пРаВ ЛЮдиНи

Для того, щоб втручання у право власності вважа-
лося допустимим відповідно до практики Європей-
ського суду з прав людини (далі – Європейський суд), 
повинна існувати розумна пропорційність між ужи-
тими державою заходами і тією метою, на досягнен-
ня якої спрямоване будь-яке діяння, що позбавляє 
особу власності. Інакше кажучи, повинна зберіга-
тися розумна рівновага між загальними інтересами 
суспільства і вимогами захисту основних прав особи.

Підтвердженням зазначеного може служити рі-
шення Європейського суду у справі «AGOSI v. the 
United Kingdom» [10]. Заявником у цій справі була 
німецька компанія «AGOSI», яка займалася пере-
плавкою металів, торгівлею золотими і срібними 
монетами, та у якої було придбано 1 500 золотих мо-
нет вартістю 120 000 англійських фунтів стерлінгів. 
Контракт купівлі-продажу включав умову, що пра-
во власності на монети зберігається за заявником, 
поки не буде здійснена повна оплата. Тим часом 
покупці намагалися вивезти монети в Об’єднане Ко-
ролівство, заховавши їх у запасній покришці авто-
мобіля. Покупців монет притягнули до криміналь-
ної відповідальності за шахрайське ухилення від 
виконання заборони на ввіз золотих монет (контра-
банду). Згодом компанія «AGOSI» почала вимагати 
повернення їй монет на тій підставі, що компанія 
залишалася законним власником, оскільки не отри-
мала оплати за продані монети, однак митна влада 
Об’єднаного Королівства відмовилася їх повернути. 
Покупці були засуджені кримінальним судом. Ком-
панія безуспішно зверталася до англійського суду із 
позовом про повернення монет.

Заявник звернувся зі скаргою до Європейсько-
го суду, стверджуючи, що він є законним власни-
ком монет, не винен у жодних правопорушеннях, 
і йому не було надано можливості представити 
справу на розгляд англійських судів. Проаналізу-
вавши обставини справи, Європейський суд зазна-
чив, що конфіскація монет прирівнюється до втру-
чання у право користування майном у розумінні 
першої норми статті 1 Першого Протоколу до Кон-
венції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Перший Протокол) [2]. Заборона на 

ввезення золотих монет, на переконання Європей-
ського суду, безумовно, підпадає під дію статті 1 
Першого Протоколу, оскільки переслідувала за-
конну мету в інтересах суспільства, але потрібно 
також дослідити, чи існувала розумна пропорцій-
ність між ужитими заходами і метою, яку вони 
переслідували, тобто необхідно було встановити, 
чи було збережено справедливу рівновагу. У цьо-
му аспекті Європейський суд зазначив, що межі 
розсуду, надані державі у виборі нею способів реа-
лізації заходів і встановлення відповідності остан-
ніх загальним інтересам, є достатньо широкими.

Європейський суд також підкреслив, що, від-
повідно до загальних принципів права, визнаних 
у всіх державах-учасницях Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Кон-
венція) [1], контрабандні товари виступають об’єк-
том конфіскації. Але заявник стверджував (і Євро-
пейський суд із цим погодився), що такий захід не 
допускається у ситуаціях, коли власник конфіско-
ваного майна є невинним. Європейський суд наго-
лосив, що підтримання справедливої рівноваги за-
лежить від багатьох факторів, і поведінка власника 
(стосовно контрабанди), включаючи рівень недба-
лості (обережності), повинна бути взята до уваги.

Іншим прикладом застосування принципу про-
порційності є рішення Європейського суду у спра-
ві «Mellacher and Others v. Austria» [6]. Ця спра-
ва стосувалася власників кварталу квартир, які 
стверджували, що австрійське законодавство про 
контроль за внесенням квартирної плати у випад-
ку найму житла суперечило статті 1 Першого Про-
токолу, оскільки воно втручалося в їхні договірні 
права про стягнення плати за житло. Так, Закон 
1981 року про орендну плату не переслідував за-
конної мети, маючи на увазі не відновлення соці-
альної справедливості, а перерозподіл власності. 
Крім того, заявники послалися на економічний 
бум в Австрії того періоду, надали статистичні 
дані, які підтверджували доступність житла, а 
також підкреслили, що Закон 1981 року не отри-
мав підтримки двох із трьох політичних партій, 
тобто він був прийнятий урядом соціалістів для  
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задоволення інтересів окремої частини електора-
ту, а, отже, – всупереч загальним інтересам.

Вивчивши обставини справи, Європейський суд 
зауважив, що стосовно законодавства, спрямова-
ного на вирішення соціальних проблем, зокрема, 
у сфері контролю за орендною платою за житло, 
законодавчий орган може вживати заходів, які 
впливають на виконання раніше укладених до-
говорів, для досягнення загальних цілей. Також 
наявність альтернативних рішень проблеми не є 
підставою для визнання оскаржуваного законодав-
ства необґрунтованим (за умови, що законодавчий 
орган залишався в межах наданого йому розсуду). 
Крім того, Європейський суд не наділений правом 
оцінювати рівень компетентності національного 
законодавця. Врешті-решт, Європейський суд дій-
шов висновку, що необхідна справедлива рівновага 
була забезпечена, а тому немає підстав стверджува-
ти про порушення статті 1 Першого Протоколу.

У справі «“Stran” Greek Refineries and Stratis 
Andreadis v. Greece» [5], пов’язаній з арбітражним 
рішенням, яке в законодавчому порядку було визна-
не недійсним і таким, що не підлягає виконанню, 
Європейський суд аналізував, чи було забезпечено 
необхідну справедливу рівновагу. Держава ствер-
джувала, що оскаржуваний захід був частиною 
комплексу дій, спрямованих на ліквідацію наслід-
ків воєнного режиму з метою захисту демократич-
них інститутів. Права заявників, на думку держави, 
завдавали шкоди національній економіці, сприяли 
підтриманню диктатури. Заявники, в свою чергу, 
вважали, що було б несправедливим кожне право-
відношення, встановлене диктаторським режимом, 
визнавати недійсним після ліквідації останнього.

Європейський суд не піддав сумніву правомоч-
ність держави припиняти дію контракту, який 
вона вважає таким, що завдає шкоди економічним 
інтересам держави. Справді, у публічному між-
народному праві міцно утвердилося положення, 
що кожна держава наділена суверенним правом 
припиняти дію контракту, укладеного з приват-
ною особою, за умови, що вона виплачує останній 
компенсацію. Проте зазначене не поширюється на 
певні пункти контракту, наприклад, арбітражне 
застереження. Європейський суд також наголо-
сив, що держава сама висловила згоду на прове-
дення арбітражного розгляду, рішення якого вона 
не захотіла виконати. Тому, анулюючи арбітраж-
не рішення, законодавчий орган порушив вимогу 
справедливої рівноваги. Відповідно, мало місце 
порушення статті 1 Першого Протоколу.

Рішення Європейського суду у справі «Pressos 
Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium» [3] 
також є прикладом порушення державою меж на-
даного їй розсуду, через яке ряд судновласників 
подав позови про відшкодування шкоди, завданої 
халатністю лоцманів, за дії яких відповідала бель-
гійська держава. Згодом держава прийняла закон, 

яким було скасовано право на відшкодування шко-
ди у певних випадках. У цій ситуації Європейський 
суд дійшов висновку, що мало місце втручання у 
права заявників, передбачені статтею 1 Першого 
Протоколу. Також Європейський суд зазначив, 
що, згідно з Конвенцією, національна влада по-
винна надати оцінку проблемам, які викликають 
занепокоєння суспільства і вимагають уживання 
заходів, спрямованих на позбавлення власності та 
встановлення порядку судового захисту. Інтереси 
суспільства є різноманітними, тому держава може 
діяти на свій розсуд у широких межах.

Стосовно пропорційності Європейський суд на-
голосив, що конфіскація майна без виплати суми, 
яка розумно співвідноситься із його вартістю, 
може бути виправдана лише у виняткових обста-
винах. Таке втручання у право власності не від-
повідало принципу справедливої рівноваги, і, як 
наслідок, держава-відповідач порушила приписи 
статті 1 Першого Протоколу.

Окремої уваги потребує аналіз проблеми обме-
ження права власності у сфері оподаткування з 
погляду дотримання вимоги пропорційності. Так, 
у справі «Gasus Dosier und Färdertechnik GmbH v. 
Netherlands» [9] заявником виступила німецька 
компанія, яка уклала угоду з голландською компа-
нією про продаж останній бетонозмішувача. Умови 
і положення договору купівлі-продажу включали, 
зокрема, пункт про те, що заявник зберігає за со-
бою право власності на бетонозмішувач, поки не 
буде здійснено оплату у повному розмірі. Згодом у 
покупця виникли фінансові проблеми і бетонозмі-
шувач був арештований голландським податковим 
відомством у рахунок погашення податкової забор-
гованості компанії. Заявник оскаржив ці дії в суді, 
але йому було відмовлено у задоволенні позовних 
вимог, у зв’язку із чим він був змушений звернути-
ся зі скаргою до Європейського суду. Свої дії держа-
ва аргументувала тим, що в компанії не було права 
власності на бетонозмішувач, а лише право всту-
пити у володіння власністю. Однак Європейський 
суд відхилив цей аргумент, нагадавши, що поняття 
«майно» має автономне значення в розумінні статті 
1 і не обмежується правом володіння. Тому не мало 
значення для справи, чи зберігав заявник право 
власності на бетонозмішувач, чи просто мав право 
вступити у володіння ним. У будь-якому разі у ком-
панії знаходилося майно, яке охоронялося на під-
ставі статті 1 Першого Протоколу. Європейський 
суд вирішив, що арешт бетонозмішувача був части-
ною системи заходів держави щодо забезпечення 
збору податків і повинен бути розглянутий із пози-
ції другої норми статті 1 Першого Протоколу, яка 
дає право державі забезпечувати сплату податків 
та інших зборів чи штрафів. Крім того, Європей-
ський суд ще раз наголосив, що держава наділена 
широкими межами розсуду у цих питаннях. Єв-
ропейський суд процитував своє рішення у справі  
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«Sporrong and Lonnroth v. Sweden» [8], вказавши 
на вимогу справедливої рівноваги і пропорцій-
ності. Застосовуючи ці принципи, Європейський 
суд постановив, що арешт бетонозмішувача не су-
перечив положенням статті 1 Першого Протоколу.

Необхідно зазначити, що ця справа ілюструє 
єдиний підхід Європейського суду щодо застосу-
вання принципу справедливої рівноваги між вимо-
гами дотримання інтересів суспільства і вимогами 
захисту основних прав особи у ситуаціях втручан-
ня у право власності у сфері оподаткування.

Інше питання, яке потребує свого висвітлен-
ня, стосується відшкодування. Стаття 1 Першого 
Протоколу прямо не вимагає виплати компенса-
ції за конфіскацію майна чи іншого втручання у 
право власності, але у таких випадках вимога про 
компенсацію, як правило, передбачається. Так, 
Європейський суд зауважує, що в правових систе-
мах країн-учасниць Конвенції конфіскація майна 
в інтересах суспільства без виплати компенсації 
дозволяється лише у виняткових ситуаціях. Ціл-
ком зрозуміло, що умови компенсації виступа-
ють суттєвим фактором в оцінці того, якою мірою 
оскаржуване законодавство забезпечує справед-
ливу рівновагу між різними інтересами і чи не 
накладає воно непропорційний тягар на заявни-
ка. Доступність компенсації також виступає сут-
тєвим фактором в аналізі пропорційності форм 
втручання у право власності.

Прикладом зазначеного може служити спра-
ва «Chassagnou and Others v. France» [12]. Заяв-
никами виступали власники землі, які, згідно з 
французькими законами, мали право полювати 
на власних землях, яке включалося у зміст права 
власності на землю. Але французька влада виріши-
ла, що було б вигідніше зібрати разом дрібних влас-
ників землі і створити асоціацію, яка б надавала її 
членам загальні права на полювання. Влада зроби-
ла членство в асоціації для власників землі обов’яз-
ковим, з уступкою їхніх виключних прав на по-
лювання на їхніх землях іншим членам асоціації. 
Заявники (які були активістами руху щодо захисту 
тварин і противниками полювання) стверджували, 
що примусова передача прав на полювання супере-
чить статті 1 Першого Протоколу, оскільки оскар-
жуваний закон був прийнятий тільки в інтересах 
мисливців, а не в інтересах суспільства. Однак Єв-
ропейський суд відхилив цей аргумент. Стосовно 
пропорційності Європейський суд підкреслив, що 
справедлива рівновага, беручи до уваги той факт, 
що заявників зобов’язали передати свої права на 
полювання з тим, аби дозволити іншим полювати 
на їхніх землях, і що вони з морально-етичних мір-
кувань виступали проти полювання, не була дотри-
мана. Зокрема, Європейський суд відзначив відсут-
ність компенсації. З огляду на ці обставини, право 
власності заявників, що гарантується статтею 1 
Першого Протоколу, було порушене.

У тих випадках, коли вимагається виплата 
компенсації для задоволення вимоги пропорцій-
ності, вона не обов’язково повинна здійснюватися 
у повному розмірі. Законна мета, переслідувана 
в інтересах суспільства, у тому числі задля реалі-
зації економічної реформи або під час реалізації 
заходів, спрямованих на досягнення більшої соці-
альної справедливості, можуть допускати випла-
ту відшкодування в розмірі меншому, ніж повна 
ринкова вартість майна, однак при цьому сума 
компенсації повинна, принаймні, співвідносити-
ся з вартістю конфіскованого майна.

У цьому аспекті заслуговує на увагу рішення 
Європейського суду у справі «Lithgow and Others 
v. Great Britain» [4]. Заявниками виступали ко-
раблебудівна і літакобудівна компанії, основні 
засоби яких були націоналізовані. Вони ствер-
джували, що виплачена компенсація не була про-
порційною. Проаналізувавши обставини справи, 
Європейський суд зазначив, що конфіскація май-
на без здійснення відшкодування в розмірі, який 
розумно співвідноситься з його вартістю, стано-
вить непропорційне втручання у право власно-
сті, що не може бути виправданим відповідно до 
статті 1 Першого Протоколу, але не гарантує пра-
ва на повну компенсацію за будь-яких обставин, 
оскільки законна мета, переслідувана в інтересах 
суспільства, допускає виплату відшкодування в 
меншому розмірі, ніж повна ринкова вартість.

Європейський суд також підкреслив, що роз-
мір компенсації може варіюватися залежно від 
виду майна і обставин його конфіскації. Європей-
ський суд постановив (відхиливши доводи заявни-
ків), що концепція «широкого розсуду держави» 
застосовується не тільки щодо питання про відпо-
відність націоналізації інтересам суспільства, але 
й щодо вибору умов компенсації.

Втручання у право власності повинно також 
задовольняти вимогу правової визначеності чи 
законності. Це прямо зазначено у другій нормі 
статті 1 Першого Протоколу (конфіскація влас-
ності повинна здійснюватися на умовах, перед-
бачених законом). Але принцип правової визна-
ченості притаманний Конвенції в цілому, і ця 
вимога повинна бути задоволена незалежно від 
того, яка з трьох норм статті 1 Першого Протоко-
лу застосовується.

Стосовно розуміння принципу правової визна-
ченості варто розглянути рішення Європейського 
суду у справі «Iatridis v. Greece» [11]. Заявник вико-
ристовував кінотеатр під відкритим небом, який був 
примусово відчужений і переданий муніципальній 
владі. Ордер про видворення заявника з території 
кінотеатру був скасований грецьким судом. Євро-
пейський суд постановив, що клієнтура кінотеатру 
утворює актив, що охороняється статтею 1 Першого 
Протоколу. За цих обставин Європейський суд зро-
бив заяву про необхідність держави дотримуватися  
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принципу законності чи правової визначеності. 
Якщо ця вимога не виконується, немає потреби 
досліджувати обставини справи і вивчати питання 
про правомірність мети держави чи питання про 
дотримання пропорційності, оскільки, відповідно 
до статті 1 Першого Протоколу, будь-яке втручан-
ня державної влади у безперешкодне користуван-
ня майном повинно бути законним. Більше того, 
верховенство права як один із фундаментальних 
принципів будь-якого демократичного суспільства 
притаманний усім статтям Конвенції, і з нього ви-
пливає обов’язок, покладений на державу, підко-
рятися судовим рішенням, прийнятим проти неї. 
Отже, питання дотримання справедливої рівноваги 
між загальними інтересами суспільства і вимога-
ми захисту основних прав особи стає релевантним 
тільки після того, як встановлено, що оскаржуване 
втручання у право власності задовольняє вимоги 
правомірності і не є свавільним.

Для того, щоб відповідати принципу правової 
визначеності, дії держави (чи органу державної 
влади) повинні відповідати адекватним, доступ-
ним і достатньо чітко сформульованим правовим 
нормам, які, у свою чергу, відповідають істотним 
вимогам концепції «права». Це означає не лише 
те, що оскаржуване втручання у право власності 
повинно ґрунтуватися на якомусь положенні вну-
трішнього законодавства, але й те, що повинен 
існувати справедливий і належний порядок, тоб-
то, оскаржуваний захід має встановлюватися і ре-
алізовуватися належним органом влади і не бути 
свавільним (рішення Європейського суду у справі 
«Iatridis v. Greece»).

Про зазначене вище йдеться також у рішенні Єв-
ропейського суду у справі «Hentrich v. France» [7]. 
Заявниця придбала ділянку землі в Страсбурзі за 
150 000 французьких франків. Згодом їй повідоми-
ли, що уряд хоче скористатися правом переважної 
купівлі на тій підставі, що сплачена нею вартість 
була, на його думку, занадто низькою. Заявниця 
стверджувала, що її майно було de facto відчужене і 
що система пріоритетного права держави у разі на-
буття власності не була розроблена в інтересах су-
спільства. Європейський суд, вивчивши аргументи 
сторін, дійшов таких висновків. Реалізація права 
держави на пріоритетну купівлю здійснювалася 
свавільно, вибірково і не була передбачуваною; 
крім того, вона не супроводжувалася дотриманням 
основних процесуальних гарантій, зокрема, непов-
ною мірою задовольняла вимоги точності форму-
лювань і передбачуваності відповідно до положень 
Конвенції. Рішення про застосування на практиці 
права на переважну купівлю не може вважатися 
законним у разі відсутності змагального прова-
дження, яке б відповідало вимогам рівності і нада-
ло можливість навести аргументи щодо заниженої 
ціни на землю. У результаті, на заявницю було по-
кладено особливий і надмірний тягар.

Як бачимо, рішення у цій справі є надзвичайно 
важливим, адже у ньому підкреслюється необхід-
ність дотримання справедливого порядку і вимоги 
про недопустимість свавільних дій з боку держави.

Таким чином, незважаючи на наявність у кра-
їни-учасниці Конвенції широких меж розсуду у 
виборі нею способів реалізації заходів, спрямова-
них на позбавлення чи обмеження права власності 
особи, та визначенні відповідності таких заходів 
суспільним інтересам, Європейський суд, засто-
совуючи положення статті 1 Першого Протоколу, 
обов’язково досліджує дотримання державою-від-
повідачем вимоги пропорційності між ужитими 
нею заходами, спрямованими на втручання у мир-
не володіння майном, та метою, яку вони переслі-
дували, з урахуванням обставин кожної конкрет-
ної справи.
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анотація

Блажівська Н. Є. «пропорційність» як підстава об-
меження права власності відповідно до практики Єв-
ропейського суду з прав людини. – Стаття.

Стаття присвячена розкриттю поняття пропорцій-
ності як підстави обмеження права власності. Аналі-
зується практика Європейського суду з прав людини 
стосовно застосування статті 1 Першого Протоколу до 
Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод із приводу дотримання державою-відповідачем 
вимог пропорційності між вжитими нею заходами і 
тією метою, на досягнення якої спрямоване будь-яке 
діяння, що позбавляє чи обмежує індивідуальне право 
власності. У статті, на основі вивчення рішень Європей-
ського суду з прав людини з досліджуваної проблема-
тики, зроблено висновок, що, у випадку встановлення 
Європейським судом з прав людини факту дотримання 
вимог пропорційності, необхідно враховувати наяв-
ність у держави-учасниці Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод широких меж розсу-
ду у виборі нею способів реалізації згаданих заходів та 
визначенні відповідності останніх загальним (суспіль-
ним) інтересам.

Ключові слова: пропорційність, право власності, су-
спільні (загальні) інтереси, Перший Протокол, Конвен-
ція про захист прав людини і основоположних свобод, 
Європейський суд з прав людини.

аннотация

Блаживская Н. Е. «пропорциональность» как ос-
нование ограничения права собственности в соответ-
ствии с практикой европейского суда по правам чело-
века. – Статья.

Статья посвящена раскрытию понятия пропо-
рциональности как основания ограничения права 
собственности. Анализируется практика Европейс-
кого суда по правам человека касательно примене-
ния статьи 1 Протокола к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод по поводу соблюдения 
государством-ответчиком требований пропорциональ-

ности между принятыми ею мерами и той целью, на 
достижение которой направлено любое деяние, кото-
рое лишает или ограничивает индивидуальное право 
собственности. В статье, на основе изучения решений 
Европейского суда по правам человека по исследуемой 
проблематике, сделан вывод, что при установлении 
Европейским судом по правам человека факта соблю-
дения требований пропорциональности необходимо 
учитывать наличие в государства-участника Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод широ-
ких пределов усмотрения при выборе ею способов реа-
лизации упомянутых мер и определении соответствия 
последних общим (общественным) интересам.

Ключевые  слова: пропорциональность, право соб-
ственности, общественные (общие) интересы, Первый 
Протокол, Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод, Европейский суд по правам человека.

Summary

Blazhivska N. Ye. “Proportionality” as the basis 
for limitation of property right in accordance with the 
European Court of Human Rights practice. – Article.

The article is devoted to the disclosure of the concept 
of proportionality as the basis for restricting the right of 
property. There is analyzed the European Court of Human 
Rights practice regarding the application of Article 1 of 
the First Protocol to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms regarding the 
compliance by the respondent state the proportionality 
requirements between measures taken by it and the 
purpose for which any act is directed that deprives or 
restricts individual ownership. In the article on the basis 
of the research of the European Court of Human Rights 
decisions on the subject of the studied problem there is 
concluded that under establishing the compliance by the 
European Court of Human Rights the proportionality 
requirements it is necessary to consider the existence 
in a state-party to the Convention on the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms of the broad 
discretion in choosing the approaches of implementing 
noticed measures and determining the conformity of the 
latter with the general (public) interests.

Key words: proportionality, right of property, social 
(general) interests, First Protocol, Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
European Court of Human Rights.
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ШЛЮБ Та ФаКТиЧНі ШЛЮБНі ВідНосиНи В УКРаЇНі:  
поРіВНяЛЬНо-пРаВоВиЙ аспеКТ

На сьогодні, поряд з існуванням інституту 
шлюбу (у традиційному його розумінні), в Укра-
їні спостерігається поширення моделі спільного 
проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без 
офіційного фіксування державою факту створен-
ня такої сім’ї.

На відміну від багатьох держав, у яких анало-
гічні відносини сімейних пар врегульовані нарівні 
зі шлюбом, та незважаючи на значну розповсю-
дженість фактичних шлюбних відносин в україн-
ському суспільстві, законодавство України поки 
не забезпечує достатнього правового регулювання 
цих відносин, а доктрина національного права не 
надає вичерпних пояснень задля чіткого розумін-
ня відмінностей між двома вищенаведеними ін-
ститутами. Відтак ціла низка проблем потребує 
юридичного вирішення та зумовлює актуальність 
нашого дослідження.

Проблеми, пов’язані з реєстрацією шлюбу та 
його правовими наслідками, як і проблеми, що 
виникають між чоловіком та жінкою, що прожи-
вають спільно, ведуть спільне господарство тощо, 
цікавлять дослідників іще з найдавніших часів. 
Звертаємо увагу, що вони досі не втратили акту-
альності, оскільки є «вічними» та досліджуються 
в різних галузях права.

Зокрема, О.О. Кармаза досліджувала через 
призму житлового права проблеми, які виника-
ють між подружжям у період встановлення ре-
жиму окремого їхнього проживання [4], міжна-
родного приватного права – сімейні відносини з 
іноземним елементом [3] тощо. Окремі правові ас-
пекти шлюбу та фактичних шлюбних відносин ви-
світлювали у своїх наукових працях Н. Андреєва, 
І. Апопій, О. Грічук, М. Дякович, О. Митрофано-
ва, Ю. Пилипенко та інші. Однак слід зазначити, 
що науковці не вирішили ряд проблем, пов’яза-
них, наприклад, із застосуванням на практиці по-
нять та термінів, які розкривають зміст «шлюбу» 
та «фактичних шлюбних відносин», тощо. Відтак 
комплексне порівняльно-правове дослідження 
цих двох інститутів в українській правовій док-
трині є актуальним.

Мета статті полягає у дослідженні спільних та 
відмінних ознак інституту шлюбу та фактичних 
шлюбних відносин за сучасним законодавством 
України. Із зазначеної мети дослідження окрес-
люються такі завдання: з’ясування змісту та по-
рівняння дефініцій, ознак шлюбу та фактичних 

шлюбних відносин, встановлення відмінних і 
спільних рис у регулюванні зазначених інститутів 
у рамках чинного українського законодавства.

Фактичні шлюбні відносини як юридична ка-
тегорія були відомі ще римському праву. На те-
риторії українських земель, починаючи із Х ст., 
перевага надавалася саме офіційно укладеному 
шлюбу, у зв’язку з чим будь-яке регулювання 
фактичних шлюбних відносин було відсутнє. 
І тільки у 2004 р., із прийняттям нового Сімей-
ного кодексу (далі – СК) України, інститут неза-
реєстрованого державою шлюбу ввійшов у рамки 
законодавчого регулювання [5, с. 224].

В Україні наразі відсутнє законодавче визна-
чення поняття та ознак «фактичних шлюбних 
відносин», на відміну від шлюбу в традиційному 
його розумінні. Дослідивши наукові праці україн-
ських дослідників у сфері права, дійдемо виснов-
ку, що для позначення цього явища в юридичній 
літературі використовується широкий спектр 
термінів, зокрема «фактичне подружжя», «по-
дружжя де-факто», «фактичні шлюбні відноси-
ни», «незареєстрований шлюб», «конкубінат», 
«співжиття» тощо. Крім того, також вживається 
хибний, на нашу думку, термін «цивільний» або 
«громадянський» шлюб у розумінні незареєстро-
ваних державою шлюбних відносин.

Відповідно до норм СК України, шлюб визна-
чається як сімейний союз жінки та чоловіка, за-
реєстрований в органі державної реєстрації актів 
цивільного стану. Виходячи із офіційного визна-
чення шлюбу, виділимо такі його ознаки:

1) зумовлення фактом шлюбу створення сім’ї;
2) різностатевість (можливість перебування у 

шлюбі виключно двох осіб різної статі – жінки та 
чоловіка);

3) реєстрація шлюбу у встановленому законом 
порядку органом, визначеним законом України, 
тобто СК України.

Проте охоплені у визначенні СК України ознаки 
не є вичерпними, оскільки іншими положеннями 
чинних законодавчих актів поряд із ними закріплю-
ються такі ознаки шлюбу, як добровільність (тобто 
наявність добровільної згоди обох із подружжя), до-
сягнення шлюбного віку жінкою та чоловіком, що 
вступають у шлюб, одношлюбність (можливість од-
ночасного перебування виключно в одному шлюбі), 
рівність прав і обов’язків подружжя, виникнення 
взаємних прав та обов’язків подружжя [2].

© І. М. Бойків, 2017
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Науково-практичний аналіз норм чинного за-
конодавства України, засвідчив, що вони не роз-
кривають зміст поняття «фактичні шлюбні відно-
сини». На науковому рівні можна визначити його 
як союз жінки та чоловіка, які не перебувають у 
шлюбі між собою або будь-якому іншому шлюбі, 
який характеризується їх постійним спільним 
проживанням, веденням спільного господарства, 
взаємним матеріальним забезпеченням та піклу-
ванням, публічністю та наміром створити стійкі 
відносини, притаманні шлюбу.

У правовій доктрині виділяються такі основні 
ознаки фактичних шлюбних відносин як:

1) різностатевість (у фактичних шлюбних від-
носинах можуть перебувати тільки дві особи різ-
ної статі – жінка та чоловік);

2) відсутність зареєстрованого в органах дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану шлюбу 
як між особами, що спільно проживають, так і 
будь-кого із фактичного подружжя із будь-якими 
іншими третіми особами;

3) намір жінки та чоловіка встановити стійкі 
відносини, притаманні шлюбу;

4) постійне спільне проживання;
5) ведення спільного господарства;
6) взаємне матеріальне забезпечення та  

піклування;
7) неанонімність (публічність) відносин, від-

сутність приховування їх перед третіми особами 
[1, с. 181].

Отже, інституту фактичних шлюбних відно-
син притаманна переважна більшість визначених 
СК України ознак шлюбу. Проте серед ознак фак-
тичних шлюбних відносин відсутня основна кон-
ститутивна ознака – реєстрація таких відносин у 
встановленому законом порядку органом, визна-
ченим СК України, тобто їхня офіційна держав-
на реєстрація. Наведена відмінність зумовлює 
відсутність ще й такої ознаки, як виникнення 
взаємних прав та обов’язків подружжя. Вида-
ється, що законодавець обрав саме такий підхід 
задля запобігання нівелюванню в українсько-
му суспільстві інституту шлюбу в традиційному 
його розумінні. Відтак, З. Ромовська зазначає, 
що поява в законодавстві України положення, 
яке врегульовує майнові відносини фактичного 
подружжя, «не може похитнути загального, не-
змінного правила: лише шлюб породжує права та 
обов’язки подружжя» [7, c. 22].

СК України не закріплює однозначної позиції 
щодо регулювання фактичних шлюбних відно-
син: з одного боку, він не визнає фактичні шлюб-
ні відносини як альтернативну шлюбу форму сі-
мейного союзу і не закріплює достатнього обсягу 
законодавчого регулювання такого виду сімей-
ного співжиття, проте, з іншого боку, фрагмен-
тарно регламентує окремі правові наслідки такого 
фактичного шлюбу. Разом із тим, відповідно до  

законодавства у сфері протидії корупції, посадові 
особи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, судді, прокурори, народні де-
путати України, депутати місцевих рад тощо по-
винні розкривати інформацію про ці відносини, 
зокрема, у декларації про доходи за минулий рік.

Відтак, такий стан законодавчого регулювання 
в правозастосовній практиці призводить до варіа-
тивного розуміння та різного казуїстичного тлу-
мачення судами фактичних шлюбних відносин 
при вирішенні спорів [2, с. 11–15].

Так, відповідно до ст. 21 СК України, прожи-
вання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлю-
бу не є підставою для виникнення у них прав та 
обов’язків подружжя. Проте ст. 74 СК містить ви-
няток із наведеного правила, закріплюючи право 
спільної сумісної власності на набуте за час спіль-
ного проживання майно чоловіка та жінки, що 
проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, 
та поширює на таке майно повноцінний режим 
майнових відносин подружжя, прирівнюючи та-
ким чином фактичний шлюб у частині регулюван-
ня майнових відносин до шлюбу в традиційному 
його розумінні [2].

Проте слід враховувати, що ключове значення 
у випадку розподілу такого майна в судовому по-
рядку матиме доказова база щодо встановлення 
факту перебування чоловіка та жінки у фактич-
них шлюбних відносинах та доведення факту при-
дбання такого майна саме в період перебування в 
цих відносинах за спільні кошти фактичного по-
дружжя. Натомість потреба доказування в суді та-
ких фактів у випадку розподілу майна подружжя, 
що перебуває в зареєстрованому шлюбі, взагалі не 
виникає.

Також слід зауважити, що судове рішення про 
встановлення факту проживання однією сім’єю 
чоловіка та жінки без укладення шлюбу не надає 
фактичному подружжю всього того обсягу май-
нових прав та обов’язків, яким володіють особи, 
які перебувають у офіційно зареєстрованому в 
органах реєстрації актів цивільного стану шлюбі 
[6, с. 43].

Окрім вищенаведеного, СК України позитивно 
закріплює рівність взаємних прав та обов’язків 
дітей і батьків незалежно від перебування таких 
батьків у шлюбі між собою, і, поряд із цим, урів-
нює й аліментні зобов’язання щодо дітей їхніх 
батьків: як тих, котрі перебувають у зареєстро-
ваному шлюбі, так і тих, які обрали фактичний 
шлюб як форму співжиття.

Так само відсутні відмінності у регулюванні 
обсягу немайнових прав та обов’язків чоловіка та 
жінки у традиційному та фактичному шлюбах. 
Ключова різниця полягає у набутті чоловіком та 
дружиною права на зміну прізвища з підстави 
реєстрації шлюбу. Так, виходячи із тлумачення 
ст. 53 СК України, саме факт реєстрації шлюбу  
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становить підставу для набуття права на зміну 
прізвища, що має місце виключно у випадках 
реєстрації шлюбу в порядку та органами, вста-
новленими СК України. Натомість, відсутність 
у фактичних шлюбних відносинах самого фак-
ту фіксування державою укладення подружжям 
шлюбу зумовлює відсутність у такого подружжя 
права на зміну прізвища з наведеної підстави.

Незважаючи на ряд позитивних моментів, які 
законодавчо закріплені в чинному СК України, іс-
нує ще чимало проблем, через які фактичні шлюб-
ні відносини суттєво поступаються юридичними 
гарантіями офіційно зареєстрованому шлюбу. Так, 
наприклад, виходячи зі змісту ст. 1241 Цивільно-
го кодексу України, непрацездатна вдова (вдівець) 
спадкують, незалежно від змісту заповіту, поло-
вину частки, яка б належала кожному з них у разі 
спадкування за законом (обов’язкова частка). По-
ряд із цим, навіть у разі встановлення судом факту 
перебування особи у фактичних шлюбних відно-
синах із спадкодавцем, така особа, на відміну від 
вдівця/вдови, не має права на обов’язкову частку у 
спадщині незалежно від змісту заповіту, оскільки 
законодавець зробив імперативну прив’язку тако-
го порядку спадкування до умови перебування не-
працездатного спадкоємця в офіційно зареєстрова-
ному шлюбі із померлим [8].

Аналогічна ситуація складається у випадку 
спадкування за законом за відсутності заповіту, 
оскільки особа, яка проживала зі спадкодавцем 
однією сім’єю, віднесена аж до четвертої черги 
спадкоємців, до того ж, законом встановлено 
п’ятирічний період спільного проживання як 
умова набуття права на спадщину. Складність 
доведення як самого факту спільного проживан-
ня, так і його тривалості, а також наявність у 
спадкодавця родичів попередніх черг у більшо-
сті випадків взагалі усувають осіб, що перебу-
вали зі спадкодавцем у фактичному шлюбі, від 
можливості успадкувати таке майно. В офіційно 
зареєстрованому шлюбі ситуація є діаметраль-
но протилежною, оскільки другий із подружжя 
включений законом до першої черги спадкоєм-
ців поряд із батьками та дітьми, а це означає, 
що такий вдівець чи вдова гарантовано отримає 
свою частку у спадщині.

Таким чином, в Україні відсутня достатня регла-
ментація інституту фактичних шлюбних відносин 
на рівні законодавства: в окремих аспектах, зокрема 
регулюванні майнових, особистих немайнових прав, 
аліментних зобов’язань тощо, регулювання фактич-
них шлюбних відносин законодавцем прирівняно до 
правового режиму, що застосовується до зареєстро-
ваних шлюбних відносин, втім, наприклад, у спад-
ковому праві обсяг прав законної дружини/чолові-
ка-спадкоємця суттєво відрізняється від обсягу прав 
особи, що перебувала у фактичних шлюбних відноси-
нах зі спадкодавцем. Крім того, у зв’язку з відсутніс-

тю в судовій практиці єдності підходів у вирішенні 
спорів, що виникають у фактичних шлюбних від-
носинах, вибір такої форми подружнього співжиття 
несе в собі чималі ризики для фактичного подружжя. 
Відтак, викладене вище доводить, що правове регу-
лювання інституту фактичних шлюбних відносин 
потребує суттєвого вдосконалення. Нинішній стан 
нормативно-правової бази в Україні слугує стимулю-
ючим чинником до укладення подружжям шлюбу у 
визначеному законодавством порядку і, таким чи-
ном, запобігає нівелюванню інституту шлюбу в тра-
диційному його розумінні.
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доГоВіР підРядУ На КапіТаЛЬНе БУдіВНиЦТВо яК іНВесТиЦіЙНиЙ доГоВіР 

Одним з найбільш економічно і соціально зна-
чущих видів інвестицій є інвестиції у будівництво. 
Чільне місце серед договорів, що опосередковують 
здійснення інвестицій в об’єкти будівництва, по-
сідає договір підряду на капітальне будівництво. 
Попри те, що загалом цей договір належить до 
добре досліджених в юридичній науці, недостат-
ньо розробленими залишаються характеристика 
цього договору саме як інвестиційного, класифі-
кація таких договорів за способом організації до-
говірних зв’язків. Це негативно впливає на спро-
можність суб’єктів відповідних відносин обирати 
оптимальні форми взаємодії.

Правові питання інвестування в об’єкти будів-
ництва розглядалися у роботах О. М. Антипової, 
О. М. Вінник, О. В. Гарагонича, А. Б. Гриняка, 
Г. М. Гриценка, М. С. Біленко, І. М. Миронець, 
В. Г. Олюхи, О. О. Квасніцької, Н. С. Кузнєцової, 
І. М. Кучеренко, Р. А. Майданика В. В. Поєди-
нок, К. О. Рябової, О. Е. Сімсон, А. В. Смітюха, 
О. В. Стукаленко та інших авторів. Однак особли-
вості договору підряду на капітальне будівниц-
тво як інвестиційного договору досі не виступали 
предметом самостійного наукового дослідження. 

Метою статті є дослідження правових аспек-
тів договору підряду на капітальне будівництво 
з точки зору його інвестиційного характеру, як-
от: сторони договору як суб’єкту інвестиційних 
правовідносин, предмета інвестиції, об’єкту ін-
вестування, особливостей організації договірних 
зв’язків. 

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ГК України будів-
ництво об’єктів виробничого та іншого призна-
чення, підготовка будівельних ділянок, роботи 
з обладнання будівель, роботи із завершення бу-
дівництва тощо, які виконуються суб’єктами го-
сподарювання для інших суб’єктів або на їхнє за-
мовлення, здійснюються на умовах підряду. Як 
вид договору підряду ГК виділяє договір підряду 
на капітальне будівництво.

За часів СРСР договір підряду на капітальне 
будівництво розумівся як «плановий договір, 
укладений між соціалістичними організаціями, 
у силу якого одна сторона, підрядник, зобов’язу-
ється побудувати і в установлений строк віддати 
передбачений планом об’єкт, а інша сторона, за-
мовник, зобов’язується здійснювати покладене 
на неї сприяння будівництву, прийняти та оп-
латити виконані будівельні роботи» [1, c. 435]. 
Н. Г. Семилютіна справедливо вказує, що акцент 

у цьому випадку ставиться на результаті (побу-
дова об’єкта), а питання руху капіталу (власне 
інвестування) залишаються поза правовим регу-
люванням [2, c. 35].

Сучасне законодавче визначення договору під-
ряду на капітальне будівництво так само не вка-
зує на його інвестиційний характер, по суті, від-
різняючись від радянського визначення тільки 
відсутністю вказівок на плановий характер дого-
вору та укладання його між соціалістичними ор-
ганізаціями. У вітчизняній юридичній літературі 
наявність інвестиційного характеру зазначеного 
договору є предметом дискусії. Так, Д. В. Зади-
хайло заперечує інвестиційний характер таких 
договорів на підставі того, що вони передбачають 
не вкладення, капіталізацію цінностей у процес 
виробництва, а придбання певних благ [3, с. 6]. Не 
вважає такий договір інвестиційним і О. Е. Сім-
сон, оскільки, на її думку, відносини по ньому 
не мають двостороннього інвестиційного зобов’я-
зального характеру. Одна сторона (інвестор) дійс-
но бажає вкласти кошти у реальний об’єкт ін-
вестування, тобто проінвестувати основні фонди 
шляхом здійснення нового будівництва чи рено-
вації. Інша сторона – підрядник зовсім не має на 
меті реалізацію інвестиції й одержання прибутку 
від її використання, її інтерес обмежується лише 
своєчасним здійсненням будівництва об’єкта і 
введення його в експлуатацію, а також одержання 
заздалегідь установленої плати за надані послуги, 
яка не залежить від використання будівельного 
об’єкта [4, с. 15].

На нашу думку, інвестиційний характер до-
говору підряду на капітальне будівництво може 
бути виявлений виходячи з економічних особли-
востей взаємин між сторонами договору. З цієї 
точки зору зазначений договір є таким, що опо-
середковує операції, пов’язані з рухом капіталів, 
які, у свою чергу, відмежовуються від поточних 
операцій. А тим часом поточні операції здійсню-
ються з метою отримання зустрічного відшко-
дування від контрагента, операції, пов’язані з 
рухом капіталів, передбачають отримання гос-
подарського ефекту внаслідок набуття контролю 
над активами або передачі активів іншій особі та 
наступного використання зазначених активів у 
господарській діяльності [5, c. 11]. Так, створен-
ня об’єктів будівництва за договорами будівель-
ного підряду здійснюється з метою: використан-
ня у власній господарській діяльності інвестора,  
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передачі у платне користування третім особам, 
продажу, здійснення інших операцій, не заборо-
нених законодавством.

Уявляється доцільним характеризувати згада-
ний договір за такою схемою: 1) сторони договору 
як суб’єкти інвестиційних правовідносин; 2) пред-
мет інвестиції; 3) об’єкт інвестування; 4) особли-
вості організації договірних зв’язків.

Сторони договору як суб’єкти інвестиційних 
відносин. Сторонами договору будівельного під-
ряду є замовник і підрядник. Інвестор як суб’єкт 
інвестиційних правовідносин у цьому договорі ви-
ступає замовником.

Загальні умови укладення та виконання до-
говорів у капітальному будівництві, затвердже-
ні постановою Кабінету Міністрів України від 
1 серпня 2005 р. № 668, указують на можливість 
незбігу замовника й інвестора в одній особі. Так, 
абз. 8 п. 3 Загальних умов визначає замовника 
як сторону договору підряду, яка за власним 
рішенням або дорученням інвестора розміщує 
замовлення на виконання робіт (будівництво 
об’єкта), приймає закінчені роботи (об’єкт бу-
дівництва) та оплачує їх.

Незбіг замовника й інвестора в одній особі не 
впливає на визнання інвестиційного характеру 
договору. Так, п. 83 Загальних умов встановлює, 
що фінансування робіт (будівництва об’єкта) про-
водиться за планом, який складається замовни-
ком, узгоджується з інвестором та підрядником і є 
невіддільною частиною договору підряду.

Підрядник є стороною договору підряду, яка 
виконує та передає замовнику закінчені роботи 
(об’єкт будівництва), передбачені договором під-
ряду (абз. 13 п. 3 Загальних умов). У розумінні ч. 
2 ст. 5 Закону України «Про інвестиційну діяль-
ність» підрядник належить до групи «учасників 
інвестиційної діяльності». При цьому підрядни-
ка не можна вважати отримувачем (реципієнтом) 
інвестицій, оскільки він не використовує капітал 
інвестора у власній господарській діяльності, на-
томість тільки виконує роботи за кошти інвестора. 

Предмет інвестиції. Для характеристики дого-
вору підряду на капітальне будівництво як інвес-
тиційного договору необхідно з’ясувати, які саме 
цінності становлять інвестицію за таким догово-
ром. На перший погляд очевидно, що предметом 
інвестиції є кошти, які сплачуються замовником 
підряднику за виконані роботи. Поза тим, в юри-
дичній літературі це положення ставиться під 
сумнів. Так, О. А. Антипова вважає, що інвес-
тиційним вкладом у виробничий процес можуть 
виступати лише ті об’єкти, які безпосередньо 
можуть бути використані при створенні нового 
об’єкта, що позбавляє можливості використову-
вати гроші безпосередньо як внесок інвестора у 
будівництво [6, c. 147]. Авторка зазначає також, 
що при будівництві коштом підрядника інвестор 

не купує у підрядника матеріали, а компенсує пі-
дряднику вартість матеріалів, витрачених ним на 
виконання прийнятого перед інвестором обов’яз-
ку – забезпечити будівництво своїми матеріала-
ми. Інвестиційний внесок в інтересах інвестора у 
даному випадку так само, як і щодо самих робіт 
з будівництва, вносить підрядник на підставі від-
повідного зобов’язання, включеного до договору 
підряду [6, c. 177].

Категорично не погоджуємося з такими 
висновками. Вбачати суть будівництва лише у 
перетворенні будівельних матеріалів на заверше-
ний будівництвом об’єкт якраз означає ігнорува-
ти інвестиційний аспект будівництва. Будь-яка 
інвестиція передбачає рух капіталу, основною 
формою існування якого є грошова форма. Таким 
чином, основу предмету інвестиції за договором 
підряду на будівництво становлять грошові кош-
ти, за рахунок яких споруджується об’єкт будів-
ництва. Це визначає першочергову важливість 
умови про ціну для характеристики договору 
будівельного підряду саме як інвестиційного до-
говору. Разом з тим, уявляється, що законодавче 
регулювання умови про ціну у таких договорах в 
Україні не є достатнім.

У зарубіжній літературі виділяють 2 критерії, 
відповідно до яких визначаються види ціни у до-
говорах будівельного підряду: 

1) залежність від економічних впливів (тверда 
або приблизна ціна);

2) спосіб формування загальної ціни, тобто, що 
входить до загальної ціни і як вона вираховується 
(єдина сума, витрати плюс або нефіксована ціна) 
[7, c. 109]. 

ГК, ЦК та Загальним умовам укладення та ви-
конання договорів у капітальному будівництві ві-
домі тільки види ціни, що визначаються за залеж-
ністю від економічних впливів. Так, відповідно 
до п. 21 Загальних умов укладення та виконання 
договорів у капітальному будівництві, договірна 
ціна у договорі підряду визначається на основі 
кошторису як приблизна або тверда. Договірна 
ціна вважається твердою, якщо інше не встанов-
лено договором (п. 22 Загальних умов).

Натомість, спроба класифікації договірних цін 
за способом їх визначення наявна у Положенні 
(стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні 
контракти», затвердженому наказом Міністер-
ства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205, 
відповідно до якого існує два види будівельних 
контрактів: а) контракт з фіксованою ціною – до-
говір про будівництво, який передбачає фіксовану 
(тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним 
контрактом або фіксовану ставку за одиницю кін-
цевої продукції будівництва (кв. м, кількість місць 
тощо); б) контракт за ціною «витрати плюс» – до-
говір про будівництво, який передбачає ціну як 
суму фактичних витрат підрядника на виконання 
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будівельного контракту та погодженого прибутку 
(процента від витрат або фіксованої величини). 

Детальніше розглянемо види договірної ціни, 
що виділяються за способом їх формування, вихо-
дячи з зарубіжного досвіду. 

1) єдина ціна (lump sum) – підрядник зо-
бов’язується виконати визначений обсяг робіт 
в обмін на узгоджену суму. Це може бути фік-
сована сума, яка не підлягає перерахунку; тоді 
замовник не матиме можливості вносити зміни 
до проектної документації. Зазвичай ця сума 
може піддаватися обмеженим коливанням, як 
правило, для покриття податкових та інших 
змін, які не передбачаються під час залучен-
ня підрядника. Сума також може коливатися у 
зв’язку зі змінами вартості праці, устаткування 
і матеріалів – так зване флуктуаційне застере-
ження [8, c. 8]. У Положенні (стандарті) бух-
галтерського обліку 18 «Будівельні контракти» 
контракт з єдиною ціною некоректно поімено-
ваний «контрактом з фіксованою ціною». Суть 
терміну “lump sum” полягає у тому, що це ціна 
всього обсягу робіт за будівельним контрактом 
(на противагу ціні окремих частин робіт), яка 
погоджується сторонами заздалегідь; втім, така 
ціна може бути як твердою (фіксованою), так і 
приблизною;

2) витрати плюс (cost plus) – підрядник зо-
бов’язується здійснювати невизначений обсяг 
робіт в обмін на відшкодування витрат по собі-
вартості або фактичних витрат на робочу силу, 
устаткування та матеріали. Крім того, підрядник 
отримує узгоджену плату, яка покриває витрати 
управління, інші невиробничі витрати та забез-
печує прибуток;

3) нефіксована ціна (measurement contract) – 
роботи, які підрядник зобов’язується виконати, 
не можуть бути точно виміряні до укладення до-
говору через якісь вагомі причини. Презюмуєть-
ся, що роботи були спроектовані загалом, і що 
достатньо чітка картина про кількість та якість 
того, що потрібно, надається підряднику. Найе-
фективнішими договорами з нефіксованою ціною, 
які передбачають найменший ризик для замовни-
ка, є ті, які базуються на кресленнях «з приблиз-
ними кількостями». Цей тип контракту дореч-
ний, якщо не вистачає часу на підготовку навіть 
приблизних обсягів, або коли обсяг робіт є дуже 
невизначеним. Очевидно, що замовник приймає 
ризик, пов’язаний з початком робіт без чіткого 
уявлення про їхню загальну вартість, і відтак цей 
тип договору слід застосовувати лише щодо неве-
ликих підрядів [8, c. 8-9].

Таким чином, різні види ціни за договорами 
будівельного підряду є прийнятними для різних 
господарських ситуацій, а правильний вибір виду 
ціни є важливим чинником забезпечення ефек-
тивності договірного зв’язку.

Об’єкт інвестування. Як випливає зі змісту ч. 1 
ст. 318 ГК, об’єктом інвестування у рамках роз-
глядуваного договору є закінчений будівництвом 
об’єкт. Закінчені будівництвом об’єкти підляга-
ють прийняттю в експлуатацію відповідно до ст. 
39 Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності». У свою чергу, прийняття за-
кінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію 
є необхідною умовою для державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно. Саме з мо-
ментом державної реєстрації абз. 3 ч. 2 ст. 331 ЦК 
України пов’язує виникнення права власності на  
нерухоме майно. 

Виходячи зі змісту абз. 2 ч. 2 ст. 331 ЦК Укра-
їни, право власності на об’єкти будівництва, 
права на які не підлягають державній реєстра-
ції відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» (магістральні та промис-
лові трубопроводи (у тому числі газорозподільні 
мережі), автомобільні дороги, електричні мере-
жі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, 
залізничні колії), виникає з моменту прийняття 
цих об’єктів в експлуатацію. 

Принагідно зауважимо, що не є очевидною 
причина, з якої такі права не підлягають держав-
ній реєстрації, тим більше, що реєстрацію цих 
прав було передбачено попередньою редакцією ст. 
5 Закону «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень». Вважаємо, 
що невизнання доріг та інших інженерних споруд 
об’єктами нерухомості та відсутність формаліза-
ції прав на них створює невизначеність правового 
режиму таких споруд та недостатню захищеність 
прав інвесторів.

Особливості організації договірних зв’язків. 
Як зазначає Н. С. Кузнєцова, питання про пер-
спективи нового законодавства про підрядні до-
говори в Україні тісно пов’язане з необхідністю 
нормування системи договорів (контрактів) у 
будівництві і організації адекватних договірних 
зв’язків. Аналіз контрактних систем у зарубіжній 
практиці будівництва показує, що сторони мають 
у своєму розпорядженні значний арсенал універ-
сальних типізованих договірних форм, їх засто-
сування у різних поєднаннях дозволяє створити 
гнучку систему, яка чутливо реагує на потреби і 
динаміку ринку. Тим часом, в Україні відсутня 
різноманітність будівельної договірної практики. 
У галузі організації договірних зв’язків можливо-
сті учасників будівництва обмежуються системою 
генерального підряду. Застосовувані за кордоном 
типізовані контрактні форми у цілому вписують-
ся у наші традиційні уявлення про договори і тому 
їх впровадження у діючу будівельну практику 
не вимагатиме якихось суттєвих додаткових ви-
трат і в основному буде пов’язано з необхідністю 
перебудови «договірної ідеології та психології»  
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у будівництві [9, с. 64]. Ці міркування, висловлені 
на початку 1990-х років, зберігають актуальність 
і нині, оскільки класифікація договорів у будівни-
цтві за способом організації договірних зв’язків і 
досі невідома законодавству України. 

Уніфікована номенклатура можливих типів 
будівельних контрактів у зарубіжній практиці 
відсутня. Певне узагальнення дозволяє виділити 
такі основні типи будівельних контрактів: 1) тіль-
ки будівництво (construct only); 2) проектування 
й будівництво (design & construct); 3) керуючий 
підрядник (managing contractor); 4) управління 
будівництвом (construction management); 5) пря-
ме управління (direct management); 6) раннє залу-
чення підрядника (early contractor involvement); 
7) альянс (alliance); 8) публічно-приватне партнер-
ство (public-private partnership) [10, c. 21]. Перші 
чотири типи фактично являють собою модифікації 
договору будівельного підряду, які відрізняються 
обсягом зобов’язань генерального підрядника. 
Пряме управління передбачає організацію проек-
тування і будівництва безпосередньо замовником. 
Раннє залучення підрядника і альянс фактично 
являють собою спільну діяльність у будівництві, 
а публічно-приватне партнерство є спеціальним 
режимом співпраці публічного партнера – замов-
ника та приватного партнера – інвестора.

У практиці зарубіжних країн широко поши-
рена практика видання Керівництв з кращої 
практики укладення та виконання будівельних 
контрактів різних типів. Метою таких Керів-
ництв є забезпечення замовників переліком до-
ступних варіантів організації будівельних робіт 
(delivery models), а також детальними покроко-
вими інструкціями щодо визначення найбільш 
ефективної системи організації конкретних про-
ектів з урахуванням усіх значущих обставин. 
Особливе значення зазначені Керівництва мають 
у випадках укладення будівельних контрактів 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування.

Крім того, характерним для будівельної галузі 
у світі є поширення стандартних форм будівель-
них договорів (контрактів). Такі стандартні фор-
ми можуть розроблятися на національному або 
міжнародному рівнях. До країн, які мають висо-
корозвинену традицію вітчизняних стандартних 
договірних форм, належать, зокрема, США, Вели-
кобританія, Австралія, Малайзія та Німеччина. 
У таких країнах менш витребувані міжнародні 
стандартні форми, хоч вони й застосовуються при 
здійсненні міжнародних проектів за участю під-
рядників й консультантів з цих країн [11, п. 1.64].

Найпоширенішими стандартними формами 
будівельних договорів (контрактів) є форми, 
які, починаючи з 1950-х років, розробляються 
Міжнародною федерацією інженерів-консуль-
тантів (ФІДІК). Членами цієї міжнародної орга-

нізації є 102 країни світу, включаючи Україну. 
Принципи цих договорів сфокусовані на спра-
ведливому розподілі ризиків та найбільш ефек-
тивних механізмах адміністрування проекту 
[7, c. xvii]. Іншою поширеною у світі системою 
стандартних форм будівельних контрактів є Но-
вий інженерний контракт (NEC), розроблений 
Інститутом цивільних інженерів [12]. У свою 
чергу, Міжнародною торговельною палатою роз-
роблений Модельний контракт «під ключ» для 
великих проектів [13].

Попри те, що різні системи стандартних дого-
вірних форм мають концептуальні відмінності, 
можна виділити найбільш загальні спільні риси 
стандартного будівельного контракту: це вели-
кий за обсягом документ, має місце значний сту-
пінь деталізації його положень; він присвячений 
конкретному типу будівельного контракту (не 
будівельним контрактам «загалом»); він спрямо-
ваний на справедливий і збалансований розподіл 
ризиків між сторонами; велику увагу приділено 
питанням інтенсивної комунікації між сторона-
ми, координації їхніх спільних зусиль; вагоме 
місце посідають положення щодо урегулювання 
спорів з договору, передусім самими сторонами у 
позасудовому порядку. 

Однак використання міжнародних стандарт-
них договірних форм у будівельній галузі віднос-
но невідоме у країнах колишнього СРСР. На цих 
теренах вітчизняні підприємства працюють на 
основі традиційної робочої документації та дого-
вірних форм, що походять з соціалістичної ери. 
Це може створювати суттєві проблеми, коли вини-
кає потреба у реалізації міжнародних будівельних 
проектів. Вітчизняні суб’єкти господарювання та-
кож можуть поставати перед труднощами у струк-
туруванні та формалізації їхніх договірних зв’яз-
ків, особливо у разі реалізації великих проектів. 

Висновки. На основі вищевикладеного пропо-
нується розробка: 

- Керівництва з укладання та виконання буді-
вельних контрактів різних типів з метою забезпе-
чення замовників (у тому числі органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування) 
детальними інструкціями щодо визначення най-
більш ефективної системи організації конкретних 
будівельних проектів;

- національної системи стандартних форм 
договорів підряду на капітальне будівництво як 
приблизних договорів, а також забезпечення 
здійснення перекладів і коментарів міжнародних 
стандартних договірних форм;

- типових форм цінових умов у договорах під-
ряду на капітальне будівництво. 

Реалізація зазначених пропозицій сприятиме 
підвищенню ефективності інвестицій, що здій-
снюються за договорами підряду на капітальне 
будівництво.
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анотація

Гордієнко А. В. договір підряду на капітальне бу-
дівництво як інвестиційний договір. – Стаття.

У статті досліджено правові аспекти договору пі-
дряду на капітальне будівництво з точки зору його 
інвестиційного характеру: сторони договору як 
суб’єкти інвестиційних відносин, предмет інвести-
ції, об’єкт інвестування, особливості організації до-
говірних зв’язків. 

Ключові слова: інвестиції, будівництво, договір під-
ряду, інвестор, замовник, підрядник.

аннотация

Гордиенко А. В. договор подряда на капитальное 
строительство как инвестиционный договор. – Статья.

В статье исследованы правовые аспекты договора 
подряда на капитальное строительство с точки зрения 
его инвестиционного характера: стороны договора как 
субъекты инвестиционных отношений, предмет инвес-
тиции, объект инвестирования, особенности организа-
ции договорных связей.

Ключевые  слова:  инвестиции, строительство, дого-
вор подряда, инвестор, заказчик, подрядчик.

Summary

Gordiienko A. V. Contract for capital construction as 
an investment contract. – Article.

The article examines the legal aspects of the contract 
for capital construction in terms of its investment nature: 
the parties to the contract as participants of investment 
relations, the subject of investment, the object of 
investment, the features of the contractual relations 
organization.

Key  words: investment, construction, construction 
contract, investor, employer, contractor.
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оКРеМі ШЛяХи БоРоТЬБи З поРУШеННяМи У сФеРі пУБЛіЧНиХ ЗаКУпіВеЛЬ

Наразі Україна перебуває на шляху набуття 
членства в ЄС. Зрозуміло, що це процес багатьох 
років, що передбачає дотримання значної кілько-
сті вимог. Однією з основних серед них є адаптація 
національного законодавства до законодавства ЄС, 
зокрема в частині боротьби з корупцією, на яку 
припадає 10–15% ВВП. Корупція в усіх сферах 
життя спричиняє негативні наслідки в державі. 
Вона руйнує вітчизняну економіку, зупиняє еко-
номічний розвиток і знижує економічну продук-
тивність. Однією зі сфер господарювання, де на 
державному рівні активно розпочалася боротьба з 
корупцією, є сфера публічних закупівель. 25 груд-
ня 2015 р. було прийнято нову редакцію відпо-
відного Закону України під новою назвою – «Про 
публічні закупівлі» № 922-VIII (далі – ЗУ «Про 
публічні закупівлі») [1]. Названий Закон повинен 
стати позитивним кроком на шляху боротьби із ко-
рупцією у сфері публічних закупівель. Проте його 
розробляли й ухвалювали люди, причому громадя-
ни України. А тому він, як і попередні версії, та-
кож містить певні прогалини, які необхідно запов-
нити за рахунок внесення відповідних доповнень, 
а практика використання вкаже на недоліки, які 
потрібно буде усунути через зміни окремих норм.

Протягом останніх років відносини у сфері 
державних (публічних) закупівель були предме-
том дослідження значної кількості вітчизняних 
учених і практиків, зокрема таких, як С. Кіраль, 
М. Кісельов, О. Кушнір, І. Меметова, А. Олефір, 
Д. Паламарчук, Г. Файвеш, Н. Хорунжак, Н. Ша-
повал, О. Шатковський та інші. Дослідження 
названих авторів, безумовно, мають позитивний 
характер, проте корупціонери серед керівних 
працівників державних підприємств, установ, ор-
ганізацій спільно з представниками приватного 
бізнесу постійно знаходять шляхи обходу законо-
давства про закупівлі. Тому потреба в дослідженні 

здійснення публічних закупівель із появою ново-
го Закону стала ще нагальнішою. На основі дослі-
дження наукових праць названих учених і прак-
тиків потрібно по-новому проаналізувати чинне 
законодавство про публічні закупівлі, зокрема й 
позитивний іноземний досвід, і запропонувати 
шляхи усунення прогалин у сучасному україн-
ському законодавстві.

Часто переможцями торгів стають постачаль-
ники, вартість пропозиції продукції, робіт і/чи 
послуг яких є нижчою від собівартості. Це може 
бути пов’язано з наявними недоліками техноло-
гічного процесу, низькою якістю продукції, що 
дозволяє постачальнику демпінгувати на ринку. 
Крім цього, постачальник може значно занижу-
вати ціну своєї продукції за наявності умислу на 
шахрайські дії – не виконувати умови договору, 
проте привласнити грошові кошти замовника, які 
одночасно є й державними коштами.

Виходячи з наведеного, метою статті є розро-
блення й надання пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства в частині боротьби з демпінгом та 
іншими порушеннями у сфері публічних закупі-
вель в Україні.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та 
Європейський Парламент ратифікували Угоду 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, і 
ЄС – з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС) [2]. Відповідно до Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, співробітництво 
між країнами, які її уклали, буде спрямоване, зо-
крема, на попередження й боротьбу зі злочинністю 
та корупцією як у приватному, так і в державному 
секторі. Варто зазначити, що в Угоді про асоціацію 
між Україною та ЄС передбачено, що всі контракти 
укладаються шляхом проведення прозорих і не-
упереджених процедур визначення виконавця, що 
запобігатимуть учиненню корупційних діянь [2].

© Б. В. Деревянко, Г. В. Смолин, О. А. Туркот, 2017



66 Прикарпатський юридичний вісник

Україна як член Угоди СОТ про державні заку-
півлі (GPA підписана 18 травня 2016 р.) стала ще 
більш відкритою для іноземних учасників і отри-
мала доступ до закупівель за кордоном [3]. У рам-
ках реформи відбулася децентралізація торгових 
майданчиків: станом на кінець березня 2017 р. 
працює 15 акредитованих приватних торговель-
них майданчиків (для всіх закупівель) замість од-
ного державного [4]. Варто зауважити, що портал 
публічних закупівель постійно вдосконалюють і 
розширюють шляхом запровадження нових май-
данчиків на сайті PROZORRO для здійснення дер-
жавних закупівель. Станом на січень 2017 р. на 
сайті «Публічні закупівлі «PROZORRO» функці-
онувало 19 майданчиків.

Для підвищення якості виконання Угоди СОТ 
про державні закупівлі розпорядженням КМУ від 
24 лютого 2016 р. № 175-р схвалено Стратегію ре-
формування системи публічних закупівель («до-
рожня карта») [5], яка охоплює період до 31 груд-
ня 2022 р. і включає основні напрями розвитку 
й удосконалення системи публічних закупівель, 
зокрема комплекс завдань щодо гармонізації за-
конодавства, розвитку інституційної структури, 
кадрового забезпечення, процедур і практики їх 
застосування. Разом з іншими очікуваними ре-
зультатами передбачене прийняття у 2018 р. Ко-
дексу поведінки у сфері публічних закупівель, 
у 2019 р. – налагодження функціонування систе-
ми електронного оскарження, створення центра-
лізованих закупівельних організацій тощо.

Уже сьогодні в результаті ратифікації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС уряд намага-
ється проводити боротьбу з корупцією в різних 
галузях економіки, а також адаптувати націо-
нальне законодавство до законодавства ЄС. Для 
протидії корупційним діянням у сфері закупівель 
за державні кошти створено сайт публічних за-
купівель «PROZORRO» і моніторинговий портал 
«DoZorro». Ці сайти перебувають у відкритому 
та вільному доступі, а тому надають можливість 
компетентним державним органам і громадським 
організаціям здійснювати контроль і нагляд у 
сфері публічних закупівель, використовувати ін-
формацію для здійснення перевірок і притягнен-
ня до відповідальності за проведення процедур 
публічних закупівель із порушенням положень 
законодавства. Окрім того, 7 квітня 2016 р. набув 
чинності Закон України «Про приєднання Украї-
ни до Угоди про державні закупівлі» [6], а в травні 
2017 р. було завершено офіційну процедуру при-
єднання України до Угоди СОТ про державні заку-
півлі (The Agreement on Government Procurement 
(GPA)). Ця Угода встановлює ринкові вимоги 
до здійснення публічних закупівель 44 країна-
ми-членами. Названі вище заходи стимулюва-
тимуть підприємців і виробників, причетних до 
публічних закупівель, підвищувати рівень кон-

курентоспроможності товарів на світових ринках, 
що сприятиме збільшенню обсягів експорту.

Загалом поряд із розвитком конкуренції й за-
побіганням корупції регуляторний потенціал за-
купівельного механізму, що передбачає витрати 
державних коштів, повинен використовуватися 
повною мірою, зокрема для ефективного стимулю-
вання розвитку суб’єктів господарювання [7, с. 2]. 
Витрати державних коштів мають спрямовувати-
ся на підтримку вітчизняних суб’єктів господарю-
вання – виробників товарів, робіт, послуг, що за-
куповуються державними підприємствами. Тобто 
державні кошти, крім того, що залишаються в 
країні, ще й повинні стимулювати виробників до 
підвищення якості продукції на основі об’єктив-
ної конкуренції під час публічних закупівель.

За положеннями ЗУ «Про публічні закупівлі» 
всі замовники, вартість предмета закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг) яких дорівнює або пе-
ревищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйо-
на гривень, повинні проводити закупівлі товарів, 
робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 
територіальної громади через електронну систему 
державних закупівель – PROZORRO [1]. Ця си-
стема спрямована на забезпечення максимальної 
прозорості на ринку публічних закупівель – до-
говори й тендерна документація розміщується на 
сайті. На Антимонопольний комітет України по-
кладається функція із забезпечення ефективного 
захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть 
участь у процедурах закупівлі, через прийом і роз-
гляд скарг про порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель. Проте наявна система пу-
блічних закупівель не позбавлена недоліків. Так, 
процедура торгів у низці випадків може зводитися 
до фіксування результатів; процедура оскаржен-
ня результатів тендерів є складною й непрозорою; 
часто є недостатнім рівень професіоналізації чле-
нів тендерного комітету тощо.

Однією з важливих проблем, що часто має 
місце в господарській практиці під час проведен-
ня процедури публічних закупівель, є надмірне 
зниження ціни на виконання робіт і надання по-
слуг. Велика компанія чи об’єднання підприємств 
може надмірно занизити ціну, керуючись марке-
тинговою стратегією роботи на рівні витрат вироб-
ництва або ж просто встановлюючи монопольно 
низькі ціни, відверто демпінгуючи. Суб’єкти ма-
лого й середнього бізнесу в такій ситуації просто 
програють у тендерних торгах. Для боротьби з та-
кими зловживаннями, можливо, доцільним було 
б запровадження процедури експертизи з оцінки 
вартості замовлених товарів, робіт і/чи послуг. 
Комісія, сформована з представників держави, 
громадських організацій, суб’єктів господарю-
вання – потенційних учасників тендерних торгів, 
суб’єктів господарювання державної й комуналь-
ної форм власності – потенційних замовників у 
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процедурі публічних закупівель, має визначати 
мінімально можливу ціну на тому чи іншому рин-
ку до початку оголошення публічних закупівель. 
Логічно затвердити це шляхом внесення відповід-
них змін до законодавства. Проте там же слід пе-
редбачити норму, яка б надавала пріоритет тому 
чи іншому виду суб’єктів господарювання – по-
тенційному учаснику публічних торгів або вста-
новлювала певні критерії відбору переможця в 
разі надання двома чи більше учасниками однако-
вої мінімальної вартості пропозиції.

Стосовно захисту суб’єктів малого та середнього 
бізнесу слід зазначити, що Парламентська Асамб-
лея Ради Європи на сесії 25 квітня 2017 р. прийня-
ла резолюцію про боротьбу з проявами нерівності 
в Європі щодо сприяння розвитку малого бізнесу, 
особливо в країнах Східної Європи та в Україні. 
У новому пункті йдеться про заклик до країн – 
учасниць Ради Європи створити належні умови 
для безперешкодного доступу малого й середнього 
підприємництва до публічних закупівель [8]. Ви-
ходячи із цього, можна вирішити, що нині в кра-
їнах ЄС у пріоритеті підтримка суб’єктів малого 
бізнесу, які претендують на захист і підтримку й в 
Україні, хоча, на наше переконання, підтримувати 
необхідно не за розмір підприємства та кількість 
його працівників, а за високу якість товарів, робіт, 
послуг, що ним пропонуються.

На рівні ЄС діє єдина база інформування про 
торги TED (Щоденні тендерні оголошення – www.
ted.europa.eu), яку умовно називають пасивним 
сервісом, оскільки на вказаному сайті потенційні 
постачальники можуть самостійно здійснювати 
пошук інформації про тендери. У Швеції діє роз-
винений сервіс щодо контекстного пошуку та роз-
силання саме потрібної інформації відповідним 
постачальникам, який пропонується компанією 
ОПІК (http://www.opic.com/eng/). Це є більш 
зручним для всіх учасників публічних закупівель, 
на відміну від 19 майданчиків на сайті публічних 
закупівель «PROZORRO». Також доцільним є за-
провадження в Україні системи розсилання саме 
потрібної інформації постачальникам, які здій-
снювали пошук відповідної інформації на сайтах. 
Це зекономить час для укладення тендерних угод 
у найкоротші строки.

Важливою й актуальною є можливість законо-
давчого закріплення окремих форм електронних 
закупівель, які передбачені законодавством кра-
їн ЄС: електронні системи інформування ринку 
про торги; електронні каталоги – електронна база 
даних про товари й послуги, які пропонуються до 
продажу, з докладною інформацією про ці товари 
й послуги, ціни на них тощо; електронні аукціони 
– формат закупівлі, за яким у вказаний період мо-
жуть пропонуватися ціни на оголошену продук-
цію, що можуть змінюватися заявленими учасни-
ками з метою «завоювання» контракту; динамічні 

закупівельні системи – форми відкритих електро-
нних аукціонів, коли нові учасники допускають-
ся до подання пропозицій у будь-який момент дії 
системи та можуть змінювати (покращувати) свої 
пропозиції [9].

Урядом Данії встановлено, що на засадах цен-
тралізованих рамкових закупівель спеціальною 
інституцією (SKI – http://www.ski.dk) прово-
дяться процедури закупівель для урядових орга-
нів центральної виконавчої влади (міністерства, 
агентства тощо) за такими видами продукції, які 
за результатами торгів представлені у вигляді ка-
талогів постачальників (переможців, учасників) 
відповідних рамкових угод [9].

Отже, нині у сфері публічних закупівель є значна 
кількість проблем, які треба досліджувати й долати. 
Це, зокрема, застосування фінансових інструментів 
(використання опціонів, ф’ючерсів, свопів, погод-
них деривативів для довгострокових контрактів або 
на волатильних ринках і т. п.) [4]. Узагалі в електро-
нній системі PROZORRO необхідно вдосконалити 
застосування фінансових інструментів, за допомо-
гою яких можна проводити розрахунки.

Таким чином, на основі викладеного необхідно 
рекомендувати законодавцю позитивно вирішити 
завдання з правовим визначенням процедури екс-
пертизи з оцінки вартості замовлених товарів, ро-
біт і/чи послуг, що дозволить ефективніше бороти-
ся з демпінгом і шахрайствами на ринку публічних 
закупівель. Крім цього, потрібно продовжувати 
наукові розвідки в аспекті вивчення позитивного 
досвіду країн ЄС із можливістю його використання 
у сфері публічних закупівель в Україні.
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анотація

Деревянко Б. В., Смолин Г. В., Туркот О. А. окре-
мі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних 
закупівель. – Стаття.

У статті розглянуто правові засади електронної 
комерції у сфері публічних закупівель, виокремлено 
прогалини в законодавстві, що регулює відносини у 
сфері здійснення публічних закупівель, запропонова-
но внести відповідні зміни, покликані сприяти покра-
щенню функціонування сайту публічних закупівель 
«PROZORRO», боротися з демпінгом і шахрайствами на 
цьому ринку. Названий сайт було створено для бороть-
би з корупцією у сфері публічних закупівель і здійснен-
ня прозорого функціонування цієї системи. Також усі 
охочі можуть здійснювати нагляд у сфері публічних за-
купівель на моніторинговому порталі «DoZorro». Сайт 
«Публічні закупівлі «PROZORRO» і моніторинговий 
портал «DoZorro» перебувають у відкритому та вільно-
му доступі. Окремі пропозиції було зроблено на основі 
аналізу досвіду законодавства країн ЄС.

Ключові слова: корупція, публічні закупівлі, елек-
тронна система закупівель, DoZorro, PROZORRO.

аннотация

Деревянко Б. В., Смолин Г. В., Туркот А. А. от-
дельные пути борьбы с нарушениями в сфере публич-
ных закупок. – Статья. 

В статье рассмотрены правовые основы электронной 
коммерции в сфере публичных закупок, выделены про-

белы в законодательстве, регулирующем отношения в 
сфере осуществления публичных закупок, предложе-
но внести соответствующие изменения, призванные 
способствовать улучшению функционирования сайта 
публичных закупок «PROZORRO», бороться с демпин-
гом и мошенничествами на этом рынке. Названный 
сайт был создан для борьбы с коррупцией в сфере пу-
бличных закупок и осуществления прозрачного функ-
ционирования этой системы. Также все желающие 
могут осуществлять надзор в сфере публичных заку-
пок на мониторинговом портале «DoZorro». Сайт «Пу-
бличные закупки «PROZORRO» и мониторинговый 
портал«DoZorro» находятся в открытом и свободном 
доступе. Отдельные предложения были сделаны на ос-
нове анализа опыта законодательства стран ЕС.

Ключевые  слова: коррупция, публичные закупки, 
электронная система закупок, DoZorro, PROZORRO.

Summary

Derevianko B. V., Smolyn H. V., Turkot O. A. Special 
ways of fighting with violations in the field of public 
procurement. – Article.

The article deals with the legal principles of 
e-commerce in the field of public procurement. The 
authors determine gaps in the legislation that regulates 
relations in the sphere of implementing the public 
procurement and propose to make appropriate changes 
facilitated the improvement of the operation of the site 
for public procurement “PROZORRO” and the fight 
with dumping and frauds in this market. This site has 
been created to combat corruption in the field of public 
procurement and accomplish transparent functioning of 
the system. In addition, everyone can exercise supervision 
in the field of public procurement on the monitoring 
portal “DoZorro”. The site of the “Public procurement 
“PROZORRO” and monitoring portal “DoZorro” are open 
and freely available. Special proposals were made based on 
the analysis of the legislation of the EU countries.

Key words: corruption, public procurement, electronic 
system of procurement, DoZorro, PROZORRO.
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оРГаНіЗаЦіЙНо-пРаВоВі Засади діяЛЬНосТі КРЮЇНГоВиХ КоМпаНіЙ В УКРаЇНі

Уже тривалий час Україна є провідним поста-
чальником кваліфікованих спеціалістів у мор-
ській галузі від командного складу до палубної 
команди. Простора база робітників цієї сфери дає 
змогу існувати такому явищу як посередництво 
у наймі кадрів для вітчизняних і міжнародних 
судноплавних компаній в Україні. Така діяль-
ність в основному організовується через агенції 
по працевлаштуванню, які у морському секторі 
називаються крюїнгові агенції. Діяльність таких 
агенцій недостатньо врегульована на законодав-
чому рівні. Тому дослідження питання роботи та 
організації таких підприємств є актуальним для 
вдосконалення законодавчої бази, яка використо-
вується при працевлаштуванні через них, та ви-
значення місця крюїнгових агенцій у системі пра-
цевлаштування моряків.

У межах статті автори ставлять за мету дати ви-
значення поняття «крюїнгова агенція», визначи-
ти правові засади діяльності крюїнгових агенцій, 
їх проблеми та можливі шляхи вдосконалення. 

Рушійною силою для появи на Українсько-
му ринку такого виду організацій як крюїнго-
ві агентства стала втрата Україною у 90-ті роки 
більшості одиниць національного пасажирського 
і вантажного флоту. Це призвело до того що се-
ред українських моряків поширилось безробіття, 
оскільки українські судновласники та державні 
судноплавні компанії показали себе неспромож-
ним забезпечити їх роботою за фахом у межах 
країни чи посприяти їхньому працевлаштуванню 
на судна зарубіжних судновласників. Тому цю 
роль взяли на себе посередницькі фірми – крю-
їнгові агентства, які займаються забезпеченням 
робочою силою як вітчизняних, так і зарубіжних 
судновласників.

«Крюїнг» (від англ. crew – «команда», «екі-
паж») – здійснення діяльності по набору моряків 
на морські або річкові судна [1]. З цього визначен-
ня випливає, що така діяльність пов’язана з підбо-
ром працівників, які мають відповідну кваліфіка-
цію у галузі судноплавства. Іноді слово «крюїнг» 
застосовується як позначення компанії, яка за-
ймається наймом.

Слушною є думка В. М Лукашевича, який по-
няття крюїнгових послуг розглянув у двох аспек-
тах. Послуга, яка надається крюїнговою агенцією 
судновласнику є виконавчою послугою, зміст якої 
полягає у підборі, відборі, оформленні і перемі-
щенні персоналу, або ж забезпечення наявної ко-
манди, що включає розвиток наявних людських 
ресурсів, винагорода, забезпечення безпеки праці 
і здоров’я. Моряку надається особиста послуга, 
яка полягає у тому, що крюїнгова агенція створює 
йому найкращі умови для прийняття рішення по 
працевлаштуванню на основі економічного підхо-
ду. Дія цієї послуги припиняється у момент підпи-
сання контракту з судноволодільцем. Посередник 
стає учасником ринку праці моряків з метою реа-
лізувати послугу, яку замовив йому судноволоді-
лець, тобто посередник завжди виступає як агент 
судноволодільця, а працівник цікавить його як 
об’єкт реалізації замовлення [2].

Крюїнгові агенції є організаціями, які відшу-
кують кандидатів для працевлаштування як екі-
пажу судна. Відбором кандидатів є оцінка пре-
тендентів у процесі надання послуг крюїнговою 
агенцією за допомогою сучасних спеціалізованих 
методів і технологій якісного рівня професійних, 
кваліфікаційних, особистих характеристик. Ме-
тою оцінки є визначення відповідності претен-
дента критеріям, які встановив роботодавець. 
Претенденти повинні оцінюватися за допомогою 
єдиної системи оцінки для отримання зіставле-
них результатів. Відбір кандидатів є професійна 
діяльність, що є процесом ухвалення рішення 
про вибір тих або інших претендентів на працев-
лаштування відповідно до наявної кадрової по-
треби організації замовника. Відбір проводиться 
шляхом зіставлення результатів оцінки окремих 
претендентів. Результатом відбору є один або де-
кілька кандидатів, які надалі будуть представлені 
організації, що має потребу у персоналі, з метою 
працевлаштування [3].

Крюїнгові послуги мають низку особливостей, 
що змусили законодавчі органи віднести їх до 
спеціалізованого напрямку підприємництва, що 
пов’язаний з людським чинником. Вони надають 
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послуги з пошуку, оцінки, відбору, а так само най-
му моряків з метою забезпечення потреб сторонніх 
організацій – судноплавних компаній. У своїй ді-
яльності крюїнгові агенції базуються на норматив-
них актах, які у цілому регулюють посередництво 
у працевлаштуванні громадян за кордоном.

Посередництво у працевлаштуванні на роботу 
за кордоном є одним із видів господарської діяль-
ності, які відповідно до п. 20 ст. 7 Закону України 
«Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» підлягає ліцензуванню. Ліцензійні 
умови провадження господарської діяльності з 
посередництва у працевлаштуванні на роботу за 
кордоном розроблені відповідно до Законів Укра-
їни «Про зайнятість населення», в якому вказані 
основні вимоги до посередництва у працевлаш-
туванні за кордоном, «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», регулюється прийнятим у 2000 р. За-
коном України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності», постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку 
органів ліцензування» від 14 листопада 2002 р., 
«Про затвердження ліцензійних умов проваджен-
ня господарської діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні на роботу за кордоном», заре-
єстрований у Міністерстві юстиції України 10 січ-
ня 2002 р. Відповідно до ст. 22 ЗУ «Про зайнятість 
населення» суб’єкт господарювання, який надає 
послуги з посередництва у працевлаштуванні, – 
зареєстрована в установленому законом порядку 
юридична особа, яка провадить господарську ді-
яльність, незалежно від форми власності, виду 
діяльності та господарювання, а також фізична 
особа – підприємець, що надають послуги з посе-
редництва у працевлаштуванні в Україні та/або 
за кордоном відповідно до цього Закону та інших 
актів законодавства [4]. Вищенаведеними зако-
нами встановлюється мінімальний перелік вимог 
до організацій з працевлаштування за кордоном. 
Згідно п. 9.1 Постанови КМУ «Про затверджен-
ня Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з посередництва у працевлаштуванні 
за кордоном» національний посередник повинен 
укласти зовнішньоекономічний договір (контр-
акт) з іноземним суб’єктом господарювання (ро-
ботодавцем чи посередником) про посередництво 
у працевлаштуванні за кордоном. При цьому слід 
мати на увазі, що виходячи зі змісту ст. 7 п. 32 ЗУ 
«Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності», лише зовнішньоекономічний дого-
вір (контракт) про посередництво у працевлашту-
ванні на роботу за кордоном не дає права суб’єкту 
господарювання надавати послуги з посередниц-
тва у працевлаштуванні на роботу за кордоном 
без наявності у нього відповідної ліцензії. Такий 
договір повинен відповідати вимогам законо-
давства України, вимогам Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», зокрема ст. 6. 

З укладенням зовнішньоекономічного договору 
посередник повинен отримати від свого іноземно-
го партнера засвідчений іноземним роботодавцем 
проект трудового договору. Проект трудового до-
говору повинен відповідати законодавству держа-
ви працевлаштування та міжнародним договорам 
України і містити основні реквізити роботодавця, 
професійні вимоги до працівника, відомості про 
характер роботи, умови праці, її оплати та прожи-
вання на території країни працевлаштування, со-
ціального захисту (зокрема страхування), термін 
дії договору, умови його поновлення та розірван-
ня, порядок покриття транспортних витрат [5]. 

Жоден з вищевказаних документів не дає га-
рантії українським морякам щодо встановлення 
мінімальної заробітної плати. Питання оформлен-
ня медичної та пенсійної страховки, компенсації 
на випадок травмування або загибелі моряка, ме-
ханізм судового захисту порушених прав моряка 
та репатріації також є проблемою, яка не врегу-
льована на законодавчому рівні [7]. На противагу, 
у країнах, які ратифікували Конвенцію Міжна-
родної Організації Праці «Про працю у морському 
судноплавстві» 2006 р., питання, нормами якої 
встановлено правила, за якими посередницькі 
компанії позбавляються права стягувати кошти з 
моряків при їх працевлаштуванні, та встановлює 
вимоги щодо відповідальності таких посередни-
ків. Крім того, Конвенцією визначаються шляхи 
роботи як державних, так і приватних компаній 
по найму екіпажу, тому її підписання і ратифіка-
ція стане значним кроком у вдосконаленні захи-
сту прав українських моряків [8]. Таку позицію 
підтримують Уповноважений з прав людини та 
О. О. Бєлогубова, які підкреслюють важливість 
ратифікації конвенції для забезпечення макси-
мального захисту українських моряків [7, 8]. 

У 2015 році Верховною Радою України було 
розглянуто та прийнято у першому читанні Про-
ект Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення 
умов ведення бізнесу (дерегуляція)». Законопро-
ект зокрема передбачає скасування ліцензування 
діяльності з посередництва у працевлаштуванні 
на роботу за кордоном. Насамперед закон спря-
мований на полегшення умов функціонування 
бізнесу. Однак українські компанії-лідери, що 
надають морякам послуги з працевлаштування на 
судна іноземних судновласників, провідні проф-
спілки моряків, вимагають не допустити негатив-
них наслідків від можливого скасування ліцен-
зування. Зараз діяльність крюїнгів здійснюється 
на підставі ліцензійних умов, які передбачають 
певні зобов’язання таких компаній перед держа-
вою. Ліцензія є ознакою законності роботи крю-
їнга та фактором надання якісних послуг моря-
кам. На думку, керівників крюїнгових компаній 
спрощення умов для ведення такого бізнесу може  
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обернутися для них провалом. Зменшення ролі 
держави у дерегуляції їх роботи збільшить кіль-
кість шахрайських контор, які, у свою чергу, зни-
зять рівень довіри до професії моряка [9].

Усі авторитетні агентства переймаються, що 
відмова від ліцензій може позбавити їх конку-
рентоспроможності на міжнародному ринку пра-
ці. Для іноземних судновласників, з яким тісно 
співпрацюють крюїнги, наявність ліцензії є од-
нією з найважливіших вимог при укладанні до-
говору про співпрацю. Представники бізнесу і 
морських профспілок практично одноголосно ви-
ступили за збереження тієї системи ліцензування, 
яка створювалася роками і існує зараз.

Окремо можна виділити роботу організації 
Міжнародної Федерації Транспортників (МФТ). 
Хоча Уставом організації і визначено головною 
функцією інформування і надання рекомендацій 
профспілкам з питань розвитку транспортної галу-
зі, вона своїми діями може значно вплинути на ро-
боту з питань організації і захисту праці не тільки 
держав у цілому, а й окремих компаній зокрема. 
Так, МФТ, своїми рекомендаціями, встановила мі-
німальні вимоги до роботи крюїнгових агентств, а 
також зобов’язала власників суден, які наймають 
екіпаж у країні, яка не ратифікувала Конвенцію 
«Про працю у морському судноплавстві», зверта-
тись до тих агентств, які відповідають її вимогам. 
Крім того, МФТ встановив для суден, які підписа-
ли договір з цією організацією, мінімальний розмір 
заробітної плати для екіпажу. Контроль за додер-
жанням вимог МФТ для робітників морської галузі 
здійснюється в Україні через представництво МФТ 
в Україні та Профспілку робітників морського 
транспорту України. У разі порушення вимог пра-
цедавцем або державою, керуючись ст. 27 ЗУ «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
представництва МФТ можуть організовувати де-
монстрації, страйки, крім того, залучатись допо-
могою профспілок інших країн [10]. 

Не дивлячись на велику кількість позитивних 
моментів, які можуть мати місце у випадку рати-
фікації Конвенції Україною, це може спричинити 
і ряд негативних наслідків, які у своїх досліджен-
нях описав В. С Ланг. Аналізуючи різні думки фа-
хівців, вважаємо, що Україна не має достатньої 
кількості капіталу для забезпечення проведення 
такої масштабної роботи як створення спеціальних 
служб найму і працевлаштування, а судновлас-
никам інших країн буде недоцільно фінансувати 
таку роботу, оскільки у них є можливість найму 
рядового плавскладу представників країн, які не є 
учасниками Конвенції – Китаю, Пакистану, Кам-
боджі, Латинської Америки, Філіппін. Громадяни 
цих країн погоджуються працювати за заробітну 
плату, нижчу встановленої [6]. Крім того, при-
йняття Конвенції може почати процес ліквідації 
більшості крюїнгових агенцій, що спричинить 

втрату робочих місць, а також унеможливить варі-
ант своєчасного працевлаштування готових спеці-
алістів. Додатковим пунктом хотілося б зазначити 
стандарт А 5.2.1. Оскільки Конвенція містить у 
собі велику кількість статей по організації праці і 
побуту моряка, які зарання не можуть бути вико-
нані, служба портового контролю може затримати 
у порту будь-яке судно, якщо отримає скаргу від 
моряка. Це потягне за собою матеріальні збитки з 
боку судновласників, що у свою чергу може відва-
дити більшість підприємців цієї галузі [11]. Тому, 
на нашу думку, питання діяльності крюїнгових 
агенцій на території України недоцільно регулюва-
ти положеннями лише цієї конвенції. Вирішенням 
більшості проблем може стати внесення спеціаль-
них умов для крюїнгових агентств (із введенням 
відповідного поняття) у Ліцензійні умови.

На підставі вивченого та проаналізованого ма-
теріалу поняттю «Крюїнгова агенція» можна дати 
таке визначення – це юридична особа, створена 
з метою отримання прибутку, яка на підставі лі-
цензії, здійснює професійну діяльність з пошуку, 
оцінки, підбору персоналу, складає переліки ва-
кантних посад, надає довідкову інформацію пер-
соналу суден, діє у межах зовнішньоекономічного 
договору з організацією-замовником, що має по-
требу у залученні відповідного персоналу. 

На нашу думку, для ефективної та такої, яка 
б відповідала міжнародним стандартам, роботи 
крюїнгових агентств не обов’язково запускати ме-
ханізм ратифікації Конвенції «Про працю у мор-
ському судноплавстві». Досить внести відповідні 
зміни до Ліцензійних умов шляхом розширення 
пункту зобов’язання ліцензіата (п. 9) та вдоскона-
лити роботу державних органів у сфері нагляду та 
контролю за діяльністю таких підприємств.
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Summary

Kliuieva Ye. M., Panasevych V. Ye. Organizational 
and legal foundations of the activity of crewing 
companies in Ukraine. – Article.

The article is devoted to the study of legal aspects 
of the activity of crewing agencies in Ukraine. The 
definition of the concept of a crewing agency is proposed. 
On the basis of the study, proposals were made to improve 
the current legislation of Ukraine on the regulation of the 
activities of crewing agencies.
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пРиЗНаЧеННя Та пРоВедеННя еКспеРТиЗи У ЦиВіЛЬНіЙ спРаВі  
В КоНТеКсТі пРоБЛеМ ЗаТяГУВаННя ЦиВіЛЬНоГо пРоЦесУ 

З огляду на постійний розвиток науки та тех-
ніки на сьогодні розгляд окремих категорій ци-
вільних справ неможливий без використання спе-
ціальних знань, що здійснюється у процесуальній 
формі призначення експертизи. Дослідження 
висновку експерта в такому випадку забезпечує 
повне та об’єктивне з’ясування обставин справи, 
і, як наслідок, – ухвалення законного й обґрунто-
ваного рішення та реалізацію завдань цивільного 
судочинства. 

Водночас призначення та проведення експер-
тизи нерідко має наслідком несвоєчасний розгляд 
цивільної справи, що не може не позначитися на 
якості та ефективності цивільного судочинства і 
захисті прав учасників цивільного процесу. 

Питання судової експертизи загалом та у ци-
вільному процесі зокрема досліджувало багато 
вчених як радянського періоду, так і незалежної 
України. Серед радянських вчених варто відзна-
чити, зокрема: Є.В. Васьковського, О.Ф. Клейн-
мана, Т.О. Лілуашвілі, Ю.М. Жукова, Л.Е. Аро-
цкера, Т.М. Федоренко, Т.В. Сахнову; серед 
вітчизняних вчених – С.С. Бичкову, О.С. Заха-
рову, Н.О. Кіреєву, Ж.В. Васильєву-Шаламо-
ву, О.А. Кравченка, Н.І. Клименко, С.Я. Фурсу, 
М.Й. Штефана, В.І. Тертишнікова, В.М. Кравчу-
ка, О.І. Угриновську та ін. Проблематиці судо-
вої експертизи також присвячували свої роботи 
зарубіжні вчені, наприклад, Т.В. Авер’янова, 
Р.С. Бєлкін, І.В. Решетнікова, М.С. Шакарян, 
М.К. Треушніков, В.В. Ярков. Питанням при-
значення судової експертизи в межах досліджен-
ня повноважень суду першої інстанції присвятив 
увагу Т.І. Дузінкевич. 

Проте вищевказані вчені досліджували, пере-
дусім, інститут експертизи в цивільному процесі, 
механізм використання спеціальних знань у фор-
мі експертизи в цивільному судочинстві, правове 
значення висновку експерта як засобу доказуван-
ня. Питання затягування цивільного процесу під 
час призначення та проведення судової експерти-
зи спеціально та ґрунтовно вказаними вченими 
не досліджувалось, хоча своєчасності проведення 
експертизи та шляхам удосконалення цивільного 
процесуального законодавства в цій частині при-
ділялась увага. 

На нашу думку, визначення кола суб’єктів 
затягування цивільного процесу під час при-
значення та проведення експертизи, а також  

конкретних їхніх дій, які спричиняють затягу-
вання цивільного процесу, є необхідним етапом 
у розробці науково обґрунтованих пропозицій 
щодо вдосконалення цивільного процесуального 
законодавства в частині запобігання затягуван-
ню цивільного процесу під час призначення та 
проведення експертизи. 

Метою вказаної статті є визначення кола 
суб’єктів затягування цивільного процесу під час 
призначення та проведення експертизи у цивіль-
ній справі, а також їхніх дій щодо призначення та 
проведення експертизи, які можуть спричинити 
затягування цивільного процесу. 

На думку С.С. Бичкової, судова експертиза ви-
значається як проведення на підставі ухвали суду 
особою, яка володіє спеціальними знаннями, до-
слідження певних фактів та фактичних обставин 
справи з метою повідомлення суду відомостей, що 
мають значення для справи, яке оформлюється 
спеціальним документом – висновком експерта 
[1, c. 6]. 

На думку Ж.В. Васильєвої-Шаламової, судо-
вій експертизі властиві такі ознаки, які дозволя-
ють відмежувати її від інших експертиз: 1) судо-
ва експертиза характеризується процесуальною 
формою; 2) проводиться тільки на підставі ухвали 
суду; 3) здійснюється особливим суб’єктом – судо-
вим експертом; 4) має на меті отримання нового 
доказу (висновку експерта); 5) висновок експерта 
як результат судової експертизи є засобом доказу-
вання в цивільному процесі; 6) результати судової 
експертизи використовує тільки суд [2, c. 8].

Згідно з ч. 1 ст. 143 Цивільного процесуального 
кодексу України, для з’ясування обставин, що ма-
ють значення для справи і потребують спеціаль-
них знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ре-
месла тощо, суд призначає експертизу за заявою 
осіб, які беруть участь у справі [3]. 

Враховуючи викладені думки науковців та 
норми чинного процесуального законодавства, 
можна окреслити коло осіб, які задіяні у призна-
ченні та проведенні експертизи: 1) суд, ухвала 
якого є підставою для проведення експертизи; 
2) особи, які беруть участь у справі, за клопотан-
ням яких судом вирішується питання щодо при-
значення експертизи в конкретній справі (винят-
ком є справи окремого провадження, в яких суд 
наділений правом призначати експертизу за влас-
ною ініціативою); 3) експерт або експерти (у ви-
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падку призначення комісійної чи комплексної 
експертизи), які особисто проводять експертизу і 
несуть кримінальну відповідальність за надання 
завідомо неправдивого висновку чи за відмову від 
надання висновку. 

На нашу думку, затягуванням цивільного про-
цесу є дії або бездіяльність суду, осіб, які беруть 
участь у справі, інших учасників цивільного про-
цесу (крім судового розпорядника та особи, яка 
надає правову допомогу), що перешкоджають роз-
гляду цивільної справи впродовж розумного стро-
ку, тобто породжують невиправдані зволікання в 
її розгляді. 

З огляду на це, коло суб’єктів затягування 
цивільного процесу під час призначення та про-
ведення експертизи в цивільній справі співпадає 
з колом осіб, які задіяні у процесі її призначен-
ня та проведення. При цьому форми затягування 
цивільного процесу кожним окремим суб’єктом, 
так само як і випадки такого затягування, зале-
жать від правового статусу відповідного суб’єк-
та, тобто від прав та обов’язків останнього в ци-
вільному процесі. 

Першим питанням, що потребує дослідження 
під час аналізу призначення судової експертизи 
в контексті запобігання затягуванню цивільного 
процесу, є необхідність призначення експертизи 
у справі. 

Як уже зазначалось, суд призначає експер-
тизу за клопотанням осіб, які беруть участь у 
справі, якщо це необхідно для з’ясування обста-
вин справи і потребує спеціальних знань. Стат-
тею 145 ЦПК України визначено випадки, за 
яких призначення експертизи є обов’язковим, 
і які можна поділити на дві групи: 1) випадки, 
пов’язані із суб’єктами звернення; 2) випадки, 
пов’язані з предметом експертного дослідження. 
У будь-якому іншому разі призначення експер-
тизи залишається на розсуд суду. 

Достатньо часто на практиці мають місце ви-
падки подання особою, яка бере участь у справі, 
висновків експертних досліджень, отриманих 
поза судовим розглядом, як на підставу своїх ви-
мог і заперечень. На думку Ж.В. Васильєвої-Ша-
ламової, яку ми розділяємо, результати несудової 
експертизи можна використовувати у процесі як 
письмовий доказ, а не як висновок експерта за 
умови, що його буде оформлено відповідно до ви-
мог чинного законодавства. Використання в ци-
вільному процесі результатів несудової експерти-
зи не виключає можливість проведення і судової 
експертизи щодо самих об’єктів і з того ж предме-
ту, і не може бути підставою для відмови у призна-
ченні судової експертизи [2, c. 8]. 

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову експертизу в 
кримінальних i цивільних справах» не може бути 
підставою для відмови у призначенні експертизи 

наявність у матеріалах справи акта чи іншого до-
кумента, в тому числі відомчого, де зазначаються 
обставини, встановлені із застосуванням спеці-
альних знань, навіть якщо вони одержані на за-
пит суду або адвоката [4].

Чинним цивільним процесуальним законодав-
ством передбачена також можливість призначен-
ня додаткової чи повторної експертизи з метою за-
безпечення прийняття законного і обґрунтованого 
рішення у справі. Відповідно до ч. 1 ст. 150 ЦПК 
України підставою для призначення додаткової 
експертизи є неповнота або неясність висновку 
експерта, а згідно із ч. 2 ст. 150 ЦПК України, 
якщо висновок експерта буде визнано необґрун-
тованим або таким, що суперечить іншим мате-
ріалам справи чи викликає сумніви в його пра-
вильності, судом може бути призначена повторна 
експертиза [3]. 

Більш детально зміст підстав для призначення 
додаткової і повторної експертизи розкрито у По-
станові Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову експертизу в кримінальних і цивільних 
справах». Згідно з п. 10 вказаної Постанови, ви-
сновок визнається неповним, коли експерт дослі-
див не всі подані йому об’єкти чи не дав вичерп-
них відповідей на поставлені перед ним питання. 
Неясним вважається висновок, який нечітко ви-
кладений або має невизначений, неконкретний 
характер. В ухвалі про призначення додаткової 
експертизи суду необхідно зазначати, які висно-
вки експерта суд вважає неповними чи неясними, 
або які обставини зумовили необхідність розши-
рення експертного дослідження [4].

Згідно з п. 11 аналізованої Постанови пов-
торна експертиза призначається, коли є сумні-
ви у правильності висновку експерта, пов’язані 
з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, 
що він суперечить іншим матеріалам справи, а 
також за наявності істотного порушення проце-
суальних норм, які регламентують порядок при-
значення і проведення експертизи. Істотними 
можуть визнаватися, зокрема, порушення, які 
призвели до обмеження прав обвинуваченого чи 
інших осіб [4]. 

Таким чином, з огляду на повноваження судді, 
що передбачені ч. 2 ст.160 ЦПК України, остан-
ній може відмовити в задоволенні клопотання 
про призначення первинної експертизи, якщо: 
1) обставини, що мають бути доведені за допомо-
гою висновку експерта, не входять до предмета 
доказування у справі; 2) питання, поставлені пе-
ред експертом, не стосуються спеціальних знань і 
можуть бути вирішені судом самостійно. На цьо-
му закцентовано увагу у п. 2 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову експертизу 
в кримінальних і цивільних справах» [4]. У цьому 
випадку висновок експерта не зможе бути викорис-
таний як засіб доказування, а тому призначення  
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і проведення експертизи не сприятимуть справед-
ливому і неупередженому розгляду справи. 

Підставою для відмови у задоволенні клопотан-
ня про призначення повторної та (або) додаткової 
експертизи є недоведеність особою, яка заявила 
відповідне клопотання, обставин, передбачених 
ст. 150 ЦПК України. 

Призначення первинної, повторної або додат-
кової експертизи судом із порушенням вищевка-
заних вимог є затягуванням цивільного процесу. 

Під час призначення експертизи суд визначає 
кількість і зміст питань, за якими має бути про-
ведена експертиза, а також спеціалізовану екс-
пертну установу або експерта, якому доручено 
проведення експертизи. Відповідно до положень 
ст. ст. 27, 143 ЦПК України, особи, які беруть 
участь у справі, мають право висловлювати свою 
думку з указаних питань, проте остаточне їх вирі-
шення належить суду.

 Відповідно до ч. 7 ст. 53 ЦПК України в разі 
виникнення сумніву щодо змісту та обсягу дору-
чення експерт невідкладно заявляє суду клопо-
тання щодо його уточнення або повідомляє суд 
про неможливість проведення ним експертизи за 
заданими питаннями.

Згідно з п. 4.13 Інструкції про порядок при-
значення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. 
№ 53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції 
України від 26.12.2012 р. № 1950/5) (далі – Ін-
струкція), керівник експертної установи пові-
домляє орган, який призначив експертизу, про 
відсутність фахівців з певної галузі знань в екс-
пертній установі та повертає матеріали справи 
без виконання [5]. 

Таким чином, поставлення перед експертом 
питань, які потребують уточнення чи за якими 
неможливо провести експертизу, та доручення 
проведення експертизи експертній установі, в 
якій відсутні фахівці з певної галузі знань, є затя-
гуванням цивільного процесу з боку суду під час 
призначення експертизи. 

Судом може бути надано дозвіл на повне чи 
часткове знищення об’єкта експертизи та про-
ведення експертизи за фотознімками та іншими 
копіями об’єкта (крім об’єктів почеркознавчих 
досліджень), його описами та іншими матеріала-
ми, доданими до справи в установленому законо-
давством порядку. 

Варто зазначити, що якщо питання надання 
дозволу на знищення об’єкта експертизи врегу-
льовано чинним ЦПК України (ч. 4 ст. 53 ЦПК 
України), то питання можливості проведення 
експертизи за копіями об’єкта врегульовано 
лише п. 3.5 Інструкції, що вказує, на нашу дум-
ку, на недосконалість законодавчого регулюван-
ня в цій частині. 

Вирішення вказаних питань на етапі призна-
чення експертизи дозволить забезпечити її своє-
часне проведення і дотримання розумних строків 
розгляду справи. При цьому варто мати на увазі, 
що: 1) методика проведення експертизи обира-
ється експертом, а тому в разі призначення екс-
пертизи суд може не володіти інформацією про 
необхідність знищення об’єкта експертизи у про-
цесі дослідження; 2) суд може не володіти інфор-
мацією про відсутність об’єкта, який підлягає 
дослідженню, на момент вирішення питання про 
призначення експертизи та, як наслідок, необхід-
ність проведення експертизи за копіями об’єкта. 
Водночас, якщо суд на момент призначення екс-
пертизи володіє відповідною інформацією (зокре-
ма, отримав інформацію про відсутність об’єкта 
експертизи від осіб, які беруть участь у справі), 
ненадання відповідних дозволів в ухвалі про при-
значення експертизи є затягуванням цивільного 
процесу, оскільки призводить до невиправдано-
го подовження строків проведення експертизи, а 
отже, і строків розгляду справи. 

З огляду на принцип змагальності питання про 
призначення експертизи вирішується за клопо-
танням осіб, які беруть участь у справі: сторін та 
третіх осіб, як тих, що заявляють самостійні ви-
моги щодо предмета спору, так і тих, які не заяв-
ляють самостійних вимог щодо предмета спору. 
Заявлення відповідного клопотання є одночасно 
реалізацією їх прав, передбачених ст. 27 ЦПК 
України. Особа, яка бере участь у справі, само-
стійно і на власний розсуд визначає підстави для 
цього. Є можливими кілька причин подання тако-
го клопотання: 1) особа добросовісно реалізує свої 
змагальні права, оскільки обставини, на які вона 
посилається, не можуть бути доведені без застосу-
вання спеціальних знань; 2) особа не погоджуєть-
ся з окремим письмовим доказом, поданим іншою 
особою, яка бере участь у справі, і його спросту-
вання можливе лише за умови призначення і про-
ведення експертизи (для такого непогодження є 
об’єктивні підстави); 3) особа добросовісно поми-
ляється щодо необхідності призначення експерти-
зи (у справі відсутній будь-який письмовий доказ 
на підтвердження обставин, які особа вважає за 
необхідне довести чи спростувати за допомогою 
висновку експерта); 4) особа добросовісно поми-
ляється щодо недостовірності письмового доказу, 
поданого іншою особою, яка бере участь у спра-
ві, спростування якого можливе лише за умови 
призначення і проведення експертизи; 5) особа 
усвідомлює, що письмовий доказ, поданий іншою 
особою, яка бере участь у справі, є достовірним, і 
результати експертизи, призначеної за ухвалою 
суду, його не спростують; 6) особа усвідомлює, 
що підстави для призначення експертизи, тоб-
то необхідність застосування спеціальних знань, 
відсутні. Відмова у призначенні експертизи буде  
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законною лише у третьому та останньому випад-
ку. І в разі призначення в цьому випадку експер-
тизи відбудеться затягування цивільного процесу 
з боку суду. Подання клопотання про призначен-
ня експертизи у третьому – шостому випадках є 
затягуванням цивільного процесу з боку особи, 
яка заявляє відповідне клопотання. 

Ухилення особи, яка бере участь у справі, від 
подання експертам необхідних матеріалів, доку-
ментів або від іншої участі в експертизі є безсум-
нівним затягуванням нею цивільного процесу. 
Очевидно, що передумовою ухилення є незацікав-
леність особи в отриманні результатів експертизи, 
що може призвести до вирішення цивільної спра-
ви не на її користь. Ухилення від участі в експер-
тизі може здійснюватися як особою, яка заявила 
клопотання про призначення експертизи, так й 
іншою особою, яка бере участь у справі. 

 На практиці мають місце випадки, коли особа, 
яка заявила клопотання про призначення експер-
тизи у справі, не здійснює оплату за проведення 
експертного дослідження, внаслідок чого матеріа-
ли справи повертаються з експертної установи без 
проведення експертизи. За таких обставин оче-
видним є те, що клопотання про призначення екс-
пертизи було заявлене лише з метою затягування 
цивільного процесу і не мало на меті з’ясування 
обставин справи. Питання вдосконалення про-
цесу оплати проведення експертизи неодноразо-
во досліджувалось у працях вітчизняних вчених 
[1, с. 14–15; 2, с. 11], проте на сьогодні належне 
вирішення вказаної проблеми на законодавчому 
рівні відсутнє. 

Центральне місце у процесі експертизи посі-
дає експерт, який безпосередньо проводить дослі-
дження. На думку Ж.В. Васильєвої-Шаламової, 
експерт – це фізична особа, яка володіє спеціаль-
ними знаннями, має незалежний і самостійний 
процесуальний статус, є компетентною в прове-
денні необхідного дослідження за дорученням 
суду, результати якого повинні бути сформульо-
вані у висновку експерта [2, c. 10].

На думку А.В. Кравченка та І.І. Зеленкової, су-
довий експерт – це особа, яка має необхідні знан-
ня у формі вищої освіти і має право на проведення 
конкретної судової експертизи, висновок щодо 
якої є самостійним джерелом доказів [6, c. 44]. 

На думку Є.О. Харитонова, експерт – це осо-
ба, котра має необхідні знання, якій в порядку, 
встановленому ЦПК України, доручається дати 
висновок з питань, що виникають під час розгля-
ду справи і стосуються спеціальних знань цієї осо-
би шляхом дослідження матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів, що містять інформацію про об-
ставини у справі [7, c. 109]. 

На підставі аналізу норм чинного законодавства 
та позицій науковців, Ю.А. Прут виокремлює такі 
ознаки експерта як учасника цивільного процесу: 

1) це фізична особа; 
2) експерт наділений певним правовим стату-

сом;
3) експерт має відповідати певним вимогам 

щодо своєї освіти та кваліфікації – має володіти 
знаннями, які необхідні для проведення дослі-
дження;

4) залучається до участі в цивільному процесі 
судом за заявою осіб, які беруть участь у справі, 
тобто самостійно, за власною ініціативою не може 
бути учасником цивільного процесу;

5) підсумки свого дослідження оформляє у 
висновку експерта;

6) віднесений законодавцем до інших учасни-
ків цивільного процесу [8, c. 46]. 

Як справедливо відзначає С.С. Бичкова, коло 
обов’язків експерта визначається різними нор-
мативно-правовими актами, що свідчить про до-
цільність установлення процесуальних обов’язків 
експерта виключно законами, а не підзаконними 
нормативними актами [1, c. 14]. 

Водночас у межах указаної статті ми зупини-
мось на аналізі тих обов’язків експерта, які без-
посередньо впливають на своєчасність проведення 
експертизи та дотримання розумних строків роз-
гляду справи. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України 
«Про судову експертизу», експерт зобов’язаний 
заявляти самовідвід за наявності передбачених 
законодавством підстав, які виключають його 
участь у справі [9]. Цей обов’язок експерта є од-
ним із головних, який забезпечує його незалеж-
ність та правильність висновку експерта, а також 
захист прав осіб, які беруть участь у справі. У нау-
ковій літературі неодноразово наголошувалось на 
недосконалості чинного законодавства в частині 
реалізації прав осіб, які беруть участь у справі, на 
відвід експерта. Як слушно вказує В.В. Петрик, 
«абсолютно ніде – ні в ЦПК України, ні в Законі 
України «Про судову експертизу», ні в Інструк-
ції про призначення та проведення судових екс-
пертиз та Науково-методичних рекомендаціях з 
питань підготовки та призначення судових екс-
пертиз та експертних досліджень, і також у По-
станові Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову експертизу в кримінальних і цивільних 
справах» не передбачено про необхідність дове-
дення керівником експертної установи до відома 
суду про особу експерта» [10, c. 560]. Враховуючи, 
що порушення права на відвід експерта є підста-
вою для призначення повторної експертизи, а про 
наявність підстав для відводу експерта, так само 
як і про його особу, учасники цивільного процесу 
дізнаються після проведення експертизи та повер-
нення матеріалів справи до суду, обов’язок щодо 
заявлення самовідводу є ключовим у діяльності 
експерта, і його порушення є, зокрема, затягуван-
ням цивільного процесу.
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У п. 1.13 Інструкції встановлено загальні стро-
ки проведення експертиз залежно від складності 
дослідження [5]. За письмовою домовленістю з 
органом (особою), який (яка) призначив(ла) екс-
пертизу, встановлюється більший розумний строк 
після попереднього вивчення наданих матеріалів. 
Попереднє вивчення матеріалів під час проведен-
ня простих та середньої складності досліджень не 
повинно перевищувати відповідно п’яти та десяти 
робочих днів; під час складних та особливо склад-
них досліджень – відповідно п’ятнадцяти та двад-
цяти робочих днів. 

У разі значного завантаження експерта та 
знаходження в нього на виконанні одночасно по-
над десяти експертиз, у тому числі комісійних та 
комплексних, вказані терміни можуть бути пе-
реглянуті або встановлені додатково з урахуван-
ням необхідного реального часу на їх виконання.

Недотримання експертом строків попередньо-
го вивчення матеріалів, так само як і загальних 
строків проведення експертизи, навіть якщо вони 
були встановлені додатково органом, який при-
значив експертизу, є затягуванням цивільного 
процесу з боку експерта. 

На нашу думку, враховуючи процесуальний 
статус експерта, затягуванням цивільного проце-
су будуть такі його дії або бездіяльність, які впли-
вають на строки проведення експертизи і (або) 
зумовлюють проведення додаткової та (або) пов-
торної експертизи. 

Детальний аналіз чинного законодавства дає 
підстави стверджувати, що затягування цивіль-
ного процесу експертом, окрім вищевказаних, має 
місце в таких випадках: 

1) несвоєчасне повідомлення суду про немож-
ливість проведення експертизи через відсутність у 
експерта спеціальних знань або без залучення ін-
ших експертів (ч. 6 ст. 53 ЦПК України);

2) несвоєчасне заявлення суду клопотання 
щодо уточнення змісту та обсягу доручення або 
повідомлення суду про неможливість проведен-
ня експертизи за заданими питаннями (ч. 7 ст. 53 
ЦПК України); 

3) несвоєчасне повернення матеріалів справи 
та інших документів, що використовувалися для 
проведення експертизи, в разі постановлення ух-
вали суду про припинення проведення експертизи 
(ч. 9 ст. 53 ЦПК України);

4) несвоєчасне заявлення клопотання про на-
дання додаткових матеріалів і зразків та вчинен-
ня інших дій, пов’язаних із проведенням експер-
тизи ( п. 2.1 Інструкції); 

5) несвоєчасне повідомлення в письмовій фор-
мі органу (особі), який (яка) призначив(ла) екс-
пертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість 
її проведення та повернення наданих матеріалів 
справи та інших документів, якщо поставлене 
питання виходить за межі компетенції експер-

та, або якщо надані йому матеріали недостатні 
для вирішення поставленого питання, а витре-
бувані додаткові матеріали не були надані (п. 2.2  
Інструкції); 

6) несвоєчасне звернення до органу, який 
призначив експертизу, із клопотанням про на-
дання дозволу на повне або часткове знищення 
об’єкта експертизи, якщо такий дозвіл відсутній 
в ухвалі про призначення експертизи (п. 3.3, 4.12  
Інструкції); 

7) несвоєчасне звернення до суду із клопотан-
ням про надання дозволу на проведення експерти-
зи за копіями об’єкта, в разі відсутності такого до-
зволу в ухвалі про призначення експертизи (п. 3.5 
Інструкції); 

8) порушення строків початку проведення 
експертизи одним із членів комісії в разі при-
значення комплексної експертизи, яка доруче-
на різним експертним установам, що унеможли-
влює подальше проведення досліджень (п. 4.8 
Інструкції); 

9) проведення експертизи експертом експерт-
ної установи з недотриманням чи відхиленням від 
методики (п. 4.13 Інструкції); 

10) допущення у висновку експерта технічних 
помилок та (або) недоліків (п. 4.16 Інструкції); 

11) неясності або неповнота висновку експерта 
(п. 4.16 Інструкції). 

У літературі також відзначається, що трива-
лість проведення судової експертизи, загалом, є 
чинником, що впливає на строки розгляду справи 
судом, з чим ми також погоджуємось [6, c. 45]. 

Варто відзначити, що в разі доручення про-
ведення судової експертизи експертній установі 
важливу роль у дотриманні своєчасності прове-
дення експертизи відіграє керівник експертної 
установи, повноваження якого на сьогодні визна-
чаються винятково Інструкцією. З огляду на це, 
ми вважаємо за необхідне окреслити його повно-
важення в ході проведення експертизи. 

Так, згідно з п. 4.1 Інструкції, керівник екс-
пертної установи повідомляє орган (особу), який 
(яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) екс-
перта) про відсутність фахівців із певної галузі 
знань в експертній установі та повертає матері-
али справи без виконання. Відповідно до п. 4.4 
Інструкції керівник експертної установи термі-
ново в письмовій формі повідомляє орган (особу), 
який (яка) призначив(ла) експертизу, про те, що 
отримані матеріали оформлені з порушеннями, 
які виключають можливість організації прове-
дення експертизи. У разі неусунення порушень 
впродовж тридцяти календарних днів із дня на-
правлення повідомлення, він повертає матеріа-
ли. Згідно з п. 4.8 Інструкції керівник експертної 
установи повідомляє орган, який призначив екс-
пертизу, про неможливість її проведення внаслі-
док ухилення експерта іншої експертної установи 
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від початку проведення експертного дослідження 
та повертає матеріали без виконання експертного 
дослідження, якщо протягом тридцяти днів від 
такого повідомлення заходи щодо організації ро-
боти експертної комісії не вживаються. 

На підставі аналізу вищевказаних повно-
важень керівника експертної установи можна 
зробити висновок, що несвоєчасне, тобто з неви-
правданими зволіканнями, виконання ним своїх 
обов’язків, передбачених Інструкцією, призво-
дить до затримання справи та затягування цивіль-
ного процесу. 

Відповідно до постанови Пленуму Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ від 17.10.2014 р. № 11 «Про деякі 
питання дотримання розумних строків розгляду 
судами цивільних, кримінальних справ і справ 
про адміністративні правопорушення», оцінюючи 
поведінку органів державної влади (насамперед, 
суду), слід враховувати повноту і своєчасність 
прийняття суддею заходів щодо учасників проце-
су та інших осіб у сфері здійснення правосуддя, 
направлених на недопущення їх процесуальної 
недобросовісності та процесуальної тяганини у 
справі, зокрема щодо контролю за строками про-
ведення експертизи [11]. 

Водночас чинне цивільне процесуальне зако-
нодавство не наділяє суд повноваженнями щодо 
контролю за строками проведення експертизи без-
посередньо під час її проведення. На нашу думку, 
єдино можливим засобом реагування суду на по-
рушення строків проведення експертизи та затя-
гування її проведення є постановлення окремих 
ухвал, адресованих керівникам експертних уста-
нов, відповідно до ст. 211 ЦПК України. 

Висновки. Під час призначення та проведення 
експертизи з огляду на коло повноважень, вста-
новлених цивільним процесуальним законом, 
затягування цивільного процесу може здійснюва-
тися судом, особами, які беруть участь у справі, а 
також експертом. Затягування цивільного процесу 
судом має місце в разі необґрунтованого призна-
чення первинної, додаткової та комісійної експер-
тиз; незазначення в ухвалі про призначення екс-
пертизи дозволу на повне чи часткове знищення 
об’єкта експертизи та (або) незазначення в ухвалі 
суду дозволу на проведення експертизи за копіями 
об’єктів, якщо на момент призначення експертизи 
суду відомо, що проведення експертизи потребує 
знищення об’єкта, чи що забезпечити доступ до 
об’єкта експертизи неможливо; поставлення перед 
експертом питань, які потребують уточнення, чи 
за якими неможливо провести експертизу, та дору-
чення проведення експертизи експертній установі, 
в якій відсутні фахівці з певної галузі знань. 

Особи, які беруть участь у справі, затягують 
цивільний процес у випадку заявлення ними 
безпідставного клопотання про призначення  

первинної, додаткової чи повторної експертизи, 
а також заявлення клопотання про призначен-
ня експертизи, достовірно знаючи, що результат 
проведення експертизи не підтвердить ті обста-
вини, на які вони посилаються як на підставу 
своїх вимог або заперечень, чи добросовісно по-
миляючись з цього приводу. Іншими випадками 
затягування цивільного процесу з боку осіб, які 
беруть участь у справі, є ухилення від участі в 
експертизі, в тому числі, від подання необхідних 
матеріалів, документів, чи в її оплаті. 

Затягуванням цивільного процесу з боку екс-
перта є такі його дії або бездіяльність, які впли-
вають на строки проведення експертизи та (або) 
зумовлюють проведення повторної та (або) до-
даткової експертизи, в тому числі, порушення 
обов’язку заявити самовідвід, порушення строків 
проведення експертизи та (або) окремих дій, необ-
хідних для її проведення, порушення вимог мето-
дики під час проведення експертизи чи ненадання 
відповіді на всі поставлені питання. 

Окремим суб’єктом затягування цивільного 
процесу, який не є учасником цивільного про-
цесу, але бездіяльність якого впливає на строки 
проведення експертизи, є керівник експертної 
установи. Несвоєчасне, тобто з невиправданими 
зволіканнями, виконання ним своїх обов’язків, 
передбачених Інструкцією з призначення та про-
ведення експертиз та експертних досліджень, 
призводить до затягування цивільного процесу. 

У разі встановлення порушень закону під час 
проведення експертизи суд має право постанови-
ти окрему ухвалу відповідно до вимог ст. 211 ЦПК 
України. 

Питання вдосконалення чинного законодав-
ства з метою запобігання затягуванню цивільного 
процесу під час призначення та проведення судо-
вої експертизи може бути предметом подальших 
самостійних наукових досліджень. 
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анотація 

Марунич Г. І. призначення та проведення експер-
тизи у цивільній справі в контексті затягування ци-
вільного процесу. – Стаття. 

Стаття присвячена проблемним аспектам затя-
гування цивільного процесу під час призначення та 
проведення експертизи у цивільній справі. Визначено 
коло суб’єктів затягування цивільного процесу під час 

призначення та проведення судової експертизи. Також 
окреслено конкретні випадки затягування цивільного 
процесу судом та особами, які беруть участь у справі, 
в разі призначення експертизи, а також експертом та 
керівником експертної установи під час проведення 
експертизи. 
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Марунич А. И. Назначение и проведение экспер-
тизы по гражданскому делу в контексте затягивания 
гражданского процесса. – Статья. 

Статья посвящена проблемным аспектам затягива-
ния гражданского процесса при назначении и прове-
дении экспертизы по гражданскому делу. Определен 
круг субъектов затягивания гражданского процесса 
при назначении и проведении судебной экспертизы. 
Также описаны конкретные случаи затягивания граж-
данского процесса судом и лицами, участвующими в 
деле, при назначении экспертизы, а также экспертом 
и руководителем экспертного учреждения при проведе-
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Summary

Marunych H. I. The appointment of the examination 
and the examination in civil case: problems of undue 
delay of civil procedure. – Article.

The article is dedicated to the problematic aspects of 
undue delay of civil procedure during the appointment of 
an expert examination as well as the examination itself 
in civil case. The author identifies the subjects of undue 
delay of civil procedure. The specific kinds of undue delay 
of civil proceedure by the court and the participants of 
civil case during the appointment of examination as well 
as by the expert and director of expert institution during 
the examination are highlighted in the article. 

Key  words:  undue delay of civil procedure, appoint-
ment of examination, repeated and additional examina-
tion, examination, expert. 



80 Прикарпатський юридичний вісник

УДК 347.9

К. Є. Мікуло
студентка

Національного авіаційного університету

ЗЛоВжиВаННя пРоЦесУаЛЬНиМи пРаВаМи В КоРпоРаТиВНиХ споРаХ

Учасники господарського процесу наділені комп-
лексом процесуальних прав, які забезпечують захист 
корпоративних прав. Дотримання таких процесуаль-
них прав важливе під час реалізації судової форми за-
хисту. Це необхідно для того, щоб не перешкоджати 
здійсненню законного, справедливого правосуддя та 
щоб не порушувати права інших учасників судового 
процесу. Проте на практиці все відбувається інакше. 
Корпоративним спорам притаманне зловживання 
процесуальними правами, оскільки до цієї категорії 
спорів залучають практиків, що володіють усіма тон-
кощами процесу, кваліфікованих фахівців.

Науковий інтерес до цього питання виникав 
постійно. Зокрема, цілий ряд вчених зверталися 
до пошуку оптимальних моделей уникнення злов-
живання процесуальними правами. Серед них: 
В. Бєлова Є. Васьковський, Д. Дєдов, В. Доброволь-
ський, Н. Малєїн, А. Юдін та інші. Проте лишають-
ся нерозкритими багато термінологічних питань.

Мета статті – розкрити нагальні проблеми попе-
редження зловживання процесуальними правами 
в корпоративних спорах, проаналізувати питання 
використання термінів та основних положень про-
цесуальних гарантій уникнення таких зловживань. 

Взагалі, категорія «зловживання процесуаль-
ними правами» не має визначених меж. Досить 
складно зрозуміти, коли саме закінчується майс-
терність практика щодо процесуального захисту 
корпоративних прав, і починається межа дійсного 
зловживання такими правами.

На думку Є. Васьковського, зловживання про-
цесуальним правом неприпустиме. Воно веде до не-
справедливих результатів для протилежної сторо-
ни спору та спрямоване проти своєчасного розгляду 
та вирішення справи.

А.В. Юдін під зловживанням процесуальним 
правом розуміє особливий різновид правопорушен-
ня, що полягає в несумлінному, противоправному 
та незалежному використанні процесуальних прав 
й обов’язків особою представником, що виража-
ється в бездіяльності, що зовні, можливо, й відпо-
відають вимогам процесуальних норм, але несуть 
у собі особистий чи корисний мотив, що може за-
подіяти або заподіює шкоду інтересам правосуддя. 
Дуже вдало А.В. Юдін зауважує, вказуючи на те, 
що в разі зловживання правом особа не виходить за 
межі права, проте вона порушує вимоги, що відно-
сяться до самого процесу здійснення права.

Метою зловживання процесуальними правами 
є не тільки затягування процесу на невизначений 

термін, а й розв’язання спору на свою користь 
всупереч принципу добросовісності та розумності  
в господарському процесі.

В Господарсько-процесуальному кодексі (далі – 
ГПК) відсутні норми, які би прямо регулювали на-
слідки даних зловживань. Лише згадується про 
певні заходи щодо протидії, де вказано, що суд може 
зобов’язати заявника забезпечити вимогу заставою, 
яка буде достатньою для того, щоб запобігти зловжи-
ванню певними запобіжними заходами. Також ГПК 
передбачено: стягнення штрафу в розмірі до ста нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 83 
ГПК України); покладення на одну зі сторін спору 
обов’язку сплатити судовий збір незалежно від ре-
зультату вирішення спору; винесення ухвали проти 
особи, що зловживає процесуальними правами та від-
мова суду від вчинення дій, про які просить сторона.

В цілому, в ГПК недостатньо норм для повного 
врегулювання питань зловживання процесуаль-
ними правами, що й призводить до їх нехтування. 
Вважаємо доцільним внести додаткові роз’яснен-
ня та рекомендації з питань зловживання проце-
суальними правами в корпоративних спорах.

Найбільш поширенішими зловживаннями є: не-
подання вчасно доказів, заяви безпідставних відводів 
суддям, подання скарг на процесуальні документи, 
оскарження яких не передбачається, та ігнорування 
судового засідання без поважних причин тощо.

Проте необхідно й зазначити факт саме безпід-
ставного зловживання категорією «зловживання 
процесуальними правами». Фактично особа, яка 
вказує у звернені до суду на «зловживання» іншої 
сторони, якого насправді не було, тим самим злов-
живає цим правом.

Зазначені форми недобросовісного використан-
ня процесуальних прав можуть застосовуватися 
в будь-якому спорі. Проте є ряд зловживань, що 
прямо пов’язані з реалізацією норм корпоратив-
них прав.

Безпідставна та недобросовісна реалізація пра-
ва на позов є найбільш поширеним зловживанням, 
пов’язаним із порушенням процесуальних прав. 
Специфіка такої форми недобросовісного виконан-
ня полягає у зговорі позивача та відповідача. За на-
явності спільної мети сторони нерідко об’єднуються 
для встановлення юридичних фактів, що будуть ви-
користовуватись як обов’язкові під час розгляду ін-
ших справ, в іншому спорі. Адже відповідно до ч. 2 
ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням 
господарського суду (іншого органу, який вирішує 
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господарські спори) під час розгляду однієї справи, 
не доводяться знову в разі вирішення інших спорів, 
в яких беруть участь ті самі сторони.

Чималу частину зловживань становлять злов-
живання, пов’язані із забезпеченням позову в кор-
поративних спорах, що виступають ефективним 
інструментом під час боротьби з конкурентами.

Чимало вчених є прихильниками думки, що не-
обхідно повідомляти учасників спору про існуючий 
конфлікт та попереджати, що в майбутньому буде 
поданий позов. Це зумовлено тим, що часто для пози-
вача корпоративний спір є другорядним, основною ж 
і кінцевою метою є забезпечувальні заходи, оскільки 
це дасть позивачу повний контроль над даним підпри-
ємством задля вирішення своїх оперативних питань. 
Варто пам’ятати, що неможливо абсолютно уникну-
ти наслідків, спричинених заходами забезпеченням 
позову. Така точка зору має право на своє існування, 
але дана вимога суперечить законодавству України. 
Конституцією передбачено надання права на судовий 
захист порушеного права. Тобто не є обов’язковим за-
стосування попередніх досудових заходів.

До вищезгаданих забезпечувальних заходів 
можна також віднести такий варіант подолання 
зловживань, як застосування заходів за присут-
ності сторін корпоративного спору. Цей варіант 
реалізований у російському законодавстві та засто-
совується, якщо під час розгляду заяви в арбітраж-
ного суду виникла необхідність заслухати осіб, що 
беруть участь у справі. На нашу думку, реалізація 
такого права не є необхідною через ряд обставин. 
По-перше, втрачається як зміст, так і кінцева мета 
забезпечення позову. По-друге, більш обґрунтова-
ним було б застосування зустрічного позову.

Коло можливих варіантів зловживань не є вичерп-
ним, тому з метою протидії деякі автори пропонують 
певні критерії, за якими можливо би було констату-
вати факт зловживання процесуальними правами. 
Д.І. Дєдов відносить до них наступні обставини:

1) вимога представити документи, до яких не 
передбачуваний доступ корпоративним правом;

2) вимога неодноразово у великому об’ємі на-
давати одні й ті самі документи;

3) наявність конфлікту інтересів;
4) необґрунтовані витрати товариства без реаль-

ної необхідності захисту інвесторів та учасників.
А.В. Юдін вважає, що основною ознакою фак-

ту зловживання процесуальним правом є вина 
недобросовісного учасника процесу. Проте такі 
критерії мають чисто теоретичний характер, і 
малоймовірне їх застосування на практиці, адже 
прояви зловживань різноманітні у своєму вираже-
ні. Те, що в одній ситуації можна ідентифікувати 
як зловживання, за інших обставин являє собою 
цілком виправдані дії учасників спору.

В українській правовій думці висловлюється 
багато пропозицій щодо протидії процесуальним 
зловживанням.

А. Забродський пропонує підвищити розмір 
судового збору на стадії пред’явлення позову, що 
має певну доцільність, оскільки: по-перше, це до-
поможе покрити всі витрати, пов’язані з розглядом 
справ в господарському суді за допомогою сум су-
дового збору, що на сьогодні встановлені; по-друге, 
учасниками господарського процесу є переважно 
юридичні особи, для яких сучасні розміри судо-
вих витрат є незначними порівняно з тим кінцевим 
результатом. Саме такий спосіб був реалізований 
шляхом прийняття Закону України № 3674-VI 
«Про судовий збір» від 8 липня 2011 року. Даним 
Законом сума судового збору суттєво підвищилась.

Проте, на нашу думку, в цій категорії спорів 
можуть брати участь і фізичні особи, а для них 
таке підвищення вартості судових витрат є суттє-
вою перепоною для судового захисту своїх корпо-
ративних прав. Звичайно, виключення передбаче-
но, але для пайовиків інвестиційних фондів.

Деякі дослідники вважають, що заходом злов-
живання можна встановити пряму заборону злов-
живати корпоративними правами (в тому числі, 
правом на позов учасників корпоративних право-
відносин). Проте вже існує така норма ЦК Украї-
ни, тому додаткове дублювання не вплине карди-
нально на дану ситуацію.

В. Гуреєв, російський вчений, пропонує засто-
совувати до акціонерів санкцію позбавлення пра-
ва на голос, права на дивіденди. Але це навряд чи 
буде ефективним засобом по відношенню до акці-
онерів, що володіють тільки однією акцією. Щодо 
права на дивіденди, то воно суперечитиме праву 
непорушності власності.

В.М. Горшенєв вважає, що ефективним у бо-
ротьбі може стати юридична відповідальність за 
неналежне здійснення процесуальної діяльності, 
зокрема, про навмисне затягування господарського 
процесу відповідачем чи позивачем за умови, коли 
останній усвідомлює програшність своєї позиції у 
процесі. Затягування процесу можливе шляхом зу-
пинення провадження по справі. Таким способом 
може бути не тільки затягнутий судовий процес, але 
й розмита частка учасника (акціонера) товариства. 
Фактично підтвердженням реалізації запропоно-
ваного варіанту юридичної відповідальності сторін 
є вищезгаданий Інформаційний лист ВГС України 
№ 01-8/140 від 15.03.2010 року, в якому викладені 
рекомендації щодо вжиття конкретних заходів від-
повідальності до осіб, які зловживають правом.

В.А. Бєлова та В.І. Добровольський пропо-
нують одним із засобів протидії зловживанням 
акціонерів передбачити можливість виключити 
їх з акціонерного товариства за аналогією з това-
риством. Але даний спосіб захисту видається ма-
лоймовірним з наступного ряду причин:

– по-перше, правова природа товариства з об-
меженою відповідальністю та акціонерного това-
риства відрізняються;
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– по-друге, виключення зі складу учасників то-
вариства з обмеженою відповідальністю передба-
чається за систематичне невиконання обов’язків;

– тому, по-третє, виключення зі складу акціо-
нерів – кардинальний захід впливу, що не можна 
застосовувати за зловживання правом, де ще не-
має факту самого правопорушення.

На нашу думку, як протидію зловживанню 
процесуальними правами можна використовува-
ти практику римського приватного процесу, що 
включає в себе чотири заходи: 

– попереднє посвідчення сторонами своєї сум-
лінності за допомогою складання присяги;

– покладення судових витрат на винну в недо-
бросовісному веденні справи сторону;

– стягнення з неї збитків, завданих іншій сто-
роні;

– накладення на неї штрафу, заміна його, в разі 
неспроможності, арештом.

Визнавши факт зловживання процесуальними 
правами, суд повинен припинити таку процесу-
альну діяльність, тим самим відмовивши в реалі-
зації права недобросовісним шляхом. При цьому 
необхідно враховувати, що в силу особливої кон-
ституційної значущості державних механізмів су-
дового захисту, суду слід відмовляти в реалізації 
права лише після попередження особи про вияв-
лення в її діях зловживання і постановлення в разі 
встановлення факту зловживання відповідної мо-
тивованої ухвали.

Разом із тим, декларативного закріплення 
неприпустимості зловживання процесуальними 
правами явно недостатньо, необхідна ще й дієва 
реалізація механізму захисту від зловживання.

Висновок. Доцільним уявляється внесення 
змін до ГПК, що передбачатимуть можливість від-
несення судових витрат на особу, яка зловживає 
своїми процесуальними правами.

Зазначена компенсація являє собою міру про-
цесуальної відповідальності сторони, що недобро-
совісно заявила необґрунтований позов або систе-
матично протидіяла правильному і своєчасному 
розгляду справи. Така компенсація має бути від-
несена до витрат, пов’язаних із розглядом справи.

Крім того, у процесуальному законодавстві не-
обхідно закріпити таку санкцію майнового харак-
теру за зловживання, як штраф. Інститут судових 
штрафів має забезпечити виконання завдань ци-
вільного судочинства щодо об’єктивного розгляду 
справ протягом розумного строку.

Як можна побачити, пропозицій висловлюється 
чимало. Проте майже кожна з них має недоліки, 
що зумовлені складністю такої правової категорії, 
як зловживання процесуальним правом. Цієї кате-
горії спорів складно позбутися в сучасних умовах, 
але їх можна зменшити до мінімуму, тому що це 

відповідає інтересам держави та учасників корпо-
ративних правовідносин й повинно стати основним 
мотивом удосконалення судового процесу.
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суальними правами в корпоративних спорах. Катего-
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закінчується майстерність практика щодо процесуаль-
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В статье рассмотрены проблемы злоупотребления 
процессуальными правами в корпоративных спорах. 
Категория «злоупотребление процессуальными права-
ми» не имеет определенных границ. Достаточно слож-
но понять, когда именно заканчивается мастерство 
практика касательно процессуальной защиты корпо-
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Mikulo K. E. Abuse of procedural rights in corporate 
disputes. – Article.

The article discusses the problems of abuse of 
procedural rights in corporate disputes. The category 
of «abuse of procedural» rights does not have definite 
limits. It is difficult enough to understand when the skill 
of practice ends, concerning the procedural protection of 
corporate rights and the border of the actual abuse of such 
rights begins.
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оКРеМі аспеКТи допУсТиМосТі еЛеКТРоННиХ доКаЗіВ  
У ЦиВіЛЬНоМУ пРоЦесУаЛЬНоМУ ЗаКоНодаВсТВі УКРаЇНи

Сучасний світ характеризується процесами 
глобалізації, комп’ютеризації та інформатизації 
суспільства. Учасники цивільних відносин актив-
но використовують технічні засоби та можливості 
мережі Інтернет для придбання товарів та послуг, 
здійснення ділового спілкування, укладання 
електронних договорів тощо. 

Між тим, віртуальний образ життя не пови-
нен ставити під сумнів можливість ефективно-
го використання судового захисту учасниками 
цивільних відносин. Останнім часом держава 
зробила значні кроки в напрямку врегулювання 
«електронних» цивільно-правових відносин та 
визнання електронних засобів доказування. При-
йняття Законів України «Про електронну комер-
цію», «Про електронні довірчі послуги», «Про 
внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального ко-
дексу України, Кодексу адміністративного судо-
чинства України та інших законодавчих актів» 
повинно сприяти більш активному використан-
ню технічних засобів, інформаційно-телекому-
нікаційних технологій та мережі Інтернет у по-
всякденному житті.

Однак деякі питання практичного викори-
стання електронних доказів потребують більш 
глибокого вивчення з урахуванням особливостей 
цивільного процесу. До таких питань можна від-
нести й відсутність чітких критеріїв допустимості 
електронних доказів, що ускладнює можливість 
їх використання в цивільному судочинстві.

Досліджуваній у даній статті проблемати-
ці, а також її окремим питанням присвячува-
ли свої праці такі науковці, як: Ю.В. Білоусов, 
А.Т. Боннер, Є.В. Васьковський, О.П. Вершинін, 
С.П. Ворожбіт, Н.Ю. Голубєва, К.Б. Дрогозюк, 
П.П. Зайцев, А.Ю. Каламайко, М.О. Мітрофано-
ва, Є.О. Нефедьєв, В.К. Пучинський, І.В. Решет-
нікова, Т.В. Руда, С.Я. Фурса та інші.

Метою даної статті є дослідження окремих ас-
пектів допустимості електронних доказів у ци-
вільному процесуальному законодавстві України, 
а також можливостей їх використання під час роз-
гляду цивільних справ.

Для досягнення поставленої мети визначено 
наступні завдання:

- дослідити особливості правового статусу 
електронних доказів у світлі нового цивільного 
процесуального кодексу України;

- охарактеризувати цифровий підпис та елек-
тронний цифровий підпис як критерії допусти-
мості електронних документів;

- проаналізувати можливості використання 
електронного листування під час розгляду цивіль-
них справ;

- дослідити критерії допустимості електро-
нних доказів, розміщених у мережі Інтернет; 

- визначити практичні аспекти використання 
електронних доказів, отриманих за допомогою со-
ціальних мереж. 

03 жовтня 2017 р. був прийнятий Закон 
України «Про внесення змін до Господарсько-
го процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства України та інших за-
конодавчих актів» № 2147-VIII, на підставі якого 
Цивільний процесуальний кодекс (далі – ЦПК) 
України був викладений в новій редакції. Одним 
з досягнень нового ЦПК України стало визнання 
електронних доказів в якості самостійних засобів 
доказування, а також встановлення на законодав-
чому рівні нових способів збирання електронних 
доказів, розміщених в мережі Інтернет.

Між тим, допустимість електронних доказів та 
допустимість доказів загалом залишились без за-
конодавчих змін. У статті 78 ЦПК України зако-
нодавець продублював положення ЦПК України в 
редакції від 2004 р., зазначивши, що суд не бере до 
уваги докази, що одержані з порушенням порядку, 
встановленого законом, а також те, що обставини 
справи, які за законом мають бути підтверджені 
певними засобами доказування, не можуть під-
тверджуватися іншими засобами доказування.

Більшість дослідників вважають, що допусти-
мість доказів полягає одночасно в дотриманні за-
конності одержання доказу та у використанні пе-
редбачених законом засобів доказування [10, с. 69]. 
На нашу думку, допустимість доказів являє собою 
складне та комплексне поняття, яке опосередковує 
критерії та вимоги щодо різних видів засобів до-
казування, на підставі яких суд вирішує питання 
щодо можливості використання того чи іншого до-
казу для встановлення обставин справи.

Проблема допустимості електронних доказів 
полягає в тому, що процесуальний закон не містить 
систематизованих відокремлених правил, які б ви-
значали порядок одержання цих доказів. При цьому 
проблема допустимості саме електронних доказів  
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ускладнюється особливою правовою природою 
останніх, яка, зокрема, характеризується відсут-
ністю матеріальної форми виразу та значною враз-
ливістю електронних доказів, що полягає в можли-
вості зміни їх змісту без очевидних ознак.

Електронний документ є найбільш розповсю-
дженим видом електронного доказу, який застосо-
вується учасниками цивільно-правових відносин. 
На підставі електронних документів здійснюється 
придбання товарів у мережі Інтернет, надаються 
адміністративні послуги, здійснюється внутрішній 
документообіг підприємств тощо. Однак якщо в 
процесі використання електронних документів ви-
никає спір, учасники цивільних відносин повинні 
бути впевнені в можливості використання таких до-
кументів під час розгляду справ у судовому порядку. 

Відповідно до статей 5, 7 Закону України «Про 
електронні документи та електронний документо-
обіг» електронний документ – це документ, інфор-
мація в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обов’язкові реквізити докумен-
та. Оригіналом електронного документа вважаєть-
ся електронний примірник документа з обов’яз-
ковими реквізитами, в тому числі з електронним 
підписом автора або підписом, прирівняним до 
власноручного підпису відповідно до Закону Укра-
їни «Про електронний цифровий підпис» [3].

Одночасно з цим, як передбачено статтею 8 
цього ж Закону, допустимість електронного доку-
мента як доказу не може заперечуватися виключ-
но на підставі того, що він має електронну форму.

Системний аналіз вищезазначених норм свід-
чить про те, що електронний документ може бути 
використаний в якості доказу під час розгляду ци-
вільних справ, а головною умовою його допусти-
мості є наявність цифрового підпису. При цьому 
найбільш врегульованим видом цифрового підпи-
су є електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП), 
який формується внаслідок криптографічного пе-
ретворення набору електронних даних, додається 
до цього набору або логічно з ним поєднується і 
дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифі-
кувати підписувача.

Перевагами його використання є можливість 
ідентифікації автора електронного документа, а 
також забезпечення цілісності та незмінності елек-
тронного документа за допомогою засобів крип-
тографічного захисту. З точки зору допустимості 
електронного документа наявність електронного 
цифрового підпису викликає найменше питань, 
адже статус ЕЦП та документів, які складаються 
з його використанням, чітко передбачено діючим 
законодавством. А тому майже в будь-якому ви-
падку наявність електронного цифрового підпису 
в достатній мірі свідчить про відповідність елек-
тронного документа вимогам допустимості.

Водночас використання електронного цифро-
вого підпису в сфері електронної комерції, у тру-

дових правовідносинах, у діловому спілкуванні 
створює суттєві незручності, внаслідок чого ЕЦП 
не набув широкого розповсюдження саме в при-
ватних цивільно-правових відносинах. Фізичні 
особи, які є основними суб’єктами електронної 
комерції, не використовують ЕЦП, а різноманітні 
інтернет-магазини та онлайн-платформи не вима-
гають їх використання, адже останнє ускладнює 
процес придбання товарів та надання послуг. 

Одночасно з цим процесуальний статус елек-
тронних документів, які не скріплені електронним 
цифровим підписом, є досить невизначеним, та з 
високим ступенем ймовірності такі докази можуть 
бути визнані недопустимими в судовому порядку. 

Радою з питань судової реформи в проекті За-
кону України «Про внесення змін до ЦПК Укра-
їни» (щодо судової реформи) було запропоновано 
передбачити в новому ЦПК, що «електронні до-
кументи, підписані електронним цифровим під-
писом, приймаються судом до розгляду як пись-
мові докази. Документи, отримані за допомогою 
факсимільного, електронного чи інших аналогіч-
них засобів зв’язку без електронного цифрового 
підпису, приймаються судом до розгляду в якості 
письмових доказів у випадках і в порядку, вста-
новлених законом або договором». Фактично під 
час підготовки проекту нового ЦПК було передба-
чено два види таких електронних документів: ті, 
які безумовно визнаються письмовими документи 
(підписані ЕЦП), і такі, що могли би бути визна-
ні письмовими (не підписані ЕЦП) [8]. Однак, як 
вже відомо, відповідна ініціатива не знайшла сво-
го втілення в новій редакції ЦПК України.

Як було зазначено вище, оригіналом електро-
нного документа вважається електронний при-
мірник документа з обов’язковими реквізитами, в 
тому числі з електронним підписом автора. Тобто, 
окрім електронного цифрового підпису, допусти-
мим може бути визнано й той доказ, який скріпле-
ний іншим видом електронного підпису відповід-
но до вимог законодавства.

Хоча правовий статус електронних підписів, 
окрім цифрового, є досить невизначеним, із при-
йняттям Закону України «Про електронну комер-
цію» від 03 вересня 2015 р. № 675-VIII законода-
вець зробив значний крок у напрямку визнання 
електронних документів, скріплених електро-
нним підписом, окрім ЕЦП, в якості допустимих 
доказів. Так, статтею 12 вищезазначеного Закону 
передбачено, що відповідно до акта цивільного за-
конодавства або за домовленістю сторін електро-
нний правочин має бути підписаний сторонами, а 
моментом його підписання є використання:

- електронного підпису або електронного циф-
рового підпису відповідно до Закону України «Про 
електронний цифровий підпис», за умови викори-
стання засобу ЕЦП усіма сторонами електронного 
правочину;
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- електронного підпису одноразовим ідентифі-
катором, визначеним цим Законом;

- аналога власноручного підпису (факсиміль-
ного відтворення підпису за допомогою засобів ме-
ханічного або іншого копіювання, іншого аналога 
власноручного підпису) за письмовою згодою сто-
рін, в якій мають міститися зразки відповідних 
аналогів власноручних підписів [2].

Одночасно з цим, статтею 11 зазначеного Зако-
ну передбачено, що кожний примірник електро-
нного документа з накладеним на нього підписом, 
визначеним статтею 12 цього Закону, є оригіна-
лом такого документа, а електронні документи 
(повідомлення), пов’язані з електронним право-
чином, можуть бути подані як докази сторонами 
та іншими особами, які беруть участь у судовому 
розгляді справи.

Отже, досягненням Закону України «Про елек-
тронну комерцію», серед іншого, є встановлення 
критеріїв допустимості електронних документів, 
які можуть бути визнані в якості таких і без ви-
користання електронного цифрового підпису. Ра-
зом з тим варто відзначити, що положення Зако-
ну України «Про електронну комерцію» жодного 
разу не були предметом дослідження суду касацій-
ної інстанції, а тому стверджувати про існування 
критеріїв допустимості електронних документів, 
скріплених електронним підписом, окрім ЕЦП, 
можна з певною долею умовності.

Окремої уваги заслуговує проблема допусти-
мості електронних доказів, розміщених у мережі 
Інтернет. Як вже було зазначено вище, суд не бере 
до уваги докази, що одержані з порушенням поряд-
ку, встановленого законом. Однак до прийняття 
Закону України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 р., 
яким ЦПК України було викладено в новій редак-
ції, жодним нормативно-правовим актом не було 
передбачено спеціального порядку дослідження 
доказів, розміщених у мережі Інтернет.

Як правило, учасники цивільного провадження 
або роздруковували сторінки в мережі Інтернет на 
паперових носіях, або замовляли здійснення екс-
пертного дослідження телекомунікаційних сис-
тем, обладнання та засобів. Роздруківка сторінок 
у мережі Інтернет викликала суттєві заперечення 
щодо визнання таких доказів в якості допустимих 
через відсутність у законі відповідного порядку 
збирання електронних доказів, неможливість без-
посереднього дослідження судом електронних до-
казів, розміщених у глобальній мережі, та, одно-
часно, відсутність оригіналу таких доказів.

Незважаючи на це, нерідко суди приймали до 
уваги роздруківки Інтернет-сторінок, особливо 
коли питання допустимості таких доказів не за-
перечувалось іншими учасниками провадження. 
Наприклад, апеляційний суд м. Києва у своїй ух-
валі від 27.03.2017 р. по справі № 754/14234/16-ц 
зазначив, що твердження апеляційної скарги про 

те, що відповідач здійснювала дії, направлені на 
фактичне примирення, колегія суддів визнає та-
кими, що спростовуються наявними у справі до-
казами. У матеріалах справи міститься скріншот 
листування між сторонами по справі за допомо-
гою засобів телефонного та Інтернет-зв’язку, зміст 
якого свідчить про відсутність намірів збереження 
сім’ї сторонами подружжя [5]. Тобто роздруківки 
електронних доказів на паперових носіях не тіль-
ки були покладені в основу судового рішення, але й 
були єдиними доказами, на підставі яких була по-
будована мотивувальна частина судового рішення.

У свою чергу, застосування висновків експерт-
ного дослідження телекомунікаційних систем, 
обладнання та засобів у більшій мірі відповідало 
вимогам допустимості доказів, адже в такому разі 
електронний доказ набував певної матеріальної 
форми, яка з дотриманням порядку, передбаче-
ного законом, долучалась до матеріалів справи. 
При цьому суд досліджував вже не сам електро-
нний доказ, а висновок експертного дослідження, 
частиною якого був електронний доказ.

Так, Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних та кримінальних справ у своїй ух-
валі від 22.02.2017 р. по справі № 761/13156/16-ц 
звернув увагу на допустимість електронних доказів, 
розміщених у мережі Інтернет, отриманих за допо-
могою проведення експертного дослідження телеко-
мунікаційної системи. Вирішуючи цивільну справу, 
суд касаційної інстанції зазначив, що апеляційний 
суд не дав оцінки роздруківкам текстів інформації 
з інтернет-сайту телеканалу «112» та відповідних 
скріншотів відповідача, хоча наявність указаних 
обставин підтверджується висновком експертного 
дослідження телекомунікаційних систем (облад-
нання) та засобів, проведеного науково-дослідним 
центром судової експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності, що в подальшому стало підставою для 
скасування рішення апеляційної інстанції.

На відміну від попередньої редакції ЦПК 
України, діюче цивільне процесуальне законодав-
ство передбачає спеціальні способи дослідження 
електронних доказів, розміщених у мережі Інтер-
нет. В новий ЦПК України була включена частина 
7 статті 85 ЦПК України, відповідно до якої суд 
за заявою учасника справи чи з власної ініціати-
ви може оглянути веб-сайт (сторінку), інші міс-
ця збереження даних у мережі Інтернет з метою 
встановлення та фіксування їх змісту [1]. Тобто 
з моменту набрання чинності законом України 
№ 2147-VIII від 03.10.2017 р. суд наділений про-
цесуальними повноваженнями безпосередньо до-
слідити глобальну мережу на предмет наявності 
тих чи інших фактичних даних, які входять до 
предмету доказування по справі. 

Крім того, суд має право призначити експерти-
зу для встановлення та фіксування змісту веб-сай-
ту (сторінки), інших місць збереження даних у 
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мережі Інтернет за умови, якщо це потребує спе-
ціальних знань і не може бути здійснено судом 
самостійно або із залученням спеціаліста. Не ви-
кликає сумніву, що електронні докази, отримані 
шляхом дослідження мережі Інтернет у порядку, 
передбаченому ст. 85 ЦПК України, в повній мірі 
відповідатимуть вимогам допустимості електро-
нних доказів, а тому можуть бути використані під 
час вирішення цивільно-правових спорів. 

Окрему увагу варто приділити проблемі допу-
стимості електронних доказів, отриманих за допо-
могою соціальних мереж. Зважаючи на можливість 
соціальних мереж доводити відомості до значної 
кількості людей, особливо актуальним є викори-
стання даних із соціальних мереж під час розгляду 
справ про захист честі, гідності та ділової репутації 
або спростування недостовірної інформації.

Аккаунти в соціальних мережах фактично є 
відображенням особистості людини, а тому в по-
всякденному житті дії, які вчиняються особою 
в соціальних мережах, вважаються такими, що 
вчиняються нею від власного імені. Між тим, ви-
щезазначене твердження не знаходить свого нор-
мативного обґрунтування, що ускладнює можли-
вість визнання електронних доказів, розміщених 
в соціальних мережах, в якості допустимих.

На нашу думку, аналогічно доказам, розміщеним 
в мережі Інтернет, правильним способом збирання 
електронних доказів, що забезпечувало б дотриман-
ня вимог допустимості, є огляд електронних доказів 
у порядку ст. 85 ЦПК України. Однак проблема до-
пустимості електронних доказів, розміщених саме в 
соціальних мережах, полягає в забезпеченні процесу 
ідентифікації особи, яка створила або розповсюдила 
певну інформацію в соціальній мережі.

Як правило, відповідачі по справах, в яких не-
обхідним є використання електронних доказів із 
соціальних мереж, ставлять під сумнів допусти-
мість таких доказів, посилаючись на те, що під час 
реєстрації аккаунту в соціальних мережах жодні 
процеси ідентифікації не здійснюються, а тому 
будь-яка людина могла б зареєструватись під іме-
нем відповідача та вчинити ті чи інші дії.

Використання «фальшивих» аккаунтів було 
предметом дослідження Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних та кримінальних 
справ у вищезазначеному рішенні від 22.02.2017 р. 
по цивільній справі № 761/13156/16-ц, під час ви-
рішення якої суд касаційної інстанції зазначив, що, 
надаючи правову оцінку роздруківки сторінки особи 
в соціальній мережі «Facebook», апеляційний суд ви-
ходив із неможливості встановлення осіб-власників 
аккаунтів, розміщених на ресурсах/посиланнях у со-
ціальній мережі «Facebook», та можливість створен-
ня фальшивого аккаунту в даній мережі. Разом з тим 
апеляційний суд не звернув уваги, що деякі відомості 
зі сторінки відповідача в мережі «Facebook» містять 
позначки місць проведення відповідних заходів,  

підтверджують його місцезнаходження в певний час 
за певним місцем знаходження (зокрема, у сесійній 
залі та приміщеннях комітетів Верховної Ради Укра-
їни, Європейського Парламенту) та особистий харак-
тер певної інформації, а не загальнодоступний [4].

Тобто, досліджуючи можливість створення фаль-
шивих аккаунтів у соціальних мережах, суд дослі-
див не тільки зміст конкретного запису, інформація 
в якому, на думку позивача, містила недостовірну 
інформацію, але й сам аккаунт в цілому на предмет 
наявності особистої інформації, яка б свідчила про 
нерозривний взаємозв’язок між особистістю відпо-
відача та відповідного аккаунту в соціальній мере-
жі. Хоча позиція касаційного суду викликає певні 
сумніви з процесуальної точки зору, варто визнати, 
що така позиція є досить прогресивною, формує ок-
ремі критерії допустимості електронних доказів, 
отриманих із соціальних мереж, та в майбутньому 
може слугувати в якості орієнтиру формування пра-
возастосовної практики судів нижчих інстанцій. 

Висновки наукового дослідження. Допусти-
мість електронних доказів є однією з центральних 
проблем сучасного цивільного процесуального 
законодавства, яка полягає у відсутності систе-
матизованих відокремлених правил, які б визна-
чали порядок одержання електронних доказів. 
Різні електронні докази повинні відповідати різ-
ним критеріям допустимості, а тому допустимість 
електронних доказів повинна досліджуватись ок-
ремо через призму кожного виду цих доказів.

Головною умовою використання електронних 
документів є їх підписання електронним підписом 
або аналогом власноручного підпису. Електронний 
цифровий підпис є найбільш урегульованим видом 
цифрового підпису, який забезпечує ідентифікацію 
автора документа та незмінність змісту документа. 
Однак через складність його використання електро-
нний цифровий підпис так і не знайшов широкого 
розповсюдження в «електронних» цивільно-право-
вих відносинах, у той час, як інші види електронно-
го підпису не знайшли свого широкого відображен-
ня в правозастосовній практиці судів, що дозволяє 
говорити про критерії допустимості електронних 
документів з певною долею умовності. 

Забезпечення допустимості доказів, розміщених у 
мережі Інтернет, здійснюється шляхом роздруківки 
електронних доказів на паперових носіях або прове-
денням експертних досліджень телекомунікаційних 
систем, обладнання та засобів. При цьому правилами 
нового ЦПК України передбачено спеціальний по-
рядок збирання електронних доказів, розміщених 
у мережі Інтернет, шляхом їх огляду безпосередньо 
судом. Крім того, під час дослідження електронних 
доказів, отриманих за допомогою соціальних мереж, 
необхідно враховувати судову практику касаційного 
суду, який у своїх рішеннях фактично формулює до-
даткові критерії допустимості електронних доказів 
під час здійснення цивільного судочинства. 
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Перспективами подальших розробок у даному 
напрямку є дослідження критеріїв допустимості 
електронного листування, аудіо- та відеозаписів 
у цивільному процесуальному законодавстві, ана-
ліз практики використання електронних доказів 
у світлі нового цивільного процесуального зако-
нодавства України, а також дослідження способів 
систематизації критеріїв та правил допустимості 
електронних доказів з метою їх ефективного вико-
ристання під час розгляду цивільних справ.
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анотація

Павлова Ю. С. окремі аспекти допустимості елек-
тронних доказів у цивільному процесуальному законо-
давстві України. – Стаття.

У статті досліджені окремі аспекти допустимості 
електронних доказів у цивільному процесуальному зако-
нодавстві України, проаналізовані можливості забезпе-

чення допустимості електронних доказів з метою їх прак-
тичного використання під час розгляду цивільних справ.

У статті досліджені питання використання циф-
рового підпису та електронного цифрового підпису як 
критеріїв допустимості електронних документів, до-
сліджені способи забезпечення допустимості електро-
нних доказів, розміщених в мережі Інтернет, а також 
особливості використання електронних доказів, отри-
маних за допомогою соціальних мереж. 

Окрему увагу приділено правозастосовній практиці 
національних судів, яка не тільки відображає практич-
ність тих чи інших правил використання електронних 
доказів, але й сприяє формуванню самостійних крите-
ріїв допустимості електронних доказів у цивільному 
провадженні.

Ключові слова: електронні докази, допустимість до-
казів, електронний документ, збирання доказів, судова 
реформа. 

аннотация

Павлова Ю. С. отдельные аспекты допустимости 
электронных доказательств в гражданском процессу-
альном законодательстве Украины. – Статья. 

В статье исследованы отдельные аспекты допу-
стимости электронных доказательств в гражданском 
процессуальном законодательстве Украины, проана-
лизированы возможности обеспечения допустимости 
электронных доказательств с целью их практического 
использования при рассмотрении гражданских дел.

В статье исследованы вопросы использования циф-
ровой подписи и электронной цифровой подписи как 
критериев допустимости электронных документов, ис-
следованы способы обеспечения допустимости электро-
нных доказательств, размещенных в сети Интернет, а 
также особенности использования электронных дока-
зательств, полученных с помощью социальных сетей.

Особое внимание уделено правоприменительной 
практике национальных судов, которая не только отра-
жает практичность тех или иных правил использования 
электронных доказательств, но и способствует формиро-
ванию самостоятельных критериев допустимости элек-
тронных доказательств в гражданском судопроизводстве.

Ключевые  слова:  электронные доказательства, до-
пустимость доказательств, электронный документ, 
сбор доказательств, судебная реформа.

Summary

Pavlova Yu. S. Certain aspects of the admissibility of 
electronic evidences in the civil procedural legislation of 
Ukraine. – Article. 

The article studies some aspects of the admissibility of 
electronic evidences in the civil procedural legislation of 
Ukraine, the possibilities of ensuring the admissibility of 
electronic evidence for the purpose of their practical use 
in civil casesare analyzed.

The article examines the use of digital signatures and 
electronic digital signatures as criteria for the admissi-
bility of electronic documents, explores ways of ensuring 
the admissibility of electronic evidence placed on the In-
ternet, as well as the use of electronic evidence obtained 
through social networks.

Particular attention is paid to the law enforcement prac-
tice of national courts, which not only reflects the practicali-
ty of certain rules for the use of electronic evidence, but also 
contributes to the formation of independent criteria for the 
admissibility of electronic evidence in civil proceedings.

Key  words: electronic evidence, admissibility of evi-
dence, electronic document, evidence collection, judicial 
reform.
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до пРоБЛеМи УКЛадеННя В МеРежі іНТеРНеТ ЦиВіЛЬНо-пРаВоВиХ доГоВоРіВ,  
Що поТРеБУЮТЬ НоТаРіаЛЬНоГо посВідЧеННя Чи деРжаВНоЇ РеЄсТРаЦіЇ

Електронні правочини стають все більш ак-
туальними для сучасного суспільства та цілком 
відповідають вимогам часу. Вже значна частина 
правочинів, які укладаються пересічними гро-
мадянами у повсякденному житті, вчиняється за 
допомогою інформаційно-телекомунікаційних 
технологій, зокрема в мережі Інтернет. Однак 
правове регулювання зазначеної сфери, а також 
вимог, яким ці правочини повинні відповідати, є 
недостатньо розвиненим у силу новизни правочи-
нів, що вчиняються в електронній формі за допо-
могою мережі Інтернет. 

У зв’язку з переходом до укладення багатьох 
цивільно-правових договорів у мережі Інтернет 
постає питання і про можливість укладення в 
такому порядку і правочинів, що нотаріально 
посвідчено. 

Найбільше труднощів під час укладення в ме-
режі Інтернет викликають ті правочини, які ма-
ють певні особливі вимоги щодо їх форми чи по-
рядку укладення. Так, відкритим та практично 
неврегульованим залишається питання про мож-
ливість та порядок укладення цивільно-правових 
договорів, що потребують нотаріального посвід-
чення або державної реєстрації, в електронній 
формі з використанням інформаційно-телекому-
нікаційних систем.

Тож, зазначене питання в силу його актуаль-
ності потребує більш детального дослідження та 
комплексного аналізу всіх тих норм, які прямо 
чи опосередковано регулюють порядок укладення 
за допомогою мережі Інтернет тих електронних 
правочинів, які згідно з вимогами законодавства 
підлягають нотаріальному посвідченню або дер-
жавній реєстрації.

Окремі аспекти використання інформаційних 
технологій під час вчинення нотаріальних дій, в 
тому числі й посвідчення електронних правочи-
нів досліджували О. Кирилюк, Н. Гуть, О. Коно-
валов, С.В. Малахов та деякі інші. Однак на сьо-
годні питання щодо можливості та особливостей 
умов укладення цивільно-правових договорів, що 
потребують нотаріального посвідчення або дер-
жавної реєстрації в електронній формі, зокрема 
за допомогою інтернет-технологій, залишається 
малодослідженим.

Мета наукової статті полягає в комплексно-
му аналізі правових аспектів укладення в мере-
жі Інтернет цивільно-правових договорів, які 

потребують нотаріального посвідчення або дер-
жавної реєстрації. 

Слід наголосити на тому, що в переважній 
більшості законодавець закріплює вимогу щодо 
нотаріального посвідчення тих правочинів, які 
вчиняються щодо нерухомого майна або особли-
во цінного майна. Норми про нотаріальне по-
свідчення договорів спрямовані на укріплення 
прав стосовно нерухомого майна. У суспільстві 
визнається особлива цінність нерухомого май-
на, тому існує потреба в забезпеченні безкон-
фліктного обороту нерухомості. Тому нотаріаль-
не посвідчення правочинів має не технічний, а 
правоутворюючий або правопідтверджуючий 
характер і як юридичний факт є ненормативним 
актом, що здійснюється відповідним нотаріусом 
[1, с. 390].

Якщо ж цивільно-правовий договір укла-
дається в мережі Інтернет в електронній фор-
мі, що, як уже зазначалось, прирівнюється до 
письмової форми та потребує нотаріального 
посвідчення, то нотаріальні дії із засвідчення 
справжності електронного цифрового підпису 
на електронних документах вчиняються відпо-
відно до порядку, встановленого законом (ст. 4 
Закону України «Про електронний цифровий 
підпис») [2]. Мова йде про такі нормативно-пра-
вові акти, як Закон України «Про нотаріат» та 
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріуса-
ми України, затверджений наказом Міністер-
ства юстиції України.

Зокрема, згідно зі ст. 34 Закону України 
«Про нотаріат» посвідчення правочинів (зокре-
ма, і договорів) та засвідчення справжності під-
пису на документах – це дві різні нотаріальні 
дії [3]. Слід наголосити на тому, що засвідчення 
справжності підпису на документі (в тому чис-
лі й електронному) нотаріусом ще не створює 
нотаріально посвідчену форму договору. Адже 
для цього нотаріус має вчинити зовсім іншу і 
дещо складнішу нотаріальну дію – посвідчення  
правочину.

Можливість посвідчення електронного циф-
рового підпису нотаріусом передбачена Поряд-
ком вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України. Згідно з п. 8 Глави 7 зазначеного По-
рядку за наявності технічних можливостей ро-
боти з електронними документами нотаріус за-
свідчує справжність електронного цифрового 
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підпису на документах за правилами, передба-
ченими чинним законодавством [4].

Необхідно відзначити, що в чинному Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 
2012 р. (далі – Порядок) процедура засвідчен-
ня справжності електронного цифрового підпи-
су спрощена, порівняно з діючою до 2012 р. Ін-
струкцією про порядок вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України 2004 р. (далі – Інструк-
ція). В цій Інструкції нотаріусам було надано 
повноваження засвідчувати справжність елек-
тронного цифрового підпису. Хоча в переліку но-
таріальних дій, визначеному п. 2 Інструкції, не 
було вказано, що нотаріуси мають право посвід-
чувати правочини, що вчиняються за допомогою 
електронних засобів зв’язку, п. 18 Інструкції на-
давав нотаріусам таке право. Так, у вказаній нор-
мі було зазначено, що застосування електронного 
цифрового підпису на правочинах здійснюється 
нотаріусом за наявності технічних можливостей 
роботи з електронними документами на підста-
ві попередньої письмової згоди підписувача на 
застосування електронного цифрового підпису. 
Заява повинна була містити перелік правочинів, 
на яких застосовуватиметься електронний циф-
ровий підпис [5]. 

З вищевикладеного випливає, що перш ніж 
вчиняти правочин за допомогою електронних 
засобів зв’язку, сторони або сторона правочину 
(якщо правочин односторонній) мали з’явити-
ся до нотаріуса і надати йому письмову згоду 
на застосування електронного підпису з перелі-
ком правочинів, на яких він буде проставлений. 
Частина 8 глави 7 розділу ІІ аналізованого По-
рядку так само, як Інструкція, залишила пов-
новаження нотаріусів за наявності технічних 
можливостей роботи з електронними докумен-
тами засвідчувати справжність електронного 
цифрового підпису на документах за правила-
ми, передбаченими чинним законодавством. Од-
нак цю норму було дещо змінено, оскільки від-
сутній обов’язок вимагати попередню письмову 
згоду підписувача на застосування електронно-
го цифрового підпису. Проте правила засвідчен-
ня справжності електронного цифрового підпи-
су досі так і не розроблені. У разі застосування 
електронного цифрового підпису нотаріус все 
одно повинен установити особу підписувача та 
перевірити його дієздатність, а також обсяг пра-
воздатності юридичної особи та повноважень її 
представника. Отже, незважаючи на спрощення 
законодавчих вимог, перш ніж вчинити будь-
яку нотаріальну дію за допомогою електронних 
засобів зв’язку, особа повинна спочатку персо-
нально з’явитися до нотаріуса та надати доку-
менти, що підтверджують особу підписувача, 
обсяг його дієздатності (правоздатності), повно-
важення представника тощо [6, с. 2].

У свою чергу, зазначений вище порядок посвід-
чення нотаріусом електронного цифрового підпи-
су нівелює переваги застосування такого підпису, 
а саме – вчинення правочинів дистанційно. 

Навіть якщо сторони цивільно-правового дого-
вору все ж з’явились до нотаріуса для засвідчен-
ня їх осіб та підтвердження обсягу їх дієздатності 
(правоздатності – для юридичних осіб) і тільки 
після цього уклали цивільно-правовий договір у 
мережі Інтернет, підписавши його за допомогою 
електронних цифрових підписів, то навіть після 
посвідчення нотаріусом таких підписів, як вже за-
значалось, власне договір не матиме нотаріально 
посвідченої форми. 

Якщо ж мова йде про посвідчення нотаріусом 
електронного правочину, то в даному випадку по-
стає дві ключові проблеми.

Перша проблема полягає в тому, що згідно з по-
ложеннями ст. 45 Закону України «Про нотаріат» 
правочини, які нотаріально посвідчені, а також 
заяви та інші документи підписуються у присут-
ності нотаріуса. Якщо заява чи інший документ 
підписані за відсутності нотаріуса, особа, яка 
звернулася за вчиненням нотаріальної дії, повин-
на особисто підтвердити, що документ підписаний 
нею [3]. Отже, згідно з чинним законодавством в 
Україні не допускається вчинення нотаріальної 
дії в разі відсутності осіб – її учасників або їх упов-
новажених осіб.

Іншою, не менш суттєвою проблемою під час 
нотаріального посвідчення електронних договорів 
є проблема значної відстані між контрагентами та-
кого договору. Якщо виходити з того, що сутністю 
вчинення правочинів за допомогою електронних 
засобів зв’язку є знаходження сторін правочину 
на відстані від нотаріуса та одна від одної (іноді 
така відстань може складати тисячі кілометрів, 
і з огляду на такі обставини сторони правочину 
можуть знаходитися не просто в іншому нотарі-
альному окрузі, а навіть в іншій державі), то слід 
спочатку проаналізувати, чи може нотаріус по-
свідчувати правочини, якщо сторони знаходяться 
в іншому місці [6, c. 2]. 

 Згідно з положенням ст. 8 Закону України 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг» нотаріальне посвідчення цивіль-
но-правової угоди, укладеної шляхом створення 
електронного документа (електронних докумен-
тів), здійснюється в порядку, встановленому за-
коном. Можна зробити висновок, що зазначене 
положення має суто декларативний характер і 
не є функціональним. Для того, щоб нотаріуси 
дійсно мали змогу посвідчувати договори, укла-
дені сторонами дистанційно в мережі Інтернет, 
необхідно внести зміни до чинного законодав-
ства і передбачити можливість посвідчення пра-
вочинів без фізичної присутності сторін у но-
таріуса. Однак в такому випадку залишається  
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проблема щодо необхідності встановлення об-
сягу дієздатності фізичної особи чи правоздат-
ності юридичної особи, яка виступає стороною 
цивільно-правового договору, що укладається в 
мережі Інтернет.

Для вирішення цієї проблеми пропонується 
запровадити перевірку та фіксацію обсягу дієз-
датності (правоздатності – для юридичних осіб) 
безпосередньо під час видачі сертифікату від-
критого ключа. Це дозволить як нотаріусу, так і 
контрагенту того чи іншого суб’єкта перевірити, 
чи має така особа достатній обсяг дієздатності 
(правоздатності) для укладення того чи іншого 
договору. Маючи доступ до таких відомостей, 
нотаріус може посвідчувати договір, укладений 
у мережі Інтернет за фізичної відсутності сто-
рін, маючи тільки текст електронного догово-
ру та накладені на нього сторонами електронні 
цифрові підписи.

Щоправда, таке нововведення накладе додат-
кові обов’язки на центри сертифікації, яким до-
ведеться перевіряти і фіксувати обсяг дієздатності 
всіх суб’єктів, що звертаються за їхніми послу-
гами. Окрім того, таку перевірку необхідно про-
водити регулярно, оскільки фізична особа може 
захворіти на психічну хворобу і втратити можли-
вість усвідомлювати свої дії або керувати ними, 
або ж засновники юридичної особи можуть внести 
до статуту такі зміни, що вплинуть на обсяг пра-
воздатності юридичної особи.

Ще одним способом «обійти» вимогу законо-
давця щодо нотаріального посвідчення окремих 
правочинів є можливість визнання їх дійсни-
ми в судовому порядку в разі укладення таких 
правочинів у простій письмовій формі. На таку 
можливість вказує ч. 2 ст. 220 Цивільного ко-
дексу України (далі – ЦК України), відповідно 
до якої суд може визнати дійсним договір, щодо 
якого закон вимагає його нотаріальне посвідчен-
ня, якщо сторони домовились щодо всіх істотних 
умов договору, що підтверджується письмовими 
доказами (електронна форма теж прирівнюється 
до письмової), і відбулося повне або часткове ви-
конання договору, але одна зі сторін ухилилася 
від його нотаріального посвідчення [7]. 

Практика визнання в зазначеному порядку 
дійсними цивільно-правових договорів, щодо 
яких не була дотримана вимога про їх нотаріальне 
посвідчення, підтверджується численними судо-
вими справами.

Так, наприклад, рішенням Балтського ра-
йонного суду Одеської області від 04.04.2011 р. 
у справі № 2-407/11 було визнано таким, що від-
бувся, договір дарування житлового будинку, 
незважаючи на те, що цей договір не був нотарі-
ально посвідченим. Коли сторони звертались до 
нотаріуса для посвідчення договору дарування, 
то нотаріус відмовила їм у цьому, посилаючись 

на те, що у відповідача (дарувальника) відсут-
ній державний акт на земельну ділянку, на якій 
знаходиться житловий будинок. Відповідач зая-
вила, що не бажає отримувати акт на земельну 
ділянку, оскільки не має коштів і будинок фак-
тично вже передала позивачу. Під час розгляду 
справи суд встановив, що вищевказаний будинок 
належав відповідачу (дарувальнику) на підставі 
свідоцтва про право на спадщину, і, відповідно, 
вона розпорядилася ним на свій розсуд, подару-
вала позивачу, про що свідчить договір даруван-
ня, укладений 01.02.2011 р. між нею і позивачем. 
Тобто фактично предметом договору дарування є 
вищевказаний житловий будинок, а не земель-
на ділянка, на якій він розташований. Тож, суд 
задовольнив позов – визнав дійсним укладений 
між позивачем і відповідачем договір дарування 
і визнав за позивачем право власності на житло-
вий будинок [8].

Як бачимо, в даній ситуації були присутні 
всі обставини, передбачені ч. 2 ст. 220 ЦК Укра-
їни: між сторонами був укладений письмовий 
договір дарування нерухомого майна; відбулось 
повне виконання договору, адже відповідач 
фактично передала позивачу житловий буди-
нок; існували об’єктивні обставини, через які не 
відбулось нотаріального посвідчення договору 
дарування нерухомого майна. У даній ситуації 
рішення суду є достатнім для надання правочи-
ну належної юридичної сили. Укладений між 
позивачем і відповідачем договір дарування, ви-
знаний дійсним судом, не потребує подальшого 
нотаріального посвідчення.

Таким чином, у судовому засіданні встановле-
но, що договір дарування між сторонами фактич-
но відбувся і є дійсним, що дає право позивачу от-
римати його у власність.

Аналогічне рішення було прийнято Брянків-
ським міським судом Луганської області у справі 
№ 410/964/14-ц про визнання договору даруван-
ня дійсним та визнання права власності. У за-
значеній справі позивач пояснила, що відповідач 
(її мати) вирішила подарувати їй квартиру, але 
звернувшись до нотаріальної контори, щоб офор-
мити договір дарування, її матері було відмов-
лено у зв’язку з тим, що було втрачено оригінал 
правовстановлюючого документу на квартиру, без 
якого неможливо вчинити нотаріальні дії. Поси-
лаючись на ст. 220 ЦК України, суд задовольнив 
позов та визнав дійсним договір дарування неру-
хомого майна, який був укладений без нотаріаль-
ного посвідчення [9].

Алчевський міський суд Луганської області 
задовольнив позов про визнання дійсним дого-
вору дарування та визнання права власності по-
зивача на квартиру навіть у такій ситуації, коли 
зазначений договір було укладено в письмовій 
формі та не було нотаріально посвідчено через 
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те, що відповідач вважав, що квартиру вже по-
даровано, та відмовлявся займатись подальшим 
оформленням документів [10]. Тобто, окрім не-
бажання дарувальника здійснити нотаріальне 
посвідчення договору, жодних об’єктивних пере-
шкод для виконання вимоги закону щодо форми 
правочину не існувало. 

Як свідчить судова практика, в більшості ви-
падків суд задовольняє аналогічні позови, коли 
одна зі сторін просить визнати дійсним такий 
договір, щодо якого не було додержано нотарі-
ально посвідченої форми, однак сторони уклали 
договір у простій письмовій формі та фактично 
виконали його. 

Проте недоліком укладення дистанційних 
електронних цивільно-правових договорів без 
нотаріального посвідчення з подальшим їх ви-
знанням дійсними в судовому порядку є той 
факт, що звернення сторін до суду та явка їх у 
судове засідання знову ж таки нівелює переваги 
укладення угод в мережі Інтернет. До того ж оче-
видно, що до моменту нотаріального посвідчення 
правочину, предметом якого є нерухоме майно, 
або до моменту набрання чинності рішенням суду 
про визнання такого правочину дійсним, особа, 
яка набула права на нерухоме майно, не зможе 
здійснити реєстрацію відповідних речових прав. 
Адже згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» до органів державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно необхідно нада-
ти укладений у встановленому порядку договір, 
предметом якого є нерухоме майно, або ж дублі-
кат такого договору [11]. Тож, до того моменту, 
як суд визнає дійсним цивільно-правовий дого-
вір, укладений в мережі Інтернет без дотримання 
вимоги закону щодо нотаріального посвідчення 
такого договору, новий власник набутого неру-
хомого майна не зможе зареєструвати права на 
це майно і, відповідно, не зможе повноцінно ним 
розпоряджатися.

Варто також звернути увагу на вимогу щодо 
державної реєстрації окремих цивільно-правових 
договорів, що може суттєво вплинути на мож-
ливість їх укладення в мережі Інтернет. І хоча 
державна реєстрація правочинів не віднесена за-
коном до окремого різновиду форм правочинів, 
проте можна казати про те, що акт державної реє-
страції правочину представляє собою додатковий 
юридично значимий елемент, що відноситься до 
належного дотримання письмової форми право-
чину [1, с. 389].

Слід відзначити, що до 2010 року згідно з по-
ложеннями Цивільного кодексу України держав-
ній реєстрації підлягали наступні цивільно-пра-
вові договори: договори купівлі-продажу (міни) 
земельної ділянки, єдиного майнового комплек-
су, житлового будинку (квартири) або іншого 

нерухомого майна (ст. ст. 657, 716 ЦК); догово-
ри довічного утримання, за якими відчужуєть-
ся нерухоме майно (ст. 745 ЦК); договори про 
передачу нерухомого майна під виплату ренти 
(ст. 732 ЦК); договори найму (оренди) будівлі або 
іншої капітальної споруди (їх окремих частин) 
строком не менше трьох років (ст. 794 ЦК); дого-
вір управління нерухомим майном (ст. 1031 ЦК); 
договір комерційної концесії та субконцесії 
(ст. ст. 1118, 1119 ЦК) [12, с. 362].

Однак 11 лютого 2010 року Верховною Радою 
України було прийнято Закон «Про внесення змін 
до Закону України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обмежень» 
та інших законодавчих актів України». Цим за-
коном було внесено зміни до Цивільного кодексу 
України, згідно з якими договори купівлі-прода-
жу земельної ділянки, єдиного майнового комп-
лексу, житлового будинку (квартири) або іншо-
го нерухомого майна, договори міни цих самих 
об’єктів (оскільки згідно зі ст. 716 ЦК України до 
договору міни застосовуються загальні положен-
ня про купівлю-продаж), договори про передачу 
нерухомого майна під виплату ренти, договори 
довічного утримання (догляду), договори найму 
(оренди) будівлі або іншої капітальної споруди 
(їх окремих частин) строком не менше трьох ро-
ків,  договори управління нерухомим майном вже 
не підлягають державній реєстрації [13]. 

Дещо пізніше було скасовано вимогу щодо дер-
жавної реєстрації договорів комерційної концесії 
(субконцесії), зокрема у 2015 році з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощення умов 
ведення бізнесу (дерегуляція)» [14].

Заслуговує уваги той факт, що до виключення 
вимоги про державну реєстрацію договорів комер-
ційної концесії (субконцесії) з ЦК України існував 
окремий нормативний акт, який регулював поря-
док державної реєстрації відповідних договорів – 
Порядок державної реєстрації договорів комерцій-
ної концесії (субконцесії), затверджений Наказом 
Міністерства юстиції України від 29.09.2014 р. 
І хоча цей Порядок набув чинності вже після того, 
як було виключено з ЦК України вимогу про дер-
жавну реєстрацію договорів комерційної конце-
сії (субконцесії), а саме 29.04.2015 р., а в червні 
2015 р. вже був визнаний таким, що втратив чин-
ність, однак він передбачав можливість державної 
реєстрації договорів комерційної концесії (субкон-
цесії) шляхом подання однією зі сторін договору 
необхідних для реєстрації документів в електро-
нній формі (п. 8 Розділу І Порядку) [15].

Дуже важливим є той факт, що Порядок дер-
жавної реєстрації договорів комерційної концесії 
(субконцесії) не просто визнавав подання доку-
ментів в електронній формі, зокрема у вигляді за-
сканованого паперового договору між сторонами,  
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але й передбачав можливість подання електро-
нного договору з накладеними електронними 
цифровими підписами сторін (п. 2 Розділу ІІ По-
рядку) [15]. На підставі цього можна зробити 
висновок, що станом на 2014–2015 рр. Україна 
вже була цілком готова до можливості проведен-
ня державної реєстрації договорів, укладених в 
електронній формі.  

Таким чином, наразі вимога щодо державної ре-
єстрації цілого ряду цивільно-правових договорів 
залишилась у минулому, що було запроваджено з 
метою спрощення роботи суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва, зняття бар’єрів перед укла-
денням окремих видів договорів. Зараз замість 
державної реєстрації проаналізованих вище дого-
ворів, об’єктами яких виступає переважно нерухо-
ме майно, існує тільки вимога щодо реєстрації май-
нових прав на нерухоме майно та обтяжень таких 
прав. Ці відносини регулюються Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень», а також однойменною 
Постановою Кабінету Міністрів України [16].

Отже, на підставі проведеного дослідження 
можна зробити висновок, що згідно з вимогами 
чинного законодавства України зараз в мережі Ін-
тернет неможливо укладати цивільно-правові до-
говори, щодо яких законом встановлена вимога їх 
нотаріального посвідчення, таким способом, який 
би цілком забезпечив дистанційну участь сторін 
такого договору. Однак ця проблема може знай-
ти своє вирішення в тому разі, якщо зобов’язати 
центри сертифікації під час видачі електронних 
цифрових підписів та після цього з певною періо-
дичністю перевіряти обсяг дієздатності фізичних 
осіб та правоздатності юридичних осіб, що є влас-
никами відповідних електронних підписів. 

Незважаючи на переваги запропонованого спо-
собу запровадження можливості дистанційного 
нотаріального посвідчення цивільно-правових 
договорів, які укладаються в мережі Інтернет, 
необхідно не забувати, що такі нововведення по-
требують більш ретельного підходу до захисту 
інформації, котра передається за допомогою те-
лекомунікаційних мереж. Адже запровадження 
можливості нотаріального посвідчення угод, пред-
метом яких є, наприклад, цінне нерухоме майно, 
відкриє новий простір для численних хакерських 
атак та інших недобросовісних дій.
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анотація

Панін В. С. до проблеми укладення в мережі ін-
тернет цивільно-правових договорів, що потребують 
нотаріального посвідчення чи державної реєстрації. – 
Стаття.

Наукова стаття присвячена проблематиці укладен-
ня цивільно-правових договорів у мережі Інтернет, 
зокрема тих цивільно-правових договорів, які потребу-
ють нотаріального посвідчення чи державної реєстра-
ції. Доведено, що на даному етапі розвитку українсько-
го законодавства електронні договори, які потребують 
нотаріального посвідчення, можуть бути укладені 
тільки за умови особистої явки сторін до нотаріуса. Це 
нівелює переваги укладення дистанційних електро-
нних правочинів. Запропоновано зміни до чинного за-
конодавства, які дозволять здійснювати дистанційне 
нотаріальне посвідчення цивільно-правових договорів 
у мережі Інтернет. 

Ключові  слова:  форма правочину, нотаріальне по-
свідчення, електронний правочин, мережа Інтернет, 
електронний цифровий підпис.

аннотация

Панин В. С. К проблеме заключения в сети интер-
нет гражданско-правовых договоров, требующих но-
тариального удостоверения или государственной реги-
страции. – Статья.

Научная статья посвящена проблематике заклю-
чения гражданско-правовых договоров в сети Интер-
нет, в том числе тех гражданско-правовых договоров, 
которые требуют нотариального удостоверения или 

государственной регистрации. Доказано, что на дан-
ном этапе развития украинского законодательства 
электронные договоры, требующие нотариального удо-
стоверения, могут быть заключены только при условии 
личной явки сторон к нотариусу. Это нивелирует преи-
мущества заключения дистанционных электронных 
сделок. Предложено внести изменения в действующее 
законодательство, которые позволят осуществлять 
дистанционное нотариальное удостоверение граждан-
ско-правовых договоров в сети Интернет. 

Ключевые  слова:  форма сделки, нотариальное удо-
стоверение, электронная сделка, сеть Интернет, элек-
тронная цифровая подпись.

Summary

Panin V. S. To the problem of concluding in Internet 
civil contracts that require notarization or state 
registration. – Article.

The scientific article is devoted to the problem of 
concluding civil-law contracts in the Internet, including 
those civil contracts that require notarization or state 
registration. It is proved that at this stage of development 
of the Ukrainian legislation electronic contracts requiring 
notarial certification can be concluded only on condition 
of personal appearance of the parties to the notary. This 
eliminates the advantages of concluding remote electronic 
contracts. It is proposed to amend the current legislation 
in way, that these amendments would allow remote 
notarization of civil contracts on the Internet.

Key  words:  form of the contract, notarization, 
electronic contract, Internet, electronic digital signature. 
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ЗаХисТ сУдоМ пРоЦесУаЛЬНиХ пРаВ МаТеРіаЛЬНо ЗаіНТеРесоВаНиХ  
УЧасНиКіВ ЦиВіЛЬНоГо пРоЦесУ: пиТаННя ВдосКоНаЛеННя 

Виконання учасниками процесу своїх проце-
суальних обов’язків є необхідною умовою належ-
ного розгляду і вирішення справи, а отже – реалі-
зації права особи на судовий захист. Слід вказати 
про недостатнє врегулювання на сьогоднішній 
день окремих засобів, спрямованих на належне 
виконання учасниками процесу своїх обов’язків 
щодо участі у процесі. Мова йде, передусім, про 
діяльність інших учасників процесу (§ 2 гл. 4 р. 1 
Цивільного процесуального кодексу України від 
18.03.2004 р. № 1618-IV (далі – ЦПК України) 
[1]). Діяльність таких учасників, як експерт, спе-
ціаліст, перекладач, особа, яка надає правову до-
помогу, має ключове значення щодо належного 
здійснення судового захисту суб’єктивних при-
ватних прав, свобод, законних інтересів. Пробле-
ми правового регулювання участі вказаних осіб 
у процесі стосуються не тільки наслідків випад-
ків неявки їх в судове засідання, що закріплено 
у ст. 170 ЦПК України. Істотне значення має 
також врегулювання наслідків, що можуть на-
ставати в межах правовідносин, що складаються 
між вказаними учасниками та особами, за ініціа-
тиви яких вони беруть участь, часто на оплатній 
основі (призначення експертизи, залучення пе-
рекладача до участі у справі тощо). Адже в таких 
випадках мова йде про порушення приватних 
інтересів відповідних заінтересованих осіб. Клю-
чове значення має врегулювання відповідних на-
слідків щодо особи, яка надає правову допомогу, 
що зумовлено особливістю підстав участі таких 
осіб у процесі тощо. Слід вказати, що проектом 
Закону України «Про внесення змін до Господар-
ського процесуального кодексу України, Цивіль-
ного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 23.03.2017 р. № 6232 [2] 
вказані питання вирішуються не повною мірою. 
Так, відповідно до ст. 225 проекту змін до ЦПК 
України щодо інших учасників судового процесу 
(свідок, експерт, спеціаліст, перекладач) перед-
бачаються наслідки лише неявки і лише в судове 
засідання. Інші питання відповідальності вка-
заних учасників регламентуються тільки у від-
повідних статтях, що стосуються врегулювання 
їх процесуального статусу (ст. ст. 70, 73, 75, 76 
вказаного проекту змін відповідно), де вони вре-
гульовані лише в загальних рисах.

Протягом останніх років основна частина 
публікацій стосується проблематики участі в 
цивільному судочинстві або осіб, які забезпечу-
ють здійснення правосуддя (суддя, присяжні), 
або осіб, які беруть участь у справі. Питання ді-
яльності інших учасників цивільного процесу, 
а також секретаря судового засідання, судового 
розпорядника (§ 2 гл. 2 ЦПК України) отримали 
значну меншу увагу. Вказані питання розгля-
даються переважно в рамках суміжних тема-
тик дослідження: провадження та процедури в 
цивільному процесі, а також окремі інститути, 
зокрема – докази та доказування. Можливо 
виділити окремі питання, які є предметом до-
сліджень, присвячених саме іншим учасникам 
цивільного процесу. Так, Л.С. Буряк досліджує 
питання відповідальності експерта в цивільно-
му судочинстві [3]. У вказаних дослідженнях 
основна увага приділяється вирішенню проце-
дурних питань участі вказаних суб’єктів у ци-
вільному судочинстві, але недостатньою мірою 
висвітлені питання позапроцесуальних відно-
син, що складаються між цими учасниками та 
судом, але які є основою для належного визна-
чення наслідків невиконання вказаними вище 
учасниками своїх процесуальних обов’язків.

Метою статті є характеристика окремих осо-
бливостей захисту судом процесуальних прав 
матеріально заінтересованих учасників цивіль-
ного процесу, визначення на цій основі напря-
мів удосконалення чинного цивільного процесу-
ального законодавства. 

Відповідно до ст. 47 ЦПК України іншими 
учасниками судового процесу є: секретар судово-
го засідання, судовий розпорядник, свідок, екс-
перт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає 
правову допомогу. 

Мета діяльності секретаря судового засідан-
ня визначається у процесуальній літературі як 
організаційне сприяння здійсненню правосуд-
дя, забезпечення належного порядку здійснен-
ня судочинства [4, с. 225]. Відповідно до ч. 1 
ст. 159 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII [5] 
завдання судового розпорядника визначається 
як забезпечення додержання особами, які пере-
бувають у суді, встановлених правил, виконан-
ня ними розпоряджень головуючого в судовому 

© Ю. Ю. Рябченко, 2017



95Випуск 5(20), 2017

засіданні. Вказані особи займають відповідні 
посади в суді, отже, їх можна вважати держав-
ними службовцями. Тому природним слід вва-
жати визначення положень щодо їх юридичної 
відповідальності не в нормах процесуального 
права (наприклад, ЦПК України), а в нормах ад-
міністративного права, зокрема, що стосуються 
сфери судоустрою. 

Підставою для залучення до участі в цивільній 
справі свідка є дані щодо його обізнаності про об-
ставини, які мають значення для справи. Обов’я-
зок свідка давати показання в суді є одним з кон-
ституційних обов’язків особи. Слід погодитись з 
поширеною серед науковців позицією про те, що 
свідок має вказаний обов’язок виключно перед 
державою, але не перед особою, за ініціативою 
якої його викликано. Тому неприбуття до суду 
свідка, надання завідомо неправдивих або непов-
них показань має обумовлювати застосування за-
ходів, в першу чергу, кримінальної та адміністра-
тивної відповідальності. 

Іншим учасником розгляду справи в суді є екс-
перт. Спорідненою рисою зі свідком щодо нього 
також можна вважати конституційний характер 
обов’язку щодо надання висновку на підставі від-
повідної ухвали суду. Водночас на цьому не завер-
шуються правовідносини, в які вступає експерт з 
учасниками цивільного процесу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України, екс-
пертиза призначається ухвалою суду за умови, 
якщо є заява осіб, які беруть участь у справі. Під 
час розгляду цивільних справ у суді типовим є 
платне проведення судової експертизи. У такому 
випадку можливо казати про домовленість між 
експертом та особою, з ініціативи якої призна-
чається експертиза, відповідно до якої експерт 
зобов’язується провести дослідження, а осо-
ба – сплатити обумовлені домовленістю грошові 
кошти. За таких умов непроведення судової екс-
пертизи (ненадання висновку) або неналежне її 
проведення (суперечливість, неповнота виснов-
ку) слід кваліфікувати не тільки як невиконан-
ня експертом своїх конституційних обов’язків 
перед судом щодо проведення експертизи, але 
також як невиконання своїх приватних обов’яз-
ків перед особою. Вказане надає підставу для 
вирішення судом питання щодо застосування 
цивільно-правових наслідків, якими може ста-
ти відшкодування збитків експертом. Відповід-
но до п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України збитками ви-
значено втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі 
знищенням або пошкодженням речі, а також ви-
трати, які особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права [6]. Засто-
совуючи цю норму до наведеного випадку, мож-
ливо вказати, що збитками слід вважати суму, 
яку особа має сплатити, щоб отримати висно-
вок експерта, наприклад, шляхом призначення  

повторної експертизи. Втім, наведеним збитки 
не вичерпуються. Адже наслідком неналежного 
виконання вказаними особами своїх процесу-
альних обов’язків може стати також неможли-
вість своєчасного винесення судом рішення і, як 
наслідок, – затягування розгляду справи, збіль-
шення судових витрат, зумовлених вказаним. 
Тому збитками можливо визначити не тільки 
витрати, зумовлені необхідністю проведення 
повторних (додаткових) експертиз, але також 
витрати, які виникли внаслідок затягування 
розгляду справи. До таких витрат слід віднести: 
додаткові судові витрати, яких можливо було 
б уникнути в разі своєчасного винесення судом 
рішення (матеріальна шкода), відповідні втрати 
особи, що стали наслідком затягування розгля-
ду справи (моральна шкода). 

Вказані положення можуть бути застосовані 
також до перекладача. Надання суду сприяння в 
розгляді справи шляхом здійснення перекладу є 
конституційним обов’язком перекладача. Саме це 
стало підставою для включення перекладача до 
суб’єктів злочинів, передбачених ст. ст. 384, 385 
Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. 
№ 2341-III (далі – КК України) [7]. Відповідно до 
ч. 2 ст. 55 ЦПК України перекладач допускається 
до участі у справі ухвалою суду за заявою особи, 
яка бере участь у справі. Водночас у ЦПК України 
не визначені випадки, коли залучити перекладача 
до участі у справі є обов’язком суду. Це підтвер-
джує вже неодноразово висловлювану в юридич-
ній літературі тезу (і яка підтверджується прак-
тикою розгляду цивільних справ) про залучення 
перекладача виключно за ініціативою заінтересо-
ваної особи. У переважній більшості випадків пе-
рекладач бере участь у справі на оплатній основі: 
між ним та заінтересованою особою укладається 
відповідна угода. 

Принциповою відмінністю правового поло-
ження спеціаліста є неможливість притягнення 
його до кримінальної відповідальності за відмову 
від участі у справі або за завідомо недостовірну 
консультацію, попри те, що надання суду відпо-
відного сприяння в розгляді справи теж можли-
во розглядати як його конституційний обов’я-
зок. У випадку неявки викликаного спеціаліста 
в судове засідання, залежно від інших обставин 
справи є можливість притягнення його до юри-
дичної відповідальності за статтею 185-3 Кодекс 
України про адміністративні правопорушення від 
07.12.1984 р. № 8073-X [8], тобто застосування 
положень щодо адміністративної відповідально-
сті за неповагу до суду. На відміну від експерта та 
перекладача, спеціаліст може бути залучений до 
участі у справі не тільки за ініціативою сторін, але 
й виключно за ініціативою суду, без відповідного 
клопотання з боку сторін. З іншого боку, сторо-
на також може заявити відповідне клопотання, 



96 Прикарпатський юридичний вісник

укласти відповідну угоду зі спеціалістом. Попри 
відсутність конституційних правовідносин між 
спеціалістом і судом, можливо стверджувати, що 
вказані вище положення щодо цивільної відпові-
дальності експерта та перекладача залишаються 
актуальними також для спеціаліста. 

Специфічним учасником цивільного процесу 
є особа, яка надає правову допомогу (ст. 56 ЦПК 
України). На відміну від свідка, експерта, спе-
ціаліста вказана особа залучається до участі у 
справі виключно за ініціативою заінтересованої 
особи. Особа, яка надає правову допомогу, може 
брати участь у справі як на платній, так і на бе-
зоплатній основі (у випадку надання безоплат-
ної правової допомоги у випадках, передбачених 
чинним законодавством). У випадку надання 
правової допомоги на платній основі між особою, 
яка надає правову допомогу, та заінтересованою 
особою укладається відповідна угода, що зумов-
лює можливість застосування до особи, яка надає 
правову допомогу, цивільно-правових наслідків, 
визначених вище.

У випадку надання правової допомоги на бе-
зоплатній основі актуальною залишається лише 
відповідальність такої особи перед державою, 
оскільки в цьому випадку діяльність особи, яка 
надає правову допомогу, є гарантією реалізації 
права на правничу допомогу, що передбачене ч. 
1 ст. 59 Конституції України від 28.06.1996 р. 
№ 254к/96-ВР [9]. Слід вказати, що § 2 гл. 4 р. 1 
вказаного вище проекту змін до Цивільного про-
цесуального кодексу України не передбачено та-
кого учасника судового процесу, як особа, яка на-
дає правову допомогу. Водночас статтею 74 цього 
проекту впроваджується новий процесуальний 
статус: експерт із питань права. Попри відсутність 
чіткого визначення у вказаному проекті мети уча-
сті такого учасника в цивільному процесі, можли-
во вказати про принципову відмінність цієї мети 
від мети участі особи, яка надає правову допомогу. 

Судове рішення визначається в цивільній про-
цесуальній доктрині як акт правосуддя, що при-
ймається на підставі належної оцінки з’ясованих 
обставин справи. Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦПК 
України одним з питань, яке вирішується в резо-
лютивній частині судового рішення, є питання 
розподілу судових витрат. Це питання вирішу-
ється за наслідками розгляду справи, виходячи з 
її обставин. За таких умов вбачається за доціль-
не доповнити ч. 1 ст. 215 ЦПК України окремим 
пунктом, яким передбачити повноваження суду 
врегулювати у своєму рішенні питання відшко-
дування заінтересованій особі шкоди, завданої 
неналежним виконанням вказаних вище осіб сво-
їх процесуальних обов’язків. Таким чином, суд у 
межах одного провадження фактично вирішує 
два спори: основний та спір заінтересованої осо-
би з відповідним учасником щодо відшкодування  

шкоди. Слід зауважити, що другий спір не може 
бути вирішеним без вирішення першого, оскіль-
ки саме врахування обставин справи щодо пер-
шого спору надає можливість оцінити значення 
невиконання процесуальних обов’язків у кон-
кретному випадку. 

Положення щодо конституційного характеру 
обов’язку вказаних осіб надавати сприяння суду 
щодо розгляду цивільної справи порушує питан-
ня щодо неповноти врегулювання підстав відпо-
відальності їх за невиконання процесуальних 
обов’язків у ЦПК України. Так, у ст. 171 ЦПК 
України вказується тільки про підстави, пов’я-
зані з неявкою вказаних осіб у судове засідання. 
Водночас практика знає чимало випадків (і за-
коном вказане не забороняється), щоб експерт 
надавав свій висновок у письмовому вигляді, не 
з’являючись до суду. Аналогічне можливо каза-
ти також стосовно перекладу перекладача та кон-
сультації спеціаліста. Виходячи з наведеного, 
слід доповнити вказані підстави, охопивши ними 
вказані випадки.

Проведене дослідження надає підстави для та-
ких висновків:

1. Характер положень, на підставі яких особа 
виступає в цивільному процесі, має ключове зна-
чення для побудови належних гарантій виконан-
ня нею своїх процесуальних обов’язків. У випадку 
виконання особою виключно свого конституцій-
ного обов’язку (наприклад, участь свідка) може 
йти мова лише про відповідальність такого учас-
ника процесу перед державою. У випадку оплат-
ної участі у процесі на підставі укладеної із заінте-
ресованою особою угоди мова може йти також про 
відповідальність відповідного учасника процесу 
перед заінтересованою особою.

2. Правовою основою вказаної відповідальності 
є домовленість (договір) між заінтересованою осо-
бою і відповідним учасником цивільного процесу 
(наприклад, експертом) щодо виконання учасни-
ком його процесуальних функцій.

3. В рамках вказаної домовленості можуть за-
стосовуватися такі наслідки, як, зокрема, відшко-
дування учасником процесу шкоди, завданій заін-
тересованій особі неналежним виконанням своїх 
процесуальних обов’язків. В рамках цієї шкоди 
доцільно розрізняти: шкоду, завдану власне не-
належним виконанням вказаними учасниками 
своїх обов’язків (наприклад, неповний висновок 
експерта, що зумовило необхідність призначення 
додаткової експертизи і пов’язані з цим витрати); 
шкода, завдана затягуванням розгляду справи 
(додаткові судові витрати, моральна шкода).

4. Вказане питання може вирішуватись судом 
за результатами розгляду справи одночасно з ви-
несенням рішення у справі й оформлюватись ок-
ремим пунктом резолютивної частини судового 
рішення.
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5. Необхідно внести зміни до ЦПК України, 
спрямовані на забезпечення належного вико-
нання своїх процесуальних обов’язків вказа-
ними особами незалежно від форми їх участі в 
розгляді цивільної справи (особиста участь у 
судовому засіданні або ж подання письмового: 
висновку експерта, консультації спеціаліста, 
перекладу тощо).

6. Інтерес для подальших досліджень пред-
ставляє: розроблення теоретичних основ цивіль-
но-правових наслідків, що мають застосовуватись 
у зв’язку з порушенням іншими учасниками ци-
вільного процесу своїх приватних зобов’язань по 
відношенню до сторони, з ініціативи якої вчиня-
ється конкретна процесуальна дія, а також поряд-
ку застосування вказаних наслідків; дослідження 
особливостей доказування в таких справах; питан-
ня застосування наслідків до таких учасників ци-
вільного процесу, як свідок, експерт, спеціаліст, 
перекладач, особа, яка надає правову допомогу, у 
таких випадках, коли між ними і заінтересованою 
особою немає домовленості майнового характе-
ру або не передбачається сплата заінтересованою 
особою коштів у зв’язку із вчиненням відповідних 
процесуальних дій. 
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доГоВіР яК підсТаВа ВиНиКНеННя пРаВоВідНосиН ЗБеРіГаННя РеЧеЙ,  
Що Є пРедМеТоМ споРУ

Правовідносини зберігання речей, що є пред-
метом спору, є одним із малодосліджених питань 
сучасної доктрини цивільного права. Незважаючи 
на захисний потенціал, яким наділена відповідна 
юридична конструкція, а також тривалий період 
її розвитку, у положеннях чинного цивільного за-
конодавства України це питання не знайшло ши-
рокого розкриття, що в сукупності визначає акту-
альність його розгляду й потребу в комплексному 
й глибокому науковому дослідженні. Особливості 
цих відносин відображаються в одній із підстав їх 
виникнення – цивільно-правовому договорі, по-
верховий погляд на який породжує багато питань, 
а тому формує інтерес до його розгляду.

Правовідносини зберігання й підстави їх виник-
нення розглядалися такими вченими-цивіліста-
ми, як В. Борисова, Е. Грамацький, Д. Дождєв, 
М. Дякович, А. Донець, І. Жилінкова, О. Кізлова, 
В. Крижна, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, М. Малай, 
О. Михайленко, Є. Мічурін, І. Пучковська, І. Спа-
сибо-Фатєєва, Я. Шевченко, О. Щербатюк, Ю. Юр-
кевич, В. Яроцький та ін.

Метою статті є розгляд договору як підстави 
виникнення правовідносин зберігання речей, що 
є предметом спору.

Правове регулювання відносин зберігання ре-
чей, що є предметом спору, слід охарактеризувати 
як лаконічне. Цьому спеціальному виду зберіган-
ня присвячена одна окрема стаття в Цивільному 
кодексі України (далі – ЦК України), яка визначає 
підстави виникнення відповідних правовідносин і 
їх суб’єктний склад (ст. 976). Ця обставина стала 
предметом критики з боку вчених-правників. Зо-
крема, Е. Грамацький зазначив, що в запропонова-
ній редакції це положення не містить конкретних 
відповідей ні на порядок оформлення зберігання, 
ні на інші важливі питання, а тому ця редакція 
не має необхідного праворегулюючого значення 
[1, с. 110]. У зв’язку із цим сьогодні це питання від-
крите для комплексного наукового розгляду.

Ст. 976 ЦК України передбачає, що дві або 
більше осіб, між якими виник спір про право на 
річ, можуть передати цю річ третій особі, яка бере 
на себе обов’язок після вирішення спору поверну-
ти річ особі, визначеній за рішенням суду або за 
погодженням усіх осіб, між якими є спір.

Річ, яка є предметом, може бути передана на збе-
рігання за рішенням суду. Зберігачем у цьому разі 
може бути особа, призначена судом, або особа, визна-

чена за домовленістю сторін, між якими є спір. Річ 
передається на зберігання іншій особі за її згодою, 
якщо інше не встановлено законом. Зберігач має пра-
во на плату за рахунок сторін, між якими є спір [2].

Отже, герменевтичний підхід до аналізу зазначе-
ного законодавчого положення дозволяє окреслити 
дві можливі правові моделі, реалізація яких у ре-
альних обставинах призводить до виникнення пра-
вовідносин зберігання речей, що є предметом спору.

Відповідно до першої моделі підставою виник-
нення відносин зберігання є цивільно-правовий 
договір, і при цьому річ передається на зберігання 
третій особі суб’єктами, між якими виник спір. 
Звідси випливає й те, що умовою реалізації такої 
моделі є погодження всіх осіб, між якими виник 
спір, зокрема й стосовно особи зберігача.

Друга модель передбачає виникнення відносин 
зберігання на підставі рішення суду. У такому разі 
особа зберігача визначається судом самостійно або 
за погодженням учасників спору, однак згода збе-
рігача на здійснення зберігання в обох випадках є 
обов’язковою, що надає факту виникнення відпо-
відних правовідносин взаємопогодженого характе-
ру, тобто воля суду має відповідати волі зберігача.

Предметом нашого розгляду в межах цієї стат-
ті є цивільно-правовий договір зберігання речей, 
що є предметом спору, як підстава виникнення 
відповідних правовідносин в аспекті першої з ок-
реслених правових моделей.

За своїм змістом договір зберігання речей, що є 
предметом спору, відповідає загальній юридичній 
конструкції договору зберігання. Особливості має 
порядок його припинення, що визначається сторо-
нами під час укладення договору. Видається, що 
сторони можуть передбачити обов’язок зберігача 
повернути річ особі, визначеній рішенням суду, або 
особі, установленій спільним рішенням суб’єктів, 
між якими виник спір. У такому разі договір збе-
рігання міститиме скасувальну умову, з настанням 
якої запускатиметься механізм правоприпинен-
ня, в результаті якого відносини між зберігачем і 
поклажодавцями припинятимуться видачею речі 
визначеній особі. Ця ж обставина може змінювати 
характер суб’єктного складу правовідносин збері-
гання, адже є ймовірність того, що в ході розгляду 
справи до процесу буде залучено й інших учасників 
майнового обороту, які не брали участь в укладен-
ні договору зберігання, однак на користь яких буде 
винесене судове рішення (особи, які заявляють  
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самостійні вимоги у справі). Тому може виявитися 
так, що настання скасувальної обставини зробить 
договір зберігання договором на користь третьої 
особи, оскільки виявиться, що весь процес збері-
гання здійснювався задля забезпечення прав і за-
конних інтересів саме «третьої особи», яка не брала 
участь в укладенні договору.

Із цим пов’язується ще одна особливість дослі-
джуваного договору. Оскільки суб’єкт виконання 
зберігачем обов’язку з передачі речі є заздалегідь 
не визначеним, а ця умова має істотний характер, 
то виходить, що законодавець фактично санк-
ціонує відсутність істотної умови договору збе-
рігання під час зберігання речі, що є предметом 
спору. Особа одержувача уособлюється всіма по-
клажодавцями, які між собою повинні визначити 
суб’єкта одержання предмета спору, хоча цього 
вимагає сама природа відповідних відносин. 

Проте слід звернути увагу на ще одну особли-
вість. У контексті того, що до спору з приводу 
речі можуть бути залучені й інші особи, про що 
ми зазначили вище, законодавець використовує 
термінологію «повернути річ особі, визначеній за 
рішенням суду або за погодженням усіх осіб, між 
якими є спір» [20]. Утілити це положення на прак-
тиці дуже складно, якщо сторони відмовилися від 
судового вирішення спору після укладення дого-
вору зберігання, оскільки в такому разі до спору 
можуть залучитися й інші особи, які не є покла-
жодавцями, однак які мають речові претензії щодо 
предмета зберігання і які охоплюються категорією 
«усі особи, між якими є спір», що водночас може 
не обмежуватися поклажодавцями. З огляду на це 
видається, що зберігач повинен визначити коло 
осіб, між якими є спір, а не обмежуватися волею 
поклажодавців під час виконання обов’язку з ви-
дачі речі, що практично неможливо зробити.

У цілому ж договір зберігання речей, що є 
предметом спору, перебирає на себе родові власти-
вості конструкції зберігання. Він може мати як 
реальний, так і консенсуальний характер. Зміст 
ст. 976 ЦК України не дає змогу встановити, яка з 
наведених конструкцій є більш типовою для цьо-
го виду зберігання, а тому є вихідною «за замов-
чуванням». У такому разі необхідно звертатися до 
загального визначення зберігання, закріпленого в 
ст. 936 ЦК України, яка дозволяє стверджувати, 
що родова конструкція договору зберігання є ре-
альною. Зокрема, ч. 1 цього положення передба-
чає, що за договором зберігання одна сторона (збе-
рігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана 
їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути 
її поклажодавцеві у схоронності [2]. Незважаючи 
на те, що в цій нормі використовується поняття 
«зобов’язується», що слугує критерієм для відне-
сення договорів до зобов’язальних, важливе місце 
має подальше зазначення «зберігати річ, яка пере-
дана їй другою стороною (поклажодавцем)…» [2].  

Звідси випливає те, що обов’язок поклажодавця 
зберігати річ виникає з її одержанням від покла-
жодавця, тобто він повинен зберігати річ, одер-
жану від поклажодавця, а не таку, що визначена 
в договорі зберігання, однак не передана йому. 
Зважаючи на це, за правилами правозастосуван-
ня, що будуються на положеннях ЦК України і 
їх поділі на загальні й спеціальні, вбачається, що 
за відсутності спеціальної вказівки стосовно до-
говору зберігання речей, що є предметом спору, 
застосуванню підлягає загальна норма, якою тут 
є ст. 936 ЦК України і яка встановлює загальне 
правило, за яким договір зберігання є реальним.

Аналізований договір може бути як оплатним, 
так і безоплатним. Учасники спору можуть переда-
ти річ третій особі, наприклад, спільному знайомо-
му, який викликався зберігати річ безоплатно або 
з можливістю користування нею під час зберігання 
(ст. 944 ЦК України). На нашу думку, у такому разі 
немає перешкод для безоплатного зберігання речі. 
Це не протирічить природі відповідних відносин. 
Однак зберігання речей спеціалізованою організа-
цією здійснюватиметься за плату, що пов’язується 
з підприємницьким характером діяльності відпо-
відного суб’єкта й організаційно-правовою формою 
його існування. Звідси слідує й те, що аналізований 
договір може мати як односторонній, так і двосто-
ронній характер, тобто спричиняти виникнення од-
ного чи двох зобов’язань. Односторонній характер 
має безоплатне зберігання, за яким на зберігача по-
кладений обов’язок із забезпечення схоронності речі 
та її видачі на вимогу поклажодавця, а поклажодав-
ця наділено правом вимагати забезпечення схорон-
ності речі і її повернення за наявності необхідних 
умов. Двосторонній характер відповідного договору 
забезпечується виникненням іншого зобов’язання – 
обов’язку поклажодавця здійснити оплату зберіган-
ня й права зберігача вимагати такої оплати. 

Крім того, особа зберігача й характер здійсню-
ваної ним діяльності зі зберігання речей може на-
давати договору зберігання речей, що є предметом 
спору, характеру публічного договору, зокрема 
якщо зберігач є професійною особою, яка спеці-
алізується на зберіганні речей, а таке зберігання 
здійснюється за відкритою офертою. 

Під час передання речі, що є предметом спору, 
на зберігання може скластися враження, що має 
місце конструкція множинності осіб на стороні по-
клажодавця, адже ст. 976 ЦК України передбачає 
таке: «Дві або більше осіб, між якими виник спір 
про право на річ, можуть передати цю річ третій 
особі…» [2]. Однак необхідно враховувати те, що в 
результаті розгляду спору може виявитися, що ре-
чові права на спірне майно має лише один з учас-
ників спору, обидва або жоден не має їх. Залежно 
від наслідку й визначатиметься зміст суб’єктного 
складу відповідних відносин. У цьому разі слід зва-
жати на те, що такий вид зберігання є фактичним 
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засобом забезпечення прав і законних інтересів 
учасників спору, що спрямований на забезпечення 
схоронності речі й усунення можливості фактич-
ного розпорядження нею шляхом пошкодження, 
знищення тощо. Крім того, характерним для цьо-
го виду зберігання є виникнення в зберігача права 
володіння річчю, що вважалося його особливістю 
ще з часів Стародавнього Риму [3, с. 561]. З ураху-
ванням принципу nemo plus iurіs transferre potest 
quam ipse habet («ніхто не може передати більше 
прав, ніж має сам»), за результатом розгляду спору 
може виявитися, що лише один із його учасників 
дійсно передав річ на зберігання, а воля іншого не 
мала жодного значення для вчинення відповідного 
двостороннього правочину. При цьому це застосо-
вується й тоді, коли фактичне володіння річчю на 
момент передачі зберігачу здійснював учасник спо-
ру, який не мав законного титулу володіння, адже 
маючи незаконне володіння, він може передати 
річ зберігачу лише в подальше незаконне володін-
ня. Тому в такому разі володіння зберігача під час 
одержання речі від незаконного володільця легалі-
зується волею законного володільця і його юридич-
ним володінням (а не фактичним, що характерне 
для незаконного володільця). Також за результата-
ми розгляду спору може виявитися, що все ж таки 
обидві (або більше) особи спільно передали річ у ко-
ристування, наприклад, якщо спір виник між спів-
власниками, а за результатами його розгляду буде 
визначено, що річ є спільною власністю.

Проте цілком реальною може бути ситуація, 
коли жоден з учасників спору не мав права закон-
ного володіння річчю. Тому певною мірою закон-
ність володіння зберігача може перебувати під 
сумнівом, оскільки якщо жоден з учасників спо-
ру не мав права володіння річчю, то не міг його 
мати й зберігач, а це ставить під сумнів юридичну 
силу всього вчиненого правочину. У такому разі 
неукладеність договору зумовлює необхідність 
для учасників спору повернення до попереднього 
стану, а тому зберігач повинен передати річ осо-
бі, від якої безпосередньо її отримав, тобто яка 
мала безпосереднє володіння річчю на момент її 
передання на зберігання. Проте це лише можливі 
ризики, уникнути яких практично неможливо, 
адже сама обстановка передання речі на збері-
гання, що пов’язана з юридичним конфліктом, 
передбачає її збереження до визначення належ-
ності речі в установленому порядку. Зберігач 
може лише здійснити власний попередній аналіз 
відповідної ситуації й визначити для себе, чи є 
ймовірність наявності в когось з учасників спору 
речових прав на цю річ, а тому й можливості його 
участі у вирішенні спору в ролі зберігача.

Якщо сторони відмовляться вирішувати спір 
у визначеному порядку, повернення зберігачем 
речі, що є предметом спору, може бути здійснене 
лише тому з поклажодавців, якого буде визначено  

за спільним погодженням осіб, між якими виник 
спір, і за умови, що підставою для зберігання є 
договір зберігання, укладений добровільно, а не 
на підставі рішення суду, яке винесене в поряд-
ку забезпечення позову. Зміст ст. 976 ЦК Укра-
їни свідчить про те, що зберігач може повернути 
річ лише особі, визначеній усіма поклажодавця-
ми, або особі, визначеній судом. Повернення речі 
особі, яка безпосередньо володіла нею на момент 
укладення договору й здійснила її передання збе-
рігачу, можливе лише за дотримання зазначених 
вище умов або в результаті розірвання договору. 
Якщо спір не вирішено по суті, то це означає, що 
має місце множинність осіб на стороні покла-
жодавця. Лише спростування цієї конструкції 
судовим рішенням наділяє зберігача правом по-
вернути річ особі, яка має законний титул щодо 
неї. Тобто доти, доки інше не буде встановлено 
в судовому порядку, вважається, що має місце 
конструкція множинності осіб на стороні покла-
жодавця під час укладення договору зберігання. 
Ця обставина впливає й на порядок розірвання 
договору за згодою сторін. Для припинення прав 
і обов’язків за договором вимагається волевияв-
лення всіх поклажодавців і зберігача.

Підбиваючи підсумки щодо викладеного 
вище, слід відзначити, що ефективність догово-
ру як засобу правового регулювання майнових 
відносин, особливо в контексті диспозитивнос-
ті, характерної для цієї сфери юридичних зв’яз-
ків, не викликає сумнівів, що підтверджується 
й багатьма юридичними дослідженнями [4, с. 9; 
5, с. 118; 6, с. 116 та ін.]. У той же час виокрем-
лення договору зберігання речей, що є предметом 
спору, в окремий спеціальний вид зберігання 
продиктоване особливістю цих суспільних відно-
син. Це можна простежити й на їх суб’єктному 
складі, що може вводити в оману під час повер-
хового аналізу, і в порядку виконання зберігачем 
своїх обов’язків. Недаремно цей вид зберігання 
виділявся в окрему конструкцію ще римлянами. 
У той же час очевидною є необхідність доопра-
цювання нормативного матеріалу задля розкрит-
тя висвітлених нами питань у більш широкому 
контексті в положеннях ЦК України, оскільки 
правильне застосування чинної ст. 976 основ-
ного акта цивільного законодавства України 
вимагає досвіду, знання положень ЦК України 
в частині договірного регулювання відносин і 
побудови речових прав, а також неабиякого рів-
ня володіння методологічним інструментарієм, 
який дозволить правильно визначити справжній 
зміст наведеного текстуально звуженого норма-
тивного положення. Однак робота з дослідження 
відповідних відносин на цьому не припиняється 
й повинна продовжуватися в ракурсі інших еле-
ментів правовідносин зі зберігання речей, що є 
предметом спору.
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анотація

Ступницький К. В. договір як підстава виникнен-
ня правовідносин зберігання речей, що є предметом 
спору. – Стаття.

Стаття присвячена розгляду договору зберігання 
речей, що є предметом спору, як підстави виникнення 
майнових правовідносин. На базі положень чинного 
цивільного законодавства України автором розгляда-
ється суб’єктний склад відповідного договору, прово-

диться його цивільно-правова характеристика, визна-
чається порядок припинення.

Ключові  слова: зберігання, спір, володіння, 
секвестр, договір.

аннотация

Ступницкий К. В. договор как основание возник-
новения правоотношений хранения вещей, являю-
щихся предметом спора. – Статья.

Статья посвящена рассмотрению договора хранения 
вещей, являющихся предметом спора, в качестве осно-
вания для возникновения имущественных отношений. 
На базе положений действующего законодательства 
Украины автором рассматривается субъектный состав 
соответствующего договора, осуществляется его граж-
данско-правовая характеристика, определяется поря-
док прекращения.

Ключевые  слова: хранение, спор, владение, 
секвестр, договор.

Summary

Stupnytskyi K. V. Contract as cause of establishment 
relationships of storage of thing that is an object of 
dispute. – Article.

The article is devoted to legal research of contract 
of storage of thing that is an object of dispute as cause 
of establishment material relationships. Basing on the 
analyses of current legislation of Ukraine the author 
considers subjective composition of appropriate contract, 
provides its civil legal characteristics, defines manner of 
deprivation.

Key words: storage, dispute, possession, sequestrum, 
contract.
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УЧасТЬ пРоКУРоРа У ВиКоНаВЧоМУ пРоВаджеННі

У результаті конституційної реформи пра-
восуддя у 2016 р. система функцій прокурату-
ри зазнала істотних змін. Так, була обмежена 
функція представництва прокуратурою інтере-
сів громадянина або держави в суді. В умовах 
реформування представницької функції про-
куратури набуває актуальності дослідження ок-
ремих форм представництва прокурором інтере-
сів держави, однією з яких є участь прокурора 
у виконавчому провадженні. Наукова новизна 
дослідження цих питань зумовлена також при-
йняттям у 2016 р. нових Законів («Про виконав-
че провадження» і «Про органи та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів»).

Питання участі прокурорів у виконавчому 
провадженні досліджувалися багатьма україн-
ськими й зарубіжними вченими: В. Бабковою, 
П. Каркачем, А. Лапкіним, С. Малаховим, М. Ру-
денком та ін. Проте в умовах конституційної ре-
форми 2016 р. ці проблеми не були предметом са-
мостійних наукових досліджень.

Метою статті є подолання вказаної теоретич-
ної прогалини й усебічний науковий аналіз осо-
бливостей участі прокурора у виконавчому про-
вадженні в умовах обмеження представницької 
функції прокуратури та реалізації оновленого 
законодавства у сфері виконавчого провадження.

У результаті внесення змін до Конституції 
України Законом України від 02.06.2016 р. п. 3 
ч. 1 ст. 131-1 розділу VIIІ «Правосуддя» перед-
бачає, що на прокуратуру покладається здійс-
нення представництва інтересів держави в суді у 
виключних випадках і в порядку, що визначені 
законом. Аналіз цієї норми дає дослідникам під-
стави для висновку, що функція представництва 
була обмежена шляхом виключення із компетен-
ції прокуратури представництва інтересів гро-
мадян, тож у сучасних умовах представницька 
діяльність прокуратури зосереджена виключно 
на захисті інтересів держави [1, с. 19]. Зазначені 
зміни закономірно позначилися на реалізації всіх 
форм представництва, до яких ч. 6 ст. 23 Закону 
України «Про прокуратуру» [2] віднесені такі: 
1) звертатися до суду з позовом (заявою, подан-
ням); 2) вступати у справу, порушену за позовом 
(заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому 
етапі судового провадження; 3) ініціювати перег-
ляд судових рішень, зокрема у справі, порушеній 

за позовом (заявою, поданням) іншої особи; 4) бра-
ти участь у розгляді справи; 5) подавати цивіль-
ний позов під час кримінального провадження у 
випадках і порядку, визначених кримінальним 
процесуальним законом; 6) брати участь у вико-
навчому провадженні під час виконання рішень 
у справі, в якій прокурором здійснювалося пред-
ставництво інтересів громадянина або держави в 
суді; 7) із дозволу суду ознайомлюватися з матері-
алами справи в суді та матеріалами виконавчого 
провадження, робити виписки з них, отримувати 
безоплатно копії документів, що знаходяться в 
матеріалах справи чи виконавчого провадження.

У зв’язку із цим необхідно звернути увагу на 
те, що на кінець 2017 р. у Законі України «Про 
прокуратуру» викладені функції прокуратури 
в застарілій редакції, що, на думку дослідників, 
ставить під сумнів легітимність їх реалізації про-
курорами та зумовлює необхідність узгодження 
законодавства про прокуратуру з Конституцією 
України [3, с. 196]. Однак, на наш погляд, вне-
сення відповідних змін і доповнень до Закону 
України «Про прокуратуру», унаслідок яких пе-
редбачений ним порядок реалізації функції пред-
ставництва буде узгоджений із Конституцією 
України, загалом не позначиться на такій формі 
представницької діяльності прокурора, як участь 
у виконавчому провадженні.

Отже, участь прокурора у виконавчому про-
вадженні законодавчо передбачена саме в контек-
сті реалізації функції представництва інтересів 
держави в суді. Попри те, що питання участі про-
курора у виконавчому провадженні згадуються 
як у п. 6, так і в п. 7 ч. 6 ст. 23 Закону України 
«Про прокуратуру», їх доцільно розглядати в од-
ному контексті, у межах єдиної форми представ-
ництва, адже ознайомлення прокурора з матері-
алами виконавчого провадження, виписки з них, 
отримання копій документів, що знаходяться в 
цих матеріалах, має не самостійне значення, а за-
безпечувальне, тобто таке, що спрямоване на під-
готовку прокурора до участі у виконавчому про-
вадженні задля підвищення її ефективності.

Виконавче провадження визначається ст. 1 За-
кону України «Про виконавче провадження» [4] 
як завершальна стадія судового провадження, що 
являє собою сукупність дій визначених законом 
органів і осіб, що спрямовані на примусове вико-
нання рішень і проводяться на підставах, у межах 
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повноважень та в спосіб, що визначені Конститу-
цією України, законами та нормативно-правови-
ми актами, а також рішеннями, які підлягають 
примусовому виконанню. Розуміння виконавчо-
го провадження як завершальної стадії судового 
провадження зумовлює розгляд участі в ньому 
прокурора в єдності з його попередньою діяльніс-
тю у відповідному судовому процесі.

Значення участі прокурора у виконавчому про-
вадженні полягає в тому, що прийняття рішення 
юрисдикційними органами не є кінцевим етапом 
у поновленні порушеного права. Потрібне належ-
не їх виконання, оскільки це суттєво впливає на 
стан законності та правопорядку. Лише своєчасно 
і в повному обсязі виконане судове рішення є ло-
гічним завершенням правового спору, вирішеного 
судом [5, c. 762]. Таке важливе соціальне значення 
виконавчого провадження дозволяє окремим до-
слідникам виділяти його як одну з правозахисних 
функцій держави [6, c. 108]. Актуальними ці твер-
дження є й для прокурора, адже без належного, 
повного й своєчасного виконання судових рішень, 
постановлених за його участі, мета представниць-
кої діяльності прокуратури не буде досягнута, 
оскільки реального захисту й поновлення інтере-
сів держави не відбудеться. Тут слід погодитися 
із С. Малаховим у тому, що процес захисту ініці-
йованого прокуратурою права після ухвалення рі-
шення суду й набрання ним законної сили триває 
у формі виконавчого провадження, яке є завер-
шальною стадією судового провадження. Адже 
шляхом виконавчого провадження здійснюється 
правозахисна функція держави, через здійснення 
у виконавчому провадженні остаточного захисту 
прав і законних інтересів громадян і юридичних 
осіб, що є фактичним продовженням правозахис-
ної функції суду [7, с. 4].

Проблеми в реалізації вказаної форми пред-
ставницької діяльності прокуратури мають об’єк-
тивний характер, оскільки нині в Україні склала-
ся негативна ситуація з виконанням рішень. Як 
указує дослідник цього питання В. Афанасьєв, 
основними чинниками, що впливають на такий 
стан справ, є перевантаженість у роботі держав-
них виконавців і недостатній рівень їх кваліфіка-
ції; недостатнє фінансування органів, що здійсню-
ють примусове виконання рішень; корупційний 
складник, відсутність належної мотивації дер-
жавних виконавців. При цьому, з одного боку, 
навантаження на одного державного виконавця 
становить понад 100 виконавчих проваджень на 
місяць, а з іншого – ефективність виконання над-
звичайно низька [8, с. 43]. 

З огляду на це Міністерством юстиції України 
здійснюється реформування органів примусового 
виконання рішень суду, найважливішим етапом 
якого стало прийняття 2.06.2016 р. нових Зако-
нів України «Про виконавче провадження» [4] і 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів» [9]. Саме ці Закони, поряд зі ст. ст. 23–24 За-
кону України «Про прокуратуру», присвяченого 
функції представництва прокуратурою інтересів 
держави в суді, а також із відповідними процесу-
альними кодексами, є основними джерелами пра-
вової регламентації статусу прокурора як учас-
ника виконавчого провадження, установлюючи 
підстави та форми реалізації відповідної діяльно-
сті прокурора, його права й обов’язки, порядок їх 
реалізації тощо [10, c. 32]. 

Серед найбільш суттєвих новацій, започатко-
ваних цими Законами, є запровадження інститу-
ту приватних виконавців, який може здійснювати 
примусове виконання поряд із Державною вико-
навчою службою. Приватний виконавець є суб’єк-
том незалежної професійної діяльності, ним може 
бути громадянин України, уповноважений держа-
вою здійснювати діяльність із примусового вико-
нання рішень у порядку, установленому законом 
(ст. 16 Закону України «Про органи та осіб, які 
здійснюють примусове виконання судових рішень 
і рішень інших органів»). Таким чином, приват-
ні виконавці є новими суб’єктами виконавчого 
провадження, які покликані вирішити низку 
проблем, притаманних сучасному виконавчому 
провадженню в Україні: його затягування, безре-
зультатність тощо. 

Виходячи зі встановлених законом обме-
жень щодо компетенції приватних виконавців, 
а також реформування представницької функції 
прокуратури, про яке йшлося вище, можна зро-
бити висновок, що прокурор не може взаємодія-
ти з приватними виконавцями, оскільки участь 
того чи іншого суб’єкта у виконавчому про-
вадженні фактично взаємно виключає одне одно-
го. Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України 
«Про виконавче провадження» приватний вико-
навець здійснює примусове виконання рішень, 
крім: 1) рішень про відібрання й передання дити-
ни, установлення побачення з нею або усунення 
перешкод у побаченні з дитиною; 2) рішень, за 
якими боржником є держава, державні органи, 
Національний банк України, органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи, державні та 
комунальні підприємства, установи, організа-
ції, юридичні особи, частка держави у статутно-
му капіталі яких перевищує 25 відсотків та/або 
які фінансуються виключно за кошти держав-
ного чи місцевого бюджету; 3) рішень, за якими 
боржником є юридична особа, примусова реалі-
зація майна якої заборонена відповідно до зако-
ну; 4) рішень, за якими стягувачами є держава, 
державні органи; 5) рішень адміністративних 
судів і рішень Європейського суду з прав люди-
ни; 6) рішень, які передбачають учинення дій 
щодо майна державної чи комунальної власності;  
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7) рішень про виселення та вселення фізичних 
осіб; 8) рішень, за якими боржниками є діти або 
фізичні особи, які визнані недієздатними чи ци-
вільна дієздатність яких обмежена; 9) рішень про 
конфіскацію майна; 10) рішень, виконання яких 
віднесене Законом безпосередньо до повноважень 
інших органів, які не є органами примусового ви-
конання; 11) інших випадків, передбачених За-
коном України «Про виконавче провадження» і 
Законом України «Про органи та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів». 

Виходячи з того, що прокурор на сучасному 
етапі може здійснювати лише представництво 
інтересів держави, то й у виконавчому про-
вадженні за його участю боржником або стягу-
вачем неодмінно має виступати держава або ж 
об’єктом виступає державна власність. У той 
же час здійснення виконання в таких випад-
ках приватним виконавцем не допускається. 
Із цього можна зробити висновок, що згадана 
новація реформи виконавчого провадження, 
що полягала в запровадженні інституту при-
ватних виконавців, загалом не позначилася на 
участі прокурора у виконавчому провадженні, 
хоча диференціація суб’єктів примусового ви-
конання, з якими міг би взаємодіяти прокурор 
у процесі виконавчого провадження, безумов-
но, мала б позитивне значення для підвищення 
ефективності виконання. Натомість прокурор 
зберіг свій статус учасника виконавчого прова-
дження. У цій якості він передбачений у ст. 14 
Закону України «Про виконавче провадження» 
поряд із виконавцем, сторонами, представника-
ми сторін, експертом, спеціалістом, переклада-
чем, суб’єктом оціночної діяльності, особами, 
права інтелектуальної власності яких порушені. 
Визначення прокурора як самостійного учасни-
ка виконавчого провадження підкреслює його 
виключний статус, адже згідно з п. 2 ч. 1 ст. 17 
цього Закону прокурор не може бути представ-
ником сторони. 

Одночасно за своїми правами у виконавчому 
провадженні прокурор прирівнюється до сторін 
виконавчого провадження. Так, згідно з ч. 1 ст. 19 
Закону України «Про виконавче провадження» 
прокурор як учасник виконавчого провадження 
має право ознайомлюватися з матеріалами ви-
конавчого провадження, робити з них виписки, 
знімати копії, заявляти відводи у випадках, пе-
редбачених цим Законом; право доступу до авто-
матизованої системи виконавчого провадження; 
право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність 
виконавця в порядку, установленому цим Зако-
ном, надавати додаткові матеріали, заявляти кло-
потання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, 
надавати усні та письмові пояснення, заперечува-
ти проти клопотань інших учасників виконавчого 

провадження та користуватися іншими правами, 
наданими законом. Таким чином, у виконавчому 
провадженні прокурор користується найширшим 
обсягом юридичних можливостей, які надаються 
лише сторонам виконавчого провадження. Єди-
ним винятком із цього загального правила є те, що 
прокурор не передбачений серед суб’єктів укла-
дення мирової угоди, яку згідно з ч. 2 ст. 19 Зако-
ну України «Про виконавче провадження» мають 
право укласти сторони. Прокурор не має права 
укласти мирову угоду в жодному судовому про-
вадженні, в якому він бере участь, тому вказане 
обмеження випливає із загального статусу проку-
рора під час реалізації представницької функції.

Певні особливості має і вступ прокурора у ви-
конавче провадження. Так, згідно з п. 6 ч. 6 ст. 23 
Закону України «Про прокуратуру», прокурор 
може брати участь у виконавчому провадженні 
під час виконання рішень у справі, в якій проку-
рором здійснювалося представництво інтересів 
громадянина або держави в суді. Із цієї норми 
випливає, що прокурор може вступити лише в 
ті виконавчі провадження, які відкриті на під-
ставі судового рішення, винесеного у справі, що 
розглядалася за участі прокурора. Однак відпо-
відно до п. 2 ч. 6 цієї статті прокурор може всту-
пати у справу, порушену за позовом іншої осо-
би, на будь-якому етапі судового провадження. 
Оскільки виконавче провадження визначається 
як завершальна стадія судового провадження, то 
виходячи із цієї норми, допускається вступ про-
курора у виконавче провадження навіть у тому 
разі, якщо справа була порушена за позовом (зая-
вою, поданням) іншої особи. Однак в останньому 
випадку прокурор зобов’язаний обґрунтувати пе-
ред судом наявність підстав для представництва, 
як того вимагає ч. 4 ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру», і тільки після підтвердження су-
дом підстав для представництва він може здійс-
нювати участь у виконавчому провадженні. На 
думку М. Руденка, прокурор має застосовувати 
право на відкриття виконавчого провадження 
за власною ініціативою, виходячи з вагомості 
й актуальності судового рішення, що підлягає 
виконанню, його суспільного значення, інших 
суттєвих для громадянина чи держави чинників 
[11, c. 20]. На наш погляд, ці думки залишаються 
актуальними й у сучасних умовах, тому питання 
про ініціювання відкриття виконавчого прова-
дження прокурор має вирішувати, виходячи із 
конкретних обставин справи, зокрема виключ-
ності підстав для представництва ним інтересів 
держави в суді.

Проблема виникає і й у зв’язку із застосуван-
ням прокурором повноваження, передбаченого 
п. 7 ч. 6 ст. 23 Закону України «Про прокура-
туру». Це пов’язано з тим, що прокурор може 
ознайомлюватися з матеріалами виконавчого 
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провадження, робити виписки з них, отримува-
ти безоплатно копії документів, що знаходяться 
в матеріалах виконавчого провадження, тільки 
з дозволу суду, а також після відповідного під-
твердження перед судом підстав представни-
цтва. На практиці досить часто відомості про 
підставу для вступу у виконавче провадження 
прокурор може отримати саме шляхом ознайом-
лення з матеріалами справи чи з матеріалами 
виконавчого провадження. Таким чином, мож-
ливості вступу прокурора у виконавче прова-
дження значно обмежуються.

На підставі викладеного можна зробити ви-
сновок, що участь у виконавчому провадженні 
є важливою формою реалізації прокуратурою 
функції представництва інтересів держави в 
суді, яка залишається актуальною і в умовах 
конституційного обмеження представницької 
функції. Важливим джерелом її нормативної 
регламентації є Закон «Про виконавче прова-
дження», згідно з положеннями якого прокурор 
має правовий статус учасника виконавчого про-
вадження, прирівняного до його сторін, за винят-
ком права укладати мирову угоду. Підвищення 
ефективності участі прокурора у виконавчому 
провадженні залежить від подолання системних 
проблем виконання судових рішень, що склали-
ся в Україні на сучасному етапі.
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УпРоВаджеННя пРаВоВоГо РеГУЛЮВаННя МедіаЦіЇ  
під Час ВиРіШеННя ЦиВіЛЬНо-пРаВоВиХ споРіВ

Із розвитком в Україні ринкових відносин та інте-
грацією до ЄС постає питання запровадження альтер-
нативних підходів до розв’язання конфліктів, адже в 
сучасному світі життя людей неминуче пов’язане зі 
стресами й суперечками, постійно зростає кількість 
конфліктів, і тому набуває обертів наука конфлік-
тологія. Усе частіше люди звертаються до суду для 
врегулювання своїх суперечок. Щорічна кількість 
звернень до суду зростає з року в рік, і це призводить 
до перевантажень судів. Тому виникає такий підхід, 
як медіація (англ. mediation – посередництво).

До Конституції України 02 червня 2016 р. вне-
сена норма, яка встановлює, що Законом може 
бути призначене досудове урегулювання спору, 
одним із яких є медіація. Інститут медіації має 
право увійти в законодавство як один зі способів 
швидкого і взаємовигідного вирішення спорів. На 
основі взаємних поступок сторони спору можуть 
прийти до найбільш прийнятного рішення, яке 
відповідатиме інтересам обох сторін, що одночас-
но буде сприяти як оздоровленню громадянського 
суспільства «без конфліктів», так і суттєво роз-
вантажить суди, які в Україні останнім часом пе-
реповненні побутовими справами [1].

У таких умовах постає питання про впроваджен-
ня інституту медіації в Україні, а саме в цивільно-
му процесі. Теоретичні підходи до цього питання 
були втілені в роботах вітчизняних і зарубіжних 
дослідників (В. Авер’янов, В. Бакуменко, І. Цвєт-
ков, Т. Пахомова, Дж. Фолберг, Д. Голан, Л. Кло-
пенберг, К. Ковач та ін.). Але питання доцільності 
застосування медіації залишається дискусійним і 
потребує комплексного дослідження.

Наразі у Верховній Раді України зареєстрова-
ний законопроект «Про медіацію», запропонова-
ний народним депутатом України А.І. Шкрумом, 
проте, проаналізувавши його, треба зазначити про 
значні його недоліки. До того ж спроби впровадити 
медіацію в Україні вже були [2]. Законопроект дає 
визначення термінів «медіація» (альтернативний 

(позасудовий) метод вирішення спорів, за допомо-
гою якого дві або більше сторін спору намагаються 
в рамках структурованого процесу за участю меді-
атора досягти згоди для вирішення спору) і «медіа-
тор» (незалежний посередник, допомагає сторонам 
спору в його вирішенні шляхом медіації). Визнача-
ються основні принципи медіації, правові основи 
процедури, умови отримання статусу медіатора, 
особливості проведення медіації в ході судового 
або третейського розгляду, механізми контролю за 
якістю надання послуг медіації.

Автори проекту зазначають, що він будується 
на принципі мінімального втручання держави в 
регулювання інституту медіації. Так, закріплено 
принципи добровільної участі, рівності, активнос-
ті й самовизначення сторін медіації, свобода меді-
атора у виборі методів проведення медіації.

Передбачені й обмеження сфери застосування 
медіації: вона не може бути застосована у справах, 
з яких сторони не можуть укласти мирову угоду 
або угоду про примирення відповідно до чинного 
законодавства України.

Так, згідно з проектом, медіація може засто-
совуватися в будь-яких конфліктах (спорах), зо-
крема й цивільних процесах. Медіація може бути 
проведена в разі виникнення конфлікту (спору) як 
до звернення в суд (третейський суд), так і під час 
або після судового чи третейського провадження, 
зокрема під час виконавчого провадження.

Законопроект надає гарантії збереження досту-
пу до суду громадянам, які вдалися до медіації, і 
вводить деякі обмеження: засоби й методи прове-
дення медіації, які вибирає медіатор, не повинні 
суперечити чинному законодавству України; уго-
да за результатами медіації не повинна містити 
положень, які суперечать законодавству України, 
інтересам держави й суспільства, його моральним 
засадам і іншим вимогам законодавства.

Медіатором не зможе бути особа, визнана су-
дом обмежено дієздатною або недієздатною; яка 
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має непогашену чи не зняту судимість; звільнена 
з посади судді, прокурора, слідчого, з державної 
служби або зі служби в органах місцевого само-
врядування за порушення присяги, учинення 
корупційного правопорушення; яка перебуває на 
державній службі. При цьому наявність юридич-
ної освіти для медіатора не є обов’язковою. Крім 
того, законопроект забороняє медіаторам нада-
вати будь-які юридичні консультації сторонам. 
Також законопроект закріплює досить жорсткі 
вимоги щодо організацій, що забезпечують про-
ведення медіації, об’єднань медіаторів. Зокрема, 
передбачається можливість оскарження дій/без-
діяльності медіаторів у конкретних справах; від-
повідальність медіаторів; необхідність створення 
й дотримання добровільних кодексів етики меді-
аторами; оприлюднення інформації для широкого 
доступу громадян і т. п.

У цивільному процесі процедура медіації являє 
собою альтернативу судовому розгляду. Поняття 
має латинські корені і вперше використовувалося 
ще в римському праві. Ось уже багато років прак-
тика альтернативного вирішення конфлікту між 
його сторонами користується великим попитом у 
розвинених державах світу. Таке явище, як меді-
ація, набуло поширення практично у всіх країнах 
Європи й Північної Америки.

Вважаємо, що наближення до європейських 
стандартів зі значним розвитком інституту ме-
діації передбачатиме неухильне дотримання за-
конності та надійний захист прав і свобод людей 
і громадян у взаємодії один з одним. Проте не все 
іноземне, що за кордоном приживається й пра-
цює, для нас добре. Якщо ми будемо нав’язувати 
цей інститут, нічого доброго не станеться. Нехай 
медіація там і існує, де вона є, і буде мати звідти 
якийсь еволюційний розвиток, буде поліпшува-
тися. Усе стане на свої місця. Сам по собі закон 
усе-таки може породити ґрунт для зловживань.

У кінці 90-х – на початку 2000-х рр. в універси-
тетах Північної Америки створювалися не тільки 
дипломні або сертифіковані програми з медіації, 
а й відділи та центри з медіації внутрішньоунівер-
ситетських питань. Канадська компанія, що надає 
послуги з медіації, тільки починала отримувати 
замовлення на проведення живих медіацій від 
держструктур і приватних компаній, і це свідчило 
про прогрес ринку. На той час в Україні слово «ме-
діація» було відоме лише маленькій групі людей. 
Середньостатистичний українець плутав медіацію 
зі східною практикою медитації або з медіатором – 
пластинкою для гри на гітарі, або зовсім не замис-
лювався про те, «що це таке і з чим його їдять».

Нині той самий середньостатистичний украї-
нець, імовірно, не набагато більше знає про медіа-
цію. Зате професійне співтовариство вже виросло, 
деякі університети й школи впроваджують курси 
з медіації в програми, чиновники, юристи та судді 

не тільки пишуть про неї, але й використовують 
медіацію в роботі, деякі компанії «дозрівають» до 
того, щоб учити своїх людей цьому навику.

Проте є й складнощі, адже з упровадженням 
медіації багато хто буде скептично ставитися до 
основного параметра медіації – нейтральності по-
середника й конфіденційності процесу, оскільки 
низька культура ведення переговорів зводиться 
до маніпуляцій і обману як основних інструментів 
досягнення цілей. Ці інструменти зазвичай зава-
жають у процесі медіації. Медіація може допомог-
ти зберегти відносини й «зняти» болючі питання, 
але в умовах переважання короткострокової виго-
ди над довгостроковими відносинами й репутаці-
єю в сучасному українському суспільстві її засто-
сування буде мати багато практичних обмежень.

Медіація має свої переваги для Української 
держави, адже вона розвантажить судову систе-
му, виконавчі служби судових рішень, знизить 
рівень корупції в деяких напрямах. Для фізич-
них осіб це буде економія часу й грошей, медіація 
дасть можливість самим сторонам контролювати 
процес і отримати рішення, яке задовольняє всіх.

Медіацію можна розглядати в більш широко-
му сенсі, ніж стадія досудового розслідування чи 
продукт, пропонований на ринку. Незважаючи на 
те, що професіоналізація й стандарти якості дуже 
важливі в професійній медіації (комерційній або 
тій, що використовується в судовому процесі), 
медіацією можуть займатися не тільки власники 
юридичних дипломів, а й практики з інших сфер 
діяльності.

Переваги таких способів вирішення спорів оче-
видні: конфлікт не стає надбанням громадськості, 
не вимагає великих витрат і часу, ураховуються 
інтереси обох сторін, досягнуті угоди виконують-
ся частіше, ніж судові рішення, зберігаються нор-
мальні людські й партнерські відносини, репута-
ція й повага в діловому середовищі.

Слід виокремити роботи С. Демченка, Г. Кози-
рєва, В. Рєзнікової, у яких автори відзначали по-
зитивні риси процедури медіації порівняно із су-
довим порядком вирішення спорів. Проте аналіз 
аспектів відповідності українських законопроек-
тів щодо процедури медіації європейському досві-
ду не проводився. Немає й комплексного аналізу 
процедури медіації як ефективного методу вирі-
шення спорів [4; 5; 6].

Треба також зазначити, що незважаючи на від-
сутність законодавства у сфері медіації в Україні, 
досвід застосування процедури медіації в Україні 
є. Так, наприклад, на території України діє низка 
регіональних груп із медіації, до того ж при Ки-
єво-Могилянській бізнес-школі діє Український 
Центр Медіації (УЦМ). Проте на сучасному етапі 
в них входять переважно адвокати, у яких не має 
психологічної освіти, що заважає їхній практич-
ній діяльності, тим більше, що правовий статус 
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таких організацій не визначений через відсут-
ність відповідного законодавства. В Україні об’єк-
тивно бракує професійних медіаторів, які б могли 
надавати послуги клієнту на якісному рівні. Ви-
дається, що тут проблема полягає як у відсутності 
знань про медіацію, так і у відсутності навиків у 
більшості юристів мирити клієнтів [3, с. 89].

Потреба запровадження інституту медіації у 
вітчизняній системі права ґрунтується на позитив-
них результатах практики застосування інституту 
примирення в багатьох країнах світу, що свідчить 
про його ефективність. Крім того, це відповідати-
ме загальній позиції України щодо гармонізації 
національного законодавства із законодавством 
ЄС, оскільки питанню примирних процедур при-
свячено низку рекомендацій і рішень Ради Європи. 
Секрет медіації полягає в тому, що вона не «загля-
дає» в минуле, а в режимі реального часу допомагає 
кожній зі сторін конфлікту усвідомити свої інтере-
си й зробити так, щоб ці інтереси можна було поєд-
нати. У цьому й полягає головна перевага медіації, 
на відміну від звичайних перемовин сторін. Адже 
часто сторонам просто важко домовитися, тому що 
кожний вважає себе стовідсотково правим і просто 
не готовий іти на поступки. Проте чи справді сторо-
ни праві? Мабуть, це питання є риторичним.

Як зазначає Н. Мазаракі в роботі «Медіація в 
Україні: проблеми теорії та практики», медіатор 
має на меті досягнення чітких домовленостей між 
учасниками спору, зокрема про те, як сторони бу-
дуть вирішувати конкретні питання. Він не бере 
до уваги вияви будь-яких почуттів під час проце-
дури медіації. Медіатор зосереджений на перспек-
тиві взаємовідносин сторін спору, а не на аналізі 
колишніх відносин сторін. Він контролює процес 
і не впливає на учасників процесу медіації чи ре-
зультат, водночас сам організовує проведення 
процедури. Медіатор допомагає визначити реаль-
ні інтереси сторін конфлікту, коло спірних право-
відносин, допомагає сторонам самостійно вироби-
ти угоду щодо спору, до того ж сторони конфлікту 
повністю контролюють процес прийняття рішен-
ня з урегулювання спору й умови розв’язання 
спірної ситуації. Медіатор полегшує процес спіл-
кування між сторонами конфлікту, розуміючи по-
зиції й інтереси кожної з них, фокусує сторони на 
їх інтересах і допомагає в пошуку продуктивного 
розв’язання проблеми, надаючи сторонам можли-
вість виробити угоду самостійно. Тому вважаємо, 
що медіатор обов’язково повинен мати психоло-
гічну освіту, адже він має з легкістю розуміти сво-
їх клієнтів, навіть за їхніми жестами.

Проте варто зазначити, що медіація в Україні 
наразі є не дуже розповсюдженою процедурою. 
Переважна більшість українців надає перевагу 
традиційним способам вирішення спорів, навіть 
серед альтернативних способів медіація не є най-
більш розповсюдженою. Але треба зазначити, що 

медіація є гарною альтернативою судочинству, 
адже має переваги, про які зазначалося вище. Ме-
діація є новим перспективним способом вирішен-
ня спорів як у публічно-правовій, так і в приват-
ноправовій сфері.

Також варто зазначити, що законопроект, який 
зараз знаходиться у Верховній Раді України, має 
низку недоліків. До того ж процес упровадження 
медіації в Україні може стикнутися з низкою про-
блем. По-перше, ефективність процедури медіації 
дуже залежить від ступеня співробітництва сторін 
конфлікту, їхньої готовності піти на розмову, на-
зустріч один одному, схилитися до компромісу. 
По-друге, складність вибору посередника, який 
задовольняє всі сторони, пов’язана з обережні-
стю та можливою недовірою до певних медіаторів. 
По-третє, має місце незначний практичний досвід 
застосування в нашій країні процедури медіації, 
недовіра до інституту посередництва як до аль-
тернативного судочинства. По-четверте, за наяв-
ності множинності осіб однієї з конфліктуючих 
сторін процедура медіації (посередництва) істотно 
ускладнюється.

Судове рішення не завжди приводить до бажа-
ного сторонами результату. Як мінімум одна сто-
рона може залишитися незадоволеною результа-
том справи. Ця обставина зумовлює ухилення не 
тільки від добровільного, але й від примусового ви-
конання. У ході медіації всі рішення приймають-
ся тільки за спільної згоди сторін, і обидві сторони 
добровільно беруть на себе обов’язок виконувати 
прийняті ними рішення. Найбільш ефективною є 
медіація під час вирішення проблем, пов’язаних 
із розділом власності, вирішенням спорів між по-
дружжям, батьками й дітьми, у трудових спорах.

Отже, для формування правових основ медіації 
в національній правовій системі доцільно прийня-
ти спеціальний закон про неї, а також внести зміни 
до Цивільного процесуального кодексу України. 
Цей процес отримає широку підтримку серед пра-
вознавців, підприємців, інших верств суспільства.
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анотація

Устінова-Бойченко Г. М., Войчук Т. В., Бусаке-
вич А. В. Упровадження правового регулювання ме-
діації під час вирішення цивільно-правових спорів. –  
Стаття.

У зв’язку з інтеграцією до ЄС і розвитком в Україні 
ринкових відносин постає питання запровадження аль-
тернативних підходів до розв’язання конфліктів. Що-
річне число звернень до суду зростає з року в рік, і це 
призводить до перевантажень судів, у результаті чого 
виникає необхідність створення альтернативних форм 
розв’язання конфліктів і спорів. У статті розглянуто 
запровадження нової форми захисту порушених прав 
– медіації. Проаналізовано проект законодавства щодо 
введення медіації, позитивні сторони запровадження 
нового інституту вирішення деяких приватноправових 
спорів, оскільки під час медіації всі рішення прийма-
ються тільки за спільної згоди сторін, і обидві сторони 
добровільно беруть на себе обов’язок виконувати при-
йняті ними рішення. Найбільш ефективна медіація під 
час вирішення проблем, пов’язаних із розділом влас-
ності, вирішенням спорів між подружжям, батьками й 
дітьми, у трудових спорах. У роботі зроблені відповідні 
висновки та пропозиції задля вдосконалення зазначе-
ного правового інституту.

Ключові  слова:  цивільно-правовий спір, примирна 
процедура, медіація, вирішення спору, захист поруше-
них прав. 

аннотация

Устинова-Бойченко А. Н., Войчук Т. В., Бусаке-
вич А. В. Внедрение правового регулирования медиа-
ции при разрешении гражданско-правовых споров. – 
Статья.

В связи с интеграцией в ЕС и развитием в Украине 
рыночных отношений возникает вопрос введения аль-
тернативных подходов к решению конфликтов. Еже-
годное число обращений в суд растет из года в год, и это 
приводит к перегрузкам судов, в результате чего воз-
никает необходимость создания альтернативных форм 
разрешения конфликтов и споров. В статье рассмотрено 
введение новой формы защиты нарушенных прав – ме-

диации. Проанализирован проект законодательства о 
введении медиации, положительные стороны введения 
нового института решения некоторых частноправовых 
споров, так как в ходе медиации все решения прини-
маются только с общего согласия сторон, и обе стороны 
добровольно берут на себя обязательства выполнять 
принятые ими решения. Наиболее эффективна медиа-
ция при решении споров о разделе имущества, споров 
между супругами, родителями и детьми, в трудовых 
спорах. В работе сделаны соответствующие выводы и 
предложения по совершенствованию указанного пра-
вового института.

Ключевые  слова:  гражданско-правовой спор, при-
мирительная процедура, медиация, разрешение спора, 
защита нарушенных прав.

Summary

Ustinova-Boichenko H. M., Voichuk T. V., Busa-
kevych A. V. Implementation of legal regulation of 
mediation in resolving civil legal disputes. – Article.

In connection with the implementation of integration 
into the EU and the development of market relations in 
Ukraine, the question arises of introducing alternative 
approaches to conflict resolution. The annual number 
of appeals to the court increases from year to year, and 
this leads to overloading of courts, as a result, there is a 
need to create alternative forms of conflict resolution and 
disputes. The article considers the introduction of a new 
form of protection of violated rights, such as mediation. 
The draft law on the introduction of mediation, the pos-
itive aspects of the introduction of a new institution for 
solving some private legal disputes has been analyzed, as 
in the course of mediation all decisions are made only by 
mutual agreement of the parties, and both parties volun-
tarily undertake to fulfill their decisions. The most effec-
tive mediation in solving the problems associated with the 
division of property, the resolution of disputes between 
spouses, parents and children, in labor disputes. The rel-
evant conclusions and suggestions are made in order to 
improve this legal institution.

Key  words:  civil legal dispute, conciliation procedure, 
mediation, dispute resolution, protection of violated rights.
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ТеоРеТиКо-пРаВоВі пиТаННя КіБеРБеЗпеКи У сФеРі іНТеРНеТУ  
Та ЇЇ сТаНУ В УКРаЇНі, спосоБи ЗаХисТУ Від КіБеРЗЛоЧиНіВ

Сьогодні неможливо оминути увагою зростаю-
чу роль кібербезпеки. Щодня кожній людині до-
водиться стикатися з необхідністю користування 
інформаційними технологіями, починаючи від 
соціальних мереж і розміщення інформації про 
свої персональні дані в Інтернеті й до користу-
вання банкоматами, банківськими рахунками і т. 
п. У зв’язку із цим питання врегульованості цієї 
проблеми чинним законодавством і захисту від кі-
берзлочинців є актуальним і водночас вагомим як 
для українців, так і для всієї світової спільноти.

Водночас, незважаючи на зростаючий рівень 
технологічності нових викликів і кібернетичних 
атак, значна їх частина розрахована не на подо-
лання складної системи кібернетичного захисту, а 
на рядового користувача, зокрема, на його недос-
відченість і необізнаність у питаннях кібернетич-
ної безпеки та захисту інформації. Стійкість сис-
теми до сучасних викликів і загроз визначається 
насамперед умінням кожного користувача розпіз-
навати атаки, спрямовані безпосередньо на нього, 
і протидіяти їм [1].

Серед науковців сутність і проблематику кібер-
нетичної безпеки в Україні розглядали В.Б. То-
лубко, В.О. Хорошко, І.М. Сопілко та багато ін-
ших. 

Так, О.А. Баранов у статті «Про тлумачення та 
визначення поняття «кібербезпека» визначає, що 
кібербезпека – це такий стан захищеності життє-
во важливих інтересів особистості, суспільства й 
держави в умовах використання комп’ютерних 
систем і/або телекомунікаційних мереж, за яко-
го мінімізується завдання їм шкоди через непов-
ноту, невчасність і невірогідність інформації, що 
використовується [2, c. 44]. В.Н. Фурашов висло-
вив таке ж твердження, але вже в спрощеному ви-
гляді: кібербезпека – це стан здатності людини, 
суспільства й держави запобігати й уникати спря-
мованого (насамперед несвідомого) негативного 
впливу (управління) інформації.

У підручнику «Інформаційна та кібербезпека: 
соціотехнічний аспект» (В.Л. Бурячок, В.Б. То-
лубко, В.О. Хорошко та С.В. Толюпа) зазначаєть-
ся, що стан кібернетичної безпеки досягається 
завдяки сукупності активних захисних і розві-
дувальних дій, що в процесі інформаційного про-
тиборства зусиллями поодиноких інсайдерів або 
організованих кіберугруповань розгортаються 
навколо ІР, ІКТ і ІТС.

С.В. Мельник, О.О. Тихомиров, О.С. Лєнков у 
праці «До проблеми формування понятійно-термі-
нологічного апарату кібербезпеки» визначили, що 
в контексті нормативно-правового розуміння на-
ціональної й інформаційної безпеки кібербезпека 
може визначатися як захищеність життєво важли-
вих інтересів людини й громадянина, суспільства й 
держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання й 
нейтралізація реальних і потенційних загроз на-
ціональним інтересам у сфері функціонування ін-
формаційно-телекомунікаційних систем. 

Метою статті є аналіз поняття кібербезпеки, 
особливості законодавчого регулювання цього пи-
тання в Україні, а також дослідження шляхів за-
хисту персональних даних, дослідження питання 
покарання за кіберзлочинність і діяльність у цій 
сфері правоохоронних органів.

Правову основу кібернетичної безпеки України 
становлять Конституція України, Закони України 
«Про основи національної безпеки», «Про інформа-
цію», «Про захист інформації в інформаційно-теле-
комунікаційних системах», інші закони, Конвенція 
Ради Європи про кіберзлочинність, інші міжнарод-
ні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, Доктрина інформацій-
ної безпеки України, а також видані на виконання 
законів інші нормативно-правові акти [3, c. 312].

За роки незалежності України питання кібер-
нетичної й інформаційної безпеки розвивалося 
за залишковим принципом. Нормативно-правові  
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документи з регулювання цієї сфери розроблялися 
безсистемно, нерідко базуючись на застарілих ра-
дянських нормах і вступаючи в протиріччя один з 
одним. Це призвело до гнітючого становища в сис-
темі кібернетичної безпеки й інформаційно-кому-
нікаційних технологій узагалі. Україна кожен рік 
потрапляла в антирейтингові списки щодо пірат-
ства, розповсюдження шкідливого програмного 
забезпечення, DDoS-атак та ін. Так, відповідно до 
дослідження корпорації Майкрософт (Microsoft 
Corporation), на 86% комп’ютерів в Україні вста-
новлене неліцензійне програмне забезпечення. У 
той же час у центральних органах державної вла-
ди України використовують 60% неліцензійного 
програмного забезпечення. Отже, використання 
неліцензійного програмного забезпечення – це 
прямий шлях для надання доступу хакерам до ре-
сурсів систем, на яких воно встановлене [4].

Саме поняття «кібербезпека» можна визначи-
ти як стан захищеності кіберпростору держави в 
цілому чи окремих об’єктів її інфраструктури від 
ризику стороннього кібервпливу, за якого забез-
печується їх сталий розвиток, а також своєчасне 
виявлення, запобігання й нейтралізація реальних 
і потенційних викликів, кібернетичних втручань 
і загроз особистим, корпоративним або національ-
ним інтересам [5, с. 15].

Основою кіберзлочинів, згідно з чинним законо-
давством України, є суспільно небезпечні діяння, 
що закріпленні в окремому розділі ХVI «Злочини 
у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку» Кримінального кодек-
су України (далі – КК України). Із погляду кримі-
нального права до кіберзлочинів належать тільки 
злочини, передбачені розділом XVI КК України, а в 
рамках криміналістики доцільно включити до цьо-
го поняття інші злочини, для скоєння яких вико-
ристовується комп’ютер і Інтернет. Проте в розділі 
зовсім відсутні поняття, пов’язані з кібербезпекою, 
натомість є лише деякі поняття злочинів, які вчи-
няються за допомогою електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

Розділ складається з декількох статей:
– ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’юте-
рів), автоматизованих систем, комп’ютерних ме-
реж чи мереж електрозв’язку»;

– ст. 361-1 «Створення з метою використання, 
розповсюдження або збуту шкідливих програм-
них чи технічних засобів, а також їх розповсю-
дження або збут»;

– ст. 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсю-
дження інформації з обмеженим доступом, яка збе-
рігається в електронно-обчислювальних машинах 
(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ю-
терних мережах або на носіях такої інформації»;

– ст. 362 «Викрадання, привласнення, вима-
гання комп’ютерної інформації або заволодіння 
нею шляхом шахрайства чи зловживання службо-
вим становищем»;

– ст. 363 «Порушення правил експлуатації ав-
томатизованих електронно-обчислювальних сис-
тем»;

– ст. 363-1 «Перешкоджання роботі електро-
нно-обчислювальних машин (комп’ютерів), ав-
томатизованих систем, комп’ютерних мереж чи 
мереж електрозв’язку шляхом масового розпов-
сюдження повідомлень електрозв’язку» [6].

Розглядаючи нормативно-правову базу у сфері 
регулювання кібербезпеки України, можна виді-
лити деякі проблеми:

– відсутність єдиного понятійного апарату та 
норм щодо кваліфікації комп’ютерних злочинів;

– відсутність у державі розвинутих інститутів 
програмно-технічної та судово-кібернетичної екс-
пертизи як одного з головних механізмів у процесі 
документування та закріплення доказів «комп’ю-
терного» злочину та відповідних методик їх про-
ведення;

– відсутність необхідного рівня координації та 
взаємодії між відповідними підрозділами право-
охоронних структур під час проведення адекват-
них загрозам у зазначеній сфері запобіжних і пра-
возастосовних заходів;

– малорозвинена загальнодержавна система 
протидії кіберзлочинності [7, c. 167].

Пріоритетами у вдосконаленні норматив-
но-правової бази сфери кібербезпеки є:

– розвиток і вдосконалення системи держав-
ного контролю за станом захисту інформації, а та-
кож системи незалежного аудиту інформаційної 
безпеки, запровадження кращих світових прак-
тик і міжнародних стандартів із питань кібербез-
пеки та кіберзахисту;

– розроблення нових методів запобігання кібе-
ратакам, кіберінцидентам і поширенню інформа-
ції про них;

– здійснення захисту технологічних процесів 
на об’єктах критичної інфраструктури, в яких 
управління чи моніторинг здійснюється за допо-
могою інформаційно-комунікаційних технологій, 
від несанкціонованого втручання в їх роботу;

– удосконалення загальнодержавної системи 
протидії кіберзлочинності [8].

Нині в Україні чинний Указ Президента «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 27 січня 2016 р. «Про Стратегію кібербезпе-
ки України», відповідно до якого передбачається 
створення національної системи кібербезпеки, по-
силення спроможностей суб’єктів сектора безпеки 
й оборони для забезпечення ефективної боротьби з 
кіберзагрозами воєнного характеру, кібершпигун-
ством, кібертероризмом і кіберзлочинністю, погли-
блення міжнародного співробітництва в цій сфері, 
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забезпечення кіберзахисту державних електронних 
інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом, а також інфор-
маційної інфраструктури, яка знаходиться під 
юрисдикцією України та порушення сталого функ-
ціонування якої матиме негативний вплив на стан 
національної безпеки й оборони України (критична 
інформаційна інфраструктура) [9].

Також у майбутньому на нас чекає прийняття ЗУ 
«Про про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України», який стане фундаментальною основою 
всього правового регулювання кібербезпеки Укра-
їни. Проте без практичного втілення ці норматив-
но-правові акти є лише текстовими носіями. Виникає 
запитання: чию діяльність вони будуть регулювати? 
Для цього в Україні створено відповідний правоохо-
ронний орган – кіберполіцію. Основною метою ство-
рення кіберполіції стало реформування та розвиток 
підрозділів МВС України, що забезпечить підготовку 
та функціонування висококваліфікованих фахівців 
в експертних, оперативних і слідчих підрозділах 
поліції, задіяних у протидії кіберзлочинності, здат-
них застосовувати на високому професійному рівні 
новітні технології в оперативно-службовій діяльно-
сті. Поетапне перетворення сучасної моделі створить 
новітній орган правозахисного призначення, який за 
своїми технічними та професійними можливостями 
матиме змогу миттєво реагувати на кіберзлочини та 
кіберзагрози, а також відповідно до кращих світових 
стандартів проводитиме міжнародну співпрацю зі 
знешкодження транснаціональних злочинних угру-
пувань у цій сфері. До основних завдань кіберполіції 
відносять такі:

1) реалізація державної політики у сфері про-
тидії кіберзлочинності;

2) протидія кіберзлочинам:
– у сфері використання платіжних систем:
– скімінг (шимінг) – незаконне копіювання 

вмісту треків магнітної смуги (чипів) банківських 
карток;

– кеш;
– трепінг – викрадення готівки з банкомату 

шляхом установлення на шатер банкомату спеці-
альної утримуючої накладки;

– кардінг – незаконні фінансові операції з ви-
користанням платіжної картки або її реквізитів 
без підтвердження держателя;

– несанкціоноване списання коштів із банків-
ських рахунків за допомогою систем дистанційно-
го банківського обслуговування;

– у сфері електронної комерції та господар-
ської діяльності:

– фішинг – виманювання в користувачів Інтер-
нету їхніх логінів і паролів до електронних гаман-
ців, сервісів онлайн-аукціонів, переказування або 
обміну валюти тощо;

– онлайн-шахрайство – заволодіння коштами 
громадян через Інтернет;

– аукціони, інтернет-магазини, сайти та теле-
комунікаційні засоби зв’язку.

У сфері інтелектуальної власності:
– піратство – незаконне розповсюдження інте-

лектуальної власності в Інтернеті;
– кардшарінг – надання незаконного доступу 

до перегляду супутникового та кабельного ТВ;
– у сфері інформаційної безпеки:
-соціальна інженерія – технологія управління 

людьми в Інтернет-просторі;
– мальваре – створення та розповсюдження ві-

русів і шкідливого програмного забезпечення;
– протиправний контент – контент, який про-

пагує екстремізм, тероризм, наркоманію, порно-
графію, культ жорстокості й насильства;

– рефайлінг – незаконна підміна телефонного 
трафіку [10].

В Україні стан кібербезпеки залишається до-
сить складним. Через те, що питанню кібербезпе-
ки довгий час не приділялася увага, наразі маємо 
високі показники піратства в мережі Інтернет, 
слабку нормативну базу, застарілі види відпові-
дальності за кіберзлочини в Кримінальному ко-
дексі, слабку систему захисту даних державного 
значення, велику кількість кібератак тощо. Про-
те останнім часом у зв’язку зі змінами в країні та 
виходом на новий рівень європейського розвитку 
кібербезпека стала чи не найактуальнішим пи-
танням, на якому зосередилися всі представники 
державної влади. Розвиток кібербезпеки України 
став пріоритетним у державній політиці. Нара-
зі необхідно розширювати нормативно-правову 
базу, чітко її структурувати, уникаючи виникнен-
ня колізій у законодавстві. Потребує змін і допов-
нень Кримінальний кодекс України в XVI розділі, 
необхідно внести до нього поняття кіберзлочину 
та його видів. Ураховуючи те, що кіберполіція є 
досить новим структурним підрозділом Міністер-
ства внутрішніх справ України, необхідно залу-
чати міжнародний досвід діяльності відповідних 
органів розвинених країн світу, щоб робота кібер-
поліції була ефективною та злагодженою. 

Україна знаходиться на етапі становлення най-
вищих європейських цінностей, і розвиток кібер-
безпеки на її теренах є одним із найактуальніших 
питань сьогодення.
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ко-правові питання кібербезпеки у сфері інтернету та 
її стану в Україні, способи захисту від кіберзлочинів. –  
Стаття.

У статті досліджується загальна характеристика, 
розкривається суть кібербезпеки, її стан в Україні, 
розкрито актуальні проблеми, а також аналізуються 

перспективи розвитку цієї сфери діяльності. Розгля-
даються такі поняття, як кібербезпека, кіберзлочин, 
кіберзахист, кібератака, кіберполіція. 
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ко-правовые вопросы кибербезопасности в сфере ин-
тернета и ее состояния в Украине, способы защиты от 
киберпреступлений. – Статья.

В статье исследуется общая характеристика, ра-
скрывается суть кибербезопасности, ее состояние в 
Украине, раскрыты актуальные проблемы, а также 
анализируются перспективы развития этой сферы 
деятельности. Рассматриваются такие понятия, как 
кибербезопасность, киберпреступление, киберзащита, 
кибератака, киберполиция.

Ключевые  слова: кибербезопасность, киберпресту-
пление, киберполиция, Стратегия кибербезопасности 
в Украине.

Summary

Shust N. B., Yaroshenko T. S., Yatsenko A. V. 
Theoretical and legal aspects of cybersecurity in the 
field of Internet and its status in Ukraine, methods of 
protection against cybercriminals. – Article.

The article examines the general characteristics, 
reveals the essence of cyber security, the situation in 
Ukraine, revealed current problems and analyzes the 
development prospects of this scope. We consider such 
concepts as cybersecurity, cyber-crime, cyber, cyber 
attacks, cyber police. 

Key  words:  cybersecurity, cyber-crime, cyber police, 
Strategy of cyber security in Ukraine.
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Щодо ЗаХисТУ ТРУдоВиХ пРаВ КоНсТиТУЦіЙНиМ сУдоМ УКРаЇНи

У Конституції України, серед закріплених і 
гарантованих нею прав людини, прямо вказане 
право людини на працю, на належні, безпечні і 
здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом; заборонене використання 
примусової праці, праці жінок і неповнолітніх на 
небезпечних для їхнього здоров’я роботах; надані 
гарантії на захист від незаконного звільнення та 
щодо своєчасного одержання винагороди за пра-
цю та на відпочинок (ст. 43, 44, 45 Конституції) 
[5]. Тобто, Конституцією України закріплені тру-
дові права людини, які є невід’ємною складовою 
частиною основних прав людини.

Відповідно до ст. 55 Конституції України 
(ст. 55 зі змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1401-VIII від 02 червня 2016 р.), права та сво-
боди людини і громадянина захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадо-
вих і службових осіб. Кожному гарантується право 
звернутися із конституційною скаргою до Консти-
туційного Суду України (далі – КСУ) на підставах, 
установлених Конституцією України, та у поряд-
ку, визначеному законом. Кожен має право після 
використання всіх національних засобів правово-
го захисту звертатися по захист своїх прав і свобод 
до відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Україна [2].

Додатковою гарантією захисту прав людини, 
і, зокрема, захисту трудових прав, є закріплен-
ня в ч. 3 ст. 124 Конституції України положен-
ня стосовно того, що юрисдикція судів поширю-
ється на будь-який юридичний спір та будь-яке 
кримінальне обвинувачення. У передбачених 
законом випадках суди розглядають також інші 
справи (ст. 124 у редакції Закону № 1401-VIII від 
02 червня 2016 р.).

Таким чином, судовий захист прав і свобод, 
у тому числі, КСУ, є важливою гарантією їх ре-
алізації.

У наукових працях Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, 
В.С. Венедиктова, В.В. Жернакова, М.І. Іншина,  

І.П. Лаврінчука, Л.І. Лазор, О.М. Обушенка, 
П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, Н.М. Хуторян, 
Г.І. Чанишевої, В.І. Щербини, О.М. Ярошенка та 
ін. неодноразово висвітлювалися питання захисту 
трудових прав. Про необхідність запровадження 
інституту конституційної скарги в Україні зазна-
чали в своїх роботах такі науковці, як К.Б. Айрі-
ян, А. С. Головін, М.М. Гультай, О.В. Петришин, 
В.В. Радзієвська, А.О. Селіванов, Д.С. Терлець-
кий, Ю.М. Тодика, І.А. Толкачова, Т.О. Цимбаліс-
тий, С.В. Шевчук. Питання захисту трудових прав 
в порядку конституційного судочинства досліджу-
валися, зокрема, С.Х. Барегамяном, І.В. Дашуті-
ним, А.М. Івановською, Н.І. Чудик-Білоусовою.

Як уже зазначалося, 02 червня 2016 р. Вер-
ховною Радою було прийнято Закон України 
№ 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)», відповідно до якого 
Конституцію України було доповнено, зокрема, 
ст. 151-1, у якій зазначається, що КСУ вирішує 
питання про відповідність Конституції України 
(конституційність) закону України за конститу-
ційною скаргою особи, яка вважає, що застосо-
ваний в остаточному судовому рішенні в її справі 
закон України суперечить Конституції України. 
Конституційна скарга може бути подана в разі, 
якщо всі інші національні засоби правового захи-
сту вичерпано. Таким чином, у нашій державі, як 
і в багатьох країнах розвинутої демократії, було 
запроваджено інститут конституційної скарги.

Актуальність даної статті полягає в тому, 
що, досліджуючи дію інституту судового захи-
сту трудових прав та проблеми розмежування 
судових юрисдикцій у сфері захисту трудових 
прав, автор не може залишити поза увагою де-
які питання, пов’язані із захистом трудових 
прав КСУ. Варто з’ясувати, чи призведе запро-
вадження інституту конституційної скарги до 
позитивних змін у сфері судового захисту тру-
дових прав, чи буде забезпечуватися належний 
доступ працівників (як найбільш уразливої 
сторони в трудових спорах) до конституційного 
правосуддя, та чи не буде фактичного обмежен-
ня прав працівників.

© О. С. Боєва, 2017
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Фахівцям у галузі права відомо, що консти-
туціоналізм за своєю суттю означає певне обме-
ження державної влади в рамках Конституції та 
здійснення захисту прав і свобод за допомогою 
конституційного контролю. Натомість, у більшо-
сті країн, які позиціонують себе як демократичні 
правові держави, розвинений інститут конститу-
ційної скарги є реальною можливістю кожного 
«звертатися до органів судового конституційного 
контролю з проханням перевірити конституцій-
ність владних актів, що порушують, як він вва-
жає, його конституційні права» [20, с. 94].

Доречно нагадати позицію А.М. Івановської: 
«Немає жодної країни світу, якою б демократич-
ною вона себе не вважала, де законодавець не по-
милявся б, де не приймалися б закони, які рано 
чи пізно виявилися невідповідними Конституції 
і такими, що порушують права людини. Помил-
ки, в основному, обумовлені складністю розробки 
законодавства. Їх виникнення, мабуть, неминуче 
явище. У зв’язку з цим і виникає потреба у ство-
ренні правового механізму усунення законодав-
чих помилок, яким і буде виступати конституцій-
на скарга» [4, с. 37].

В Україні, до прийняття Закону України 
№ 1401-VIII, на конституційному рівні основ-
ною формою захисту прав людини (у тому чис-
лі, трудових прав) був інститут конституційно-
го звернення. За період із 1998 по 2013 рр. КСУ 
було прийнято близько 14 рішень щодо тлума-
чення положень Конституції, законів та понять 
і термінів у сфері захисту трудових прав [6–19]. 
Відтак, трудові права захищалися в порядку 
конституційного судочинства шляхом ухвален-
ня рішень, якими здійснювалося лише офіційне 
тлумачення Конституції та законів України (за 
умов різного застосування або тлумачення різ-
ними судовими або державними органами), що 
фактично означало обмежену форму доступу до 
правосуддя та не забезпечувало достатньою мі-
рою захист порушених трудових прав, гаранто-
ваних Конституцією України.

Сьогодні діє Закон України № 2136-VIII від 
13 липня 2017 р. «Про Конституційний Суд Укра-
їни», який набрав чинності 03 серпня 2017 р. [3]. 
Згідно із ч. 1 ст. 55 цього Закону, конституцій-
ною скаргою є подане до Суду письмове клопотан-
ня щодо перевірки на відповідність Конституції 
України (конституційність) закону України (його 
окремих положень), що застосований в остаточ-
ному судовому рішенні у справі суб’єкта права на 
конституційну скаргу, а ч. 1 ст. 56 визначено, що 
суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, 
яка вважає, що застосований в остаточному судо-
вому рішенні в її справі закон України (його окре-
мі положення) суперечить Конституції України. 
До суб’єктів права на конституційну скаргу не на-
лежать юридичні особи публічного права.

За умов дії інституту конституційної скарги 
вельми ефективним у правозастосуванні є те, що 
рішення за конституційною скаргою (яка має ін-
дивідуальний характер) набуває загального харак-
теру і поширюється на всіх осіб, права яких по-
рушено дією оскаржуваного законодавчого акту, 
визнаного неконституційним. Здавалося б, таким 
чином кожному забезпечується доступ до консти-
туційного правосуддя та відкриваються можливо-
сті для ефективного конституційного контролю су-
спільства над владою. Проте не все так бездоганно.

По-перше, в Україні, на жаль, запроваджено 
таку модель конституційної скарги, яка за пред-
метом є нормативною (неповною) конституційною 
скаргою, котра пов’язана з розглядом конкретної 
справи, оскільки відповідно до неї оскарженню 
підлягає лише один вид нормативно-правового 
акту – закон, який був застосований у судовому 
розгляді справи особи, яка звернулася зі скаргою 
до КСУ [1, c. 20].

Повна конституційна скарга передбачає право 
особи оскаржити до органу конституційної юрис-
дикції в субсидіарному порядку, тобто після ви-
користання всіх інших засобів правового захисту, 
будь-який акт державної влади (як нормативний, 
так і індивідуальний), який безпосередньо пору-
шує її конституційні права [21, с. 20–24].

З аналізу судової практики розгляду трудових 
спорів вбачається, що значна кількість трудових 
спорів вирішується не тільки на підставі Кодексу 
законів про працю України, Законів України «Про 
оплату праці», «Про відпустки» тощо, але й із за-
стосуванням підзаконних нормативно-правових 
актів. Крім того, регулювання сучасних трудових 
правовідносин у деяких випадках не обмежується 
сферою дії лише норм трудового законодавства, 
що часто тягне за собою неправильне вирішення 
судами трудових спорів, внаслідок чого порушу-
ються конституційні права працівників.

Захист трудових прав судом конституційної 
юрисдикції був би більш ефективним за умов за-
провадження іншої моделі конституційної скар-
ги – повної конституційної скарги, оскільки кож-
ний працівник, конституційне право якого (прямо 
передбачене ст. 43, 44, 45 Конституції України) 
порушено, мав би право оскаржити до КСУ будь-
який акт державної влади (як нормативний, так і 
індивідуальний), або навіть підзаконний акт, який 
безпосередньо порушує конституційні права.

По-друге, за таких умов під час звернення з 
конституційною скаргою працівника, трудовий 
спір якого вирішено, на його думку, шляхом за-
стосування в остаточному судовому рішенні акту 
державної влади або підзаконного акту, що супе-
речить Конституції України, скарга буде визнана 
неприйнятною, що свідчить про обмеження мож-
ливостей захисту трудових прав у порядку кон-
ституційного правосуддя.
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З урахуванням того, що більшість населення 
України все ж таки належить до працездатного на-
селення, у разі порушення трудових прав, гаран-
тованих Конституцією України, подальший судо-
вий захист цих прав має бути віднесено до таких 
питань, що становлять значний суспільний інте-
рес. Для врегулювання питання щодо визначення 
прийнятності конституційної скарги працівника, 
трудовий спір якого вирішено шляхом застосу-
вання в остаточному судовому рішенні акту дер-
жавної влади або підзаконного акту, що супере-
чить Конституції України, є доцільним доповнити 
відповідні статті Закону України № 2136-VIII по-
силанням на те, що, у разі наявності суспільно-
го інтересу, така конституційна скарга має бути 
розглянута КСУ (аналогічно обґрунтуванню, яке 
міститься в ч. 2 ст. 77 цього Закону).

По-третє, зміст п. 1 та 2 ч. 1 ст. 77 Закону Укра-
їни № 2136-VIII, з погляду процесуального права, 
є некоректним, або навіть таким, що перешкод-
жає здійсненню принципу вільного доступу кож-
ного до конституційного правосуддя.

Так, за змістом п. 1 ч. 1 ст. 77 Закону Украї-
ни № 2136-VIII, конституційна скарга вважаєть-
ся прийнятною, якщо вичерпано всі національні 
засоби юридичного захисту (за наявності ухвале-
ного в порядку апеляційного перегляду судово-
го рішення, яке набрало законної сили, а в разі 
передбаченої законом можливості касаційного 
оскарження – судового рішення, винесеного в 
порядку касаційного перегляду). П. 2 ч. 1 ст. 77 
цього Закону визначено, що конституційна скар-
га вважається прийнятною, якщо із дня набрання 
законної сили остаточним судовим рішенням, у 
якому застосовано закон України (його окремі по-
ложення), сплинуло не більше трьох місяців.

Відомо, що рішення та/або постанови, ухвали 
судів апеляційної інстанції під час перегляду су-
дових рішень, ухвалених судами будь-якої юрис-
дикції, набирають законної сили з моменту їх 
проголошення (або із дня їх прийняття). У разі, 
якщо судом касаційної інстанції буде відмовлено 
у відкритті провадження, а трьохмісячний строк 
із дня набрання законної сили судовим рішенням 
сплине, то, з огляду на вимоги п. 2 ч. 1 ст. 77 За-
кону України № 2136-VIII, конституційна скарга 
буде визнана неприйнятною.

За таких обставин вважається доречним або 
збільшити вищевказаний строк для звернення з 
конституційною скаргою, або зазначити, що по-
дання касаційної скарги на постанову (ухвалу) суду 
апеляційної інстанції перериває перебіг трьохмі-
сячного строку для звернення до КСУ із конститу-
ційною скаргою. Після переривання такий перебіг 
починається заново. Час, що минув до переривання 
перебігу, до нового строку не зараховується.

За сучасних умов у сфері регулювання між-
народних інтеграційних процесів, зокрема, між 

Україною та країнами ЄС, важливе значення 
має інтеграція через право, яка включає у себе 
зближення і гармонізацію української націо-
нальної правової системи з правовою системою 
ЄС. Запровадження в Україні інституту консти-
туційної скарги (характерного для більшості 
країн ЄС), по-перше, є свідченням правової ін-
теграції конституційного законодавства Укра-
їни до законодавства ЄС, а по-друге, означає, 
що метою проведення конституційної реформи 
в нашій державі є посилення гарантій законно-
сті, а в разі порушення основних прав і свобод 
громадян – забезпечення кожному доступу до 
конституційного правосуддя та можливість пев-
ним чином впливати на якість національного 
законодавства. Крім того, запровадження зазна-
ченого правового інституту сприятиме віднов-
ленню конституційного контролю суспільства  
над владою.

Проте захист трудових прав шляхом подачі 
працівником конституційної скарги, яка є нор-
мативною (неповною) конституційною скаргою, 
оскільки за нею оскарженню підлягає лише один 
вид нормативно-правового акту – закон, на думку 
автора, позбавляє працівника, трудові права яко-
го порушено на підставі дії інших актів державної 
влади або підзаконних правових актів, права на 
доступ до конституційного правосуддя шляхом 
подачі конституційної скарги.

За таких обставин працівник може лише звер-
нутися до Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини з клопотанням про звернення до 
КСУ із конституційним поданням про визнання 
неконституційним акта (його окремих положень), 
на підставі якого вирішено справу з порушенням 
його конституційних прав, що виключає право 
на безпосередній доступ особи до конституцій-
ного правосуддя та має такі негативні наслідки, 
як залежність здійснення захисту права від волі 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини і проходження всієї процедури за трива-
лий період часу.

Запровадження будь-яких змін або доповнень 
до ст. 151-1 Конституції України для забезпечен-
ня більш ефективного захисту трудових прав шля-
хом звернення працівника до КСУ із конституцій-
ною скаргою натепер є дуже складним, але ще не 
втрачена можливість запропонувати певні зміни 
та доповнення до Закону України № 2136-VIII від 
13 липня 2017 р. «Про Конституційний Суд Укра-
їни», а саме:

– ч. 1 ст. 7 доповнити п. 10 такого змісту: «ви-
рішення питання про відповідність Конституції 
України (конституційність) актів державної вла-
ди та підзаконних нормативних актів за консти-
туційною скаргою особи, яка вважає, що застосо-
ваний в остаточному судовому рішенні в її справі 
правовий акт суперечить Конституції України, 
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якщо Суд визначить, що розгляд такої скарги є 
необхідним із мотивів суспільного інтересу»;

– ч. 2 ст. 35 доповнити п. 10: «відповідність 
Конституції України (конституційності) актів 
державної влади та підзаконних нормативних 
актів за конституційною скаргою особи, яка 
вважає, що застосований в остаточному судово-
му рішенні в її справі правовий акт суперечить 
Конституції України, якщо Суд визначить, що 
розгляд такої скарги є необхідним із мотивів сус-
пільного інтересу»;

– ст. 62 доповнити ч. 2: «Якщо в конституцій-
ній скарзі особа, яка звернулася до Суду, вказує 
на застосування в остаточному судовому рішенні 
іншого правового акту, який, на її думку, супере-
чить Конституції України, Суд вирішує питання 
щодо прийнятності такої скарги, виходячи із на-
явності суспільного інтересу»;

– п. 2 ч. 1 ст. 77 доповнити реченням: «Подан-
ня касаційної скарги на постанову (ухвалу) суду 
апеляційної інстанції перериває перебіг трьохмі-
сячного строку для звернення до КСУ із конститу-
ційною скаргою. Після переривання такий перебіг 
починається заново. Час, що минув до перериван-
ня перебігу, до нового строку не зараховується».
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анотація

Боєва О. С. Щодо захисту трудових прав Конститу-
ційним судом України. – Стаття.

Стаття присвячена проблемним питанням, пов’яза-
ним із захистом трудових прав Конституційним Судом 
України, зокрема, з’ясуванню, чи призведе запрова-

дження інституту конституційної скарги до позитивних 
змін у сфері судового захисту трудових прав, чи буде 
забезпечуватися належний доступ до конституційного 
правосуддя. Для забезпечення більш ефективного за-
хисту трудових прав шляхом звернення працівника до 
Конституційного Суду України з конституційною скар-
гою автором запропоновано зміни та доповнення до За-
кону України «Про Конституційний Суд України».

Ключові слова: трудові права, трудовий спір, судо-
вий захист, конституційна скарга, інститут конститу-
ційної скарги.

аннотация

Боева Е. С. относительно защиты трудовых прав 
Конституционным судом Украины. – Статья.

Статья посвящена проблемным вопросам, связан-
ным с защитой трудовых прав Конституционным Су-
дом Украины, в т. ч. выяснению, приведет ли введение 
института конституционной жалобы к позитивным 
изменениям в сфере судебной защиты трудовых прав, 
будет ли обеспечиваться надлежащий доступ к кон-
ституционному правосудию. Для обеспечения более 
эффективной защиты трудовых прав путем обращения 
работника в Конституционный Суд Украины с консти-
туционной жалобой автором предложены изменения и 
дополнения к Закону Украины «О Конституционном 
Суде Украины».

Ключевые  слова:  трудовые права, трудовой спор, 
судебная защита, конституционная жалоба, институт 
конституционной жалобы.

Summary

Boieva О. S. Concerning the protection of labor rights 
by the Constitutional Court of Ukraine. – Article.

The article is devoted to the problematic issues focus-
es on the protection of labor rights by the Constitutional 
Court of Ukraine, in particular, on finding out whether 
the institution of the constitutional complaint will lead 
to positive changes in the field of judicial protection of 
labor rights, whether adequate access to constitutional 
justice will be ensured. In order to ensure more effective 
protection of labor rights by the appealing of an employ-
ee to the Constitutional Court of Ukraine with a consti-
tutional complaint, the author proposes amendments and 
additions to the Law of Ukraine “On the Constitutional 
Court of Ukraine”. 

Key  words: labor law, labor dispute, judicial protec-
tion, constitutional complaint, institute of a constitu-
tional complaint.
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підсТаВи ВиНиКНеННя пРаВоВідНосиН  
іЗ НедеРжаВНоГо пеНсіЙНоГо ЗаБеЗпеЧеННя

Соціальний захист як система заходів щодо 
надання особам, які опинилися у станах еконо-
мічної незабезпеченості та/або соціального небла-
гополуччя, матеріальної допомоги та комплексу 
нематеріальних заходів з метою забезпечення їм 
належного рівня життя є соціально-економічним 
явищем з тривалою історією становлення та роз-
витку. Не дивлячись на той факт, що за сучасного 
рівня розвитку економіки та суспільства в Укра-
їні система соціального захисту є більшою мірою 
патерналістськи орієнтованою, тим не менше саме 
недержавне соціальне забезпечення було першою 
організаційно-правовою формою соціального за-
хисту, завдяки еволюційному розвитку якої утво-
рилася сучасна система соціального захисту.

Саме активний розвиток недержавного соці-
ального забезпечення як організаційно-правової 
форми соціального захисту зумовив трансформа-
цію права соціального забезпечення у зв’язку з 
розширенням договірних засад регулювання со-
ціально-забезпечувальних відносин. Втім, варто 
зазначити, що договори у праві соціального забез-
печення мають подвійну правову природу, оскіль-
ки з одного боку регулюють відповідні суспільні 
відносини, а з іншого – їх укладення є одним з 
елементів юридичного фактичного складу, необ-
хідного для їх виникнення. Не є виключенням і 
правовідносини у сфері недержавного пенсійного 
забезпечення.

До дослідження підстав виникнення правовід-
носин із недержавного пенсійного забезпечення у 
своїх наукових працях неодноразово зверталися 
такі представники науки права соціального за-
безпечення, як: С. В. Богословець, Н. Б. Болоті-
на, О. Є. Мачульська, С. М. Синчук, І. М. Сирота, 
Г. В. Татаренко, М. М. Шумило та ін. Тим не мен-
ше, дана тема не позбавлена актуальності й донині. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є дослі-
дження теоретичних проблем визначення право-
вої природи юридичних фактів як підстав виник-
нення правовідносин із недержавного пенсійного 
забезпечення.

Так, у сучасних умовах розвитку держави і 
суспільства право на соціальний захист як одне з 
природних прав людини може бути реалізоване у 
правовідносинах із недержавного соціального за-
безпечення різного виду, одним з яких є правовід-
носини із недержавного пенсійного забезпечення. 

Тим не менше, тривалий проміжок часу право-
відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням 
недержавного пенсійного страхування, не включа-
ли до предмета права соціального забезпечення у 
зв’язку з їх виникненням на підставі договору, що 
для відповідної галузі публічного права не харак-
терно. Так, О. Є. Мачульська стверджує, що суспіль-
ні відносини щодо розподілу коштів недержавних 
соціальних фондів (у тому числі профспілкових, ко-
оперативних, благодійних та ін.) до предмета права 
соціального забезпечення не входять [1, c. 24].

Однак з такою позицією автора погодитися не-
можна. Так, Законом України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 року визначена трирівнева пенсійна система, 
третім рівнем якої є недержавний. Виключення ж 
правовідносин у сфері недержавного пенсійного за-
безпечення зі сфери дії норм права соціального забез-
печення призведе до неможливості функціонування 
пенсійної системи України у цілому.

Однією з найбільш визначних особливостей 
правовідносин у сфері недержавного пенсійного 
забезпечення є підстави їх виникнення. У юри-
дичній науці такі факти, що лежать в основі со-
ціально-забезпечуваних правовідносин, а отже, 
і правовідносин із недержавного пенсійного за-
безпечення, називають юридичними фактами. 
Особливістю соціально-забезпечувальних право-
відносин є те, що вони завжди виникають на під-
ставі складних юридичних фактів (юридичних 
фактичних складів), які у своїй структурі містять 
три необхідні елементи: об’єктивні факти, волеви-
явлення особи та рішення компетентного органу. 
Тим не менше, для правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення необхідною є наявність 
мінімум ще одного юридичного факту – укладен-
ня пенсійного контракту.

Укладення пенсійного контракту є першим 
елементом юридичного фактичного складу, необ-
хідного для виникнення правовідносин із недер-
жавного пенсійного забезпечення. 

Згідно з умовами пенсійного контракту здійс-
нюється недержавне пенсійне забезпечення учас-
ника (учасників) фонду за визначеною пенсійною 
схемою. Саме у пенсійному контракті визначаєть-
ся соціальний ризик, з настанням якого в особи 
виникає право на отримання соціального захи-
сту, розмір та порядок сплати пенсійних внесків,  
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права, обов’язки та відповідальність сторін право-
відношення тощо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 лип-
ня 2003 року пенсійний контракт це договір між 
пенсійним фондом та його вкладником, згідно з 
яким здійснюється недержавне пенсійне забезпе-
чення учасника (учасників) фонду за визначеною 
пенсійною схемою. У ст. 55 цього ж Закону дане 
визначення дещо конкретизоване шляхом визна-
чення суб’єкта, з яким укладається пенсійний 
контакт від імені пенсійного фонду, джерела фі-
нансування пенсійних виплат.

С. В. Богословець вказує, що пенсійний контр-
акт – це певна структурована сукупність умов 
договірного характеру (найменування сторін, 
предмет, строк, порядок розрахунків, розмір пен-
сійних внесків та умови його зміни, розірвання), 
які визначають правовий статус, обсяг взаємних 
прав та обов’язків його сторін [2, c. 18].

Втім, ні визначення, що закріплені у Законі 
Україні «Про недержавне пенсійне забезпечення» 
від 9 липня 2003 року, ні те, що надане С. В. Бо-
гословцем, не розкриває правової природи та осо-
бливостей пенсійного контракту як зовнішньої 
форми вираження юридичного факту, необхідно-
го для виникнення правовідносин із недержавно-
го пенсійного страхування.

Так, відповідно до ст. 55 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 
2003 року пенсійний контракт укладається у пись-
мовій формі щонайменше у двох примірниках. 

Сторонами такого контракту є пенсійний фонд 
в особі його адміністратора та вкладник, тобто осо-
ба, яка сплачує пенсійні внески на користь учас-
ника фонду шляхом перерахування грошових 
коштів до недержавного пенсійного фонду відпо-
відно до умов пенсійного контракту та закону. Та-
ким чином, крім випадків поєднання в одній особі 
вкладника та учасника недержавного пенсійного 
фонду, пенсійний контракт є угодою на користь 
третьої особи.

Як зазначає Г. В. Татаренко, пенсійний контр-
акт є консенсуальним договором [3, c. 13], який є 
укладеним з моменту досягнення сторонами зго-
ди щодо всіх його істотних умов у належній фор-
мі [4, c. 377]. 

Істотні умови пенсійного контракту, згода 
щодо яких має бути досягнута між його сторона-
ми для визнання договору укладеним, визначені у 
Законі України «Про недержавне пенсійне забез-
печення» від 9 липня 2003 року (cт. 56). Ними є:

– дані паспорта громадянина України або 
паспортних документів іноземця вкладника фон-
ду та реєстраційний номер його облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер Дер-
жавного реєстру фізичних осіб – платників по-
датків та інших обов’язкових платежів), а у разі 

відсутності останнього – серія і номер паспорта 
вкладника чи іншого документа, визначеного На-
ціональною комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг (якщо 
вкладником є фізична особа), або повне найме-
нування, місцезнаходження постійно діючого 
органу управління, реєстраційні та банківські 
реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є 
юридична особа);

– дані паспорта громадянина України або 
паспортних документів іноземця учасника фон-
ду (для особи віком до 16 років – дані свідоцтва 
про народження) та реєстраційний номер його 
облікової картки платника податків (ідентифі-
каційний номер Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та інших обов’язкових 
платежів), а у разі відсутності останнього – серія 
і номер паспорта учасника фонду чи іншого доку-
мента, визначеного Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг;

– посилання на обрану вкладником фонду пен-
сійну схему;

– строк дії пенсійного контракту, умови його 
зміни та розірвання;

– порядок розрахунків між пенсійним фондом 
та учасником фонду у разі дострокового розірван-
ня пенсійного контракту або ліквідації пенсійного 
фонду;

– права, обов’язки, відповідальність сторін та 
порядок розв’язання спорів;

– розмір пенсійних внесків та умови його зміни.
У той же час, варто зазначити, що даний пере-

лік більшою мірою визначає структуру пенсійно-
го контракту, аніж ті його умови, досягнення до-
мовленості щодо яких дає можливість судити про 
укладення пенсійного контакту.

Так, наприклад, істотною умовою пенсійного 
контракту визначено дані паспорта громадяни-
на України або паспортних документів інозем-
ця учасника фонду (для особи віком до 16 років 
– дані свідоцтва про народження) та реєстра-
ційний номер його облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків та 
інших обов’язкових платежів), а у разі відсут-
ності останнього – серія і номер паспорта учас-
ника фонду чи іншого документа, визначеного 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Відповідну інформацію взагалі важко назвати 
умовою договору, вона є більшою мірою реквізи-
тами учасника пенсійного фонду. 

Схожа ситуація склалася і щодо визначення 
у пенсійному контакті умов його зміни та розі-
рвання. На нашу думку, віднесення даної умови 
до категорії істотних є не зовсім вдалим, оскіль-
ки відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 58 Закону України  
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«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 
9 липня 2003 року порядок дострокового розірван-
ня контракту визначений цим Законом. Аналогіч-
но урегульовані права та обов’язки сторін пенсій-
ного контакту, основні з яких закріплені у ст. 57 
вищезазначеного нормативно-правового акту. Тим 
не менше, за угодою сторін відповідні положення 
пенсійного контракту можуть бути уточнені.

Таким чином, видається недоцільним визна-
чення структурних частин пенсійного контрак-
ту як його істотних умов, відсутність яких може 
бути підставою для визнання пенсійного контр-
акту недійсним, у той час як більшість з них ви-
значена законодавством, що не вплине на рівень 
гарантування прав його сторін та учасника фонду 
недержавного пенсійного забезпечення. У зв’язку 
з цим, на нашу думку, доцільно внести зміни до 
Закону України «Про недержавне пенсійне забез-
печення» від 9 липня 2003 року, виклавши ч. 1 
ст. 56 у такій редакції:

«Стаття 56. Зміст пенсійного контракту
1. Пенсійний контракт повинен містити:
дані паспорта громадянина України або 

паспортних документів іноземця вкладника фон-
ду та реєстраційний номер його облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер Дер-
жавного реєстру фізичних осіб – платників по-
датків та інших обов’язкових платежів), а у разі 
відсутності останнього – серія і номер паспорта 
вкладника чи іншого документа, визначеного На-
ціональною комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері ринків фінансових послуг (якщо 
вкладником є фізична особа), або повне найме-
нування, місцезнаходження постійно діючого 
органу управління, реєстраційні та банківські 
реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є 
юридична особа);

– дані паспорта громадянина України або 
паспортних документів іноземця учасника фонду 
(для особи віком до 16 років – дані свідоцтва про 
народження) та реєстраційний номер його обліко-
вої картки платника податків (ідентифікаційний 
номер Державного реєстру фізичних осіб – платни-
ків податків та інших обов’язкових платежів), а у 
разі відсутності останнього – серія і номер паспорта 
учасника фонду чи іншого документа, визначеного 
Національною комісією, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– посилання на обрану вкладником фонду пен-
сійну схему;

– строк дії пенсійного контракту, умови його 
зміни та розірвання;

– порядок розрахунків між пенсійним фондом 
та учасником фонду у разі дострокового розірван-
ня пенсійного контракту або ліквідації пенсійного 
фонду;

– права, обов’язки, відповідальність сторін та 
порядок розв’язання спорів;

– розмір пенсійних внесків та умови його зміни.
У пенсійному контракті також можуть бути за-

значені інші умови за згодою сторін.» 
Так, сторони за своєю згодою можуть переба-

чити у пенсійному контракті й інші умови, ніж 
ті, перелік яких міститься у Законі України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 
2003 року. Відповідно, умовами типового пенсій-
ного контракту товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «Опіка», що 
діє як адміністратор відкритого недержавного пен-
сійного фонду «Ніка», додатково визначено форму 
обміну інформацією між сторонами контракту та 
обов’язкові реквізити відповідної кореспонденції, 
перелік осіб, яким може бути надана інформація з 
системи персоніфікованого обліку [5].

Можливість внесення до пенсійних контрактів 
інших положень, ніж ті, що визначені у Законі 
України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» від 9 липня 2003 року, що надалі стануть ре-
гуляторами відповідних суспільних відносин, є 
свідченням приватноправової природи пенсійного 
контракту. Крім того, про приватноправовий ха-
рактер пенсійних контрактів свідчить також ста-
тус недержавних пенсійних фондів як соціально 
зобов’язаних суб’єктів за договором. 

Також варто зазначити про вимогу законо-
давства щодо повідомлення адміністратором не-
державного пенсійного фонду Пенсійного фонду 
України про факт укладення пенсійного контр-
акту на користь фізичної особи з метою ведення 
обліку стану накопичувального пенсійного ра-
хунку, коли мова йде про функціонування систе-
ми накопичувального пенсійного забезпечення, 
до якої входять другий та третій рівні системи 
пенсійного забезпечення в Україні – накопичу-
вальна система загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування та система недержав-
ного пенсійного забезпечення.

Однією з особливостей пенсійного контракту є 
також його майновий характер. Дана ознака про-
являється у тому, що предметом договору є по-
рядок та умови здійснення пенсійних внесків та 
інших заходів з метою подальшого фінансування 
пенсійних виплат у системі недержавного пен-
сійного забезпечення. Саме пенсійний контракт 
визначає розмір та порядок зміни таких внесків, 
умови їх накопичення, пенсійну схему на підста-
ві якої буде проводитися недержавне пенсійне за-
безпечення учасника фонду та інші питання, що 
пов’язані з перерахуванням цих коштів іншим 
суб’єктам з метою безпосереднього здійснення 
пенсійних виплат як додаткових заходів соціаль-
ного захисту осіб, що втратили працездатність у 
зв’язку з досягненням пенсійного віку.

Майновий характер пенсійного контракту 
проявляється також у його оплатності, оскільки 
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можливість виконання такого договору шляхом 
здійснення пенсійних виплат на користь учасника 
недержавного пенсійного фонду зі сторони соці-
ально зобов’язаного суб’єкта повністю забезпече-
на сумлінним виконанням зобов’язань за пенсій-
ним контрактом його вкладником.

Крім того, пенсійний контракт має строко-
вий характер. Варто зазначити, що чим більший 
строк, на який укладається даний договір, тим 
вищий рівень соціального захисту буде ним за-
безпечений. 

Таким чином, ознаками пенсійного контракту 
як документу, що опосередковує факт його укла-
дення, є його майновий характер, консенсуаль-
ність, обов’язкова письмова форма та необхідність 
додаткової реєстрації в органах Пенсійного фонду 
України за умови укладення такого договору у 
рамках системи накопичувального пенсійного 
забезпечення, строковість та приватноправовий 
характер. На дані ознаки пенсійного контракту 
звертала увагу також Г. В. Татаренко [3, c. 13].

Об’єктивними фактами, наявність яких є не-
обхідною для виникнення правовідносин із недер-
жавного пенсійного забезпечення, є соціальний 
ризик, який зазвичай визначають як передбачені 
законодавством події у житті людини, за яких ви-
никає небезпека втрати матеріальних засобів для 
задоволення її першочергових потреб, необхідних 
для збереження і відтворення повноцінного жит-
тя як члена людського суспільства [6, c. 46].

Особливістю таких об’єктивних фактів у сфе-
рі недержавного пенсійного забезпечення є те, що 
вони можуть закріплюватися як на централізовано-
му рівні, так і можуть бути передбачені у договорі.

На особливості закріплення змісту соціальних 
ризиків у рамках недержавного соціального за-
безпечення також звернула увагу С. М. Синчук. 
Так, на думку науковця, для недержавного секто-
ру соціального захисту характерним є розширене 
або звужене тлумачення підстави для здійснення 
соціально-забезпечувального надання, порівня-
но з тим, що передбачене у законодавстві Украї-
ни [7, c. 29]. Саме така модель визначення змісту 
юридичних фактів як підстав для виникнення 
правовідносин із недержавного соціального забез-
печення в Україні є найбільш поширеною.

Так, відповідно до ст. 61 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 
2003 року пенсійний вік, після досягнення якого 
учасник недержавного пенсійного фонду має право 
на отримання пенсійної виплати, визначається за 
його заявою. При цьому такий пенсійний вік може 
бути меншим від 60 років – віку, що визначає за 
загальним правилом право на пенсію за загально-
обов’язковим державним пенсійним страхуванням, 
але не більше ніж на 10 років, а також більшим. 

Для виникнення правовідносин із недержав-
ного пенсійного забезпечення також необхідне  

звернення учасника фонду до адміністратора з 
відповідною заявою про виплату пенсії на визна-
чений строк, здійснення одноразової пенсійної 
виплати. 

За такої ситуації необхідним є також прийнят-
тя рішення адміністратором пенсійного фонду про 
задоволення такої заяви, що у випадку звернен-
ня за призначенням пенсії на визначений строк 
оформлюється відповідним договором.

Правовідносини щодо виплати довічної пенсії 
у системі недержавного пенсійного забезпечення, 
крім вищевказаних юридичних фактів, виника-
ють на підставі укладення договору страхування 
довічної пенсії, що укладається учасником пен-
сійного фонду зі страховою організацією.

Таким чином, правовідносини із недержавно-
го пенсійного забезпечення виникають на підста-
ві складного юридичного факту, структурними 
елементами якого є волевиявлення управомоче-
ного суб’єкта, яке, як правило, оформлюється 
у формі договору, об’єктивна потреба у соціаль-
ному захисті, зумовлена соціальним ризиком та 
прийняття рішення зобов’язаним суб’єктом, яке 
у свою чергу також оформлюється договором у 
випадку виникнення правовідносин щодо здійс-
нення довічної пенсійної виплати та пенсійної 
виплати на визначений строк. 

Кожен із цих юридичних фактів, що у сукуп-
ності формують юридичний склад, є необхідним 
для виникнення правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення. Відсутність хоча б одно-
го з елементів цієї сукупності виключає можли-
вість становлення правовідносин.

Особливим юридичним фактом у сфері право-
відносин із недержавного пенсійного забезпечення 
є укладення договору, в якому може бути закрі-
плений особливий соціальний ризик, як підстава 
для здійснення соціального захисту, а також кон-
кретизується порядок його здійснення. Для право-
відносин із недержавного пенсійного забезпечення 
укладення такого договору (пенсійного контракту) 
є першим елементом в юридичному фактичному 
складі, необхідному для їх виникнення.
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Бородкін М. В. підстави виникнення правовід-
носин із недержавного пенсійного забезпечення. –  
Стаття.

Стаття присвячена дослідженню теоретичних про-
блем визначення правової природи юридичних фактів 
як підстав виникнення правовідносин із недержавного 
пенсійного забезпечення. Встановлено, що правовід-
носини досліджуваного виду, виникають на підставі 
юридичного фактичного складу. Охарактеризовано 
структурні елементи юридичного фактичного складу, 
необхідного для виникнення правовідносин із недер-
жавного пенсійного забезпечення. 
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аннотация

Бородкин М. В. основания возникновения пра-
воотношений по негосударственному пенсионному 
обеспечению. – Статья.

Статья посвящена исследованию теоретических 
проблем определения правовой природы юридических 
фактов как оснований возникновения правоотноше-
ний по негосударственному пенсионному обеспечению. 
Установлено, что правоотношения изучаемого вида, 
возникают на основании юридического фактическо-
го состава. Охарактеризованы структурные элементы 
юридического фактического состава, необходимого для 
возникновения правоотношений по негосударственно-
му пенсионному обеспечению.

Ключевые  слова: правоотношения по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению, юридический 
факт, юридический фактический состав, пенсионный 
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Summary

Borodkin M. V. The grounds for creation of legal 
relations on non-state pensions. – Article.

The article is devoted to the study of theoretical 
problems of determining the juridical nature of legal 
facts as the ground for creation of legal relationships on 
non-state pensions. Studied legal relations arise on the 
grounds of the set of legal facts. The structural elements 
of the set of legal facts that are required for creation of 
legal relations on non-state pensions are characterized in 
the article.

Key words: legal relations on non-state pensions, legal 
fact, set of legal facts, pension contract, social risk.
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ВпЛиВ КоНЦепЦіЇ еКоЛоГіЧНоГо ГРоМадяНсТВа На ФоРМУВаННя  
сТаНдаРТіВ ЗаХисТУ НаВКоЛиШНЬоГо пРиРодНоГо сеРедоВиЩа В Єс

Останньої чверті ХХ століття взаємодія су-
спільства з природою набула цивілізаційно-есха-
тологічного характеру, оскільки екологічна криза 
багато у чому обумовлена аксіологічною кризою 
як невідповідністю наявних етичних нормативів 
екологічним викликам сучасності. Одним з най-
важливіших завдань сучасної практичної філосо-
фії став пошук основ перспективно-оптимістичної 
соціоприродної взаємодії.

Вивчення характеру взаємодії суспільства і 
природи здійснюється, головним чином, виходя-
чи із загальнофілософської проблематики – шля-
хом констатації кризи індустріального суспіль-
ства, характерного для сучасної західної культури 
і такого, що багато у чому сприяло виникненню 
екологічних проблем, які потребують переосмис-
лення у ході побудови нових моделей відношен-
ня до природи. Серед мислителів, що розробляли 
даний аспект досліджуваної проблеми, особливо 
варто виділити М. Гайдеггера, Х. Ортега-і-Гас-
сета, К. Ясперса, Е. Фромма, М. Горкгаймера, 
Т. Адорно, Г. Маркузе, К.-О. Апеля, Ю. Габерма-
са, Е. Тоффлера, П. Козловські.

У зв’язку із загальною для сучасної західної 
культури кризою цінностей та актуалізацією еко-
логічної проблематики в останні десятиліття по-
силюється інтерес до проблеми етико-ціннісної 
взаємодії суспільства з природою. Спостерігаєть-
ся інтенсивний пошук основ загальнозначущих 
етичних принципів, спрямованих на гармоніза-
цію стосунків із природним середовищем. Основ-
на увага при цьому приділяється обґрунтуванню 
та концептуальній розробці екологічної етики.

Вказані напрацювання виступили методоло-
гічною основою такого напряму досліджень як 
екологічна етика, яка у свою чергу стала предте-
чею сучасної концепції, що здобуває все більшу 
популярність у західній юридичній літературі, 
присвяченій проблемам захисту навколишнього 
природного середовища, – концепції екологічного 
громадянства.

Метою цієї статті є визначення сучасної ме-
тодологічної основи дослідження екологічних 

обов’язків громадян, зокрема шляхом звернення 
до концепції екологічного громадянства.

Поняття екологічного громадянства (envi-
ronmental (ecological) citizenship) почало вико-
ристовуватися у політичних документах, нау-
кових джерелах та інституційних кампаніях 
з початку 90-х рр. ХХ ст. Однак, попри його 
широке використання, концепція екологічно-
го громадянства потребує подальшої розробки 
[13, p. 450; 19, p. 173].

Більшість підходів до розкриття стійкого роз-
витку, представлених у науковій і спеціалізова-
ній літературі, виходять із того, що раціональна 
поведінка людини ґрунтується на власній вигоді, 
власних інтересах, і це має виступати основним 
орієнтиром при проведенні відповідних реформ 
у сфері захисту навколишнього природного сере-
довища. Однак забезпечення стійкого розвитку 
суспільства не може ґрунтуватися виключно на 
фіскальних стимулах. Воно вимагає більшого. 
Виникає необхідність у більш свідомому ставлен-
ні громадян до довкілля.

Значення терміну екологічного громадянства 
є сьогодні суперечливим, оскільки, як було за-
значено, відповідна концепція лише формується. 
На даному етапі у західній літературі представле-
но декілька підходів до її розкриття, різноманіт-
тя яких проявляється вже на етапі термінологіч-
ного позначення відповідної концепції: поряд із 
терміном екологічного громадянства (ecological 
citizenship) [7, p. 152; 11, р. 12; 12, р. 134], ви-
користовуються також такі поняття як «зелене 
громадянство» (green citizenship) [10, p. 499; 18, 
p. 280], «стійке громадянство» (sustainability 
citizenship) [2, p. 116; 3, p. 139; 4, p. 32], гро-
мадянство, відповідальне за навколишнє при-
родне середовище» (environmentally reasonable 
citizenship) [14, p. 198].

Така концептуальна різноманітність, яка яв-
ляє собою далеко не тільки термінологічну про-
блему, відображає складність проблеми еколо-
гічних обов’язків громадян. Це проявляється у 
протилежних поглядах авторів на вирішення тих 
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чи інших питань: так, наприклад, якщо окре-
мі автори питання стійкого падіння споживання 
вважають за необхідне вирішувати через звернен-
ня до категорії екологічних обов’язків громадян, 
то інші пов’язують його із правом вільно обирати 
спосіб життя.

Серед інших недоліків представленої сьогодні у 
літературі концепції екологічного громадянства – 
приділення низької уваги прикладним аспектам 
реалізації екологічних обов’язків громадян. По-
чинаючи з 2005 року, концепція екологічного 
громадянства розглядається у взаємозв’язку із 
такими поняттями як екологічна модернізація 
(ecological modernization) [7, p. 159; 8, p. 478], соці-
альна економія (social economy) [18, p. 276], стале 
споживання (sustainable consumption) [17, p. 296], 
етичні інвестиції (ethical investment) [6, p. 261]. 
Екологічне виховання (environmental education) 
[5, p. 251] й екологічний активізм (ecological 
activism) [15, p. 280] також сприяють більш глибо-
кому розумінню суті екологічного громадянства. 
У центрі уваги у таких дослідженнях – екологічні 
права людини, демократичні процедури та їх роль 
у захисті навколишнього природного середовища, 
а також екологічні обов’язки громадян, значення 
яких особливо підкреслюється. Центральне міс-
це у концепції екологічного громадянства, яка у 
сучасній західній літературі з проблем охорони 
навколишнього природного середовища відіграє 
методологічну роль, займає дихотомія екологіч-
них прав і обов’язків громадян. Їх належна комбі-
нація формує ключову частину концепції.

Узагальнення представлених у літературі 
підходів дає можливість визначити екологіч-
не громадянство як утвердження в усіх сферах 
життєдіяльності людини моделі поведінки, яка 
покладає персональну відповідальність за захист 
навколишнього природного середовища. Йдеть-
ся про відповідний спосіб (стиль) життя (lifestyle 
approach) [9, p. 298]. Екологічне громадянство 
покликано забезпечити належний діалог між пу-
блічним і приватним, локальним і глобальним, 
майбутнім і теперішнім, між дією і мисленням, 
між правами і обов’язками.

Ендрю Добсон – найбільш визнаний розробник 
концепції екологічного громадянства, особливо з 
моменту опублікування його роботи «Citizenship 
and the Environment» (2003). Ця концепція базу-
ється на загальновизнаній цінності навколиш-
нього природного середовища. Вона вказує на те, 
що обов’язки у цій сфері мають позадоговірний 
характер і не кореспондують взаємним правам. 
Так, якщо ліберальна концепція відносин гро-
мадянина із державою вказує на конструкцію 
соціального договору, за яким громадяни по-
годжуються на встановлення влади над собою 
і в обмін на забезпечення їх прав – на відповід-
ні обмеження і на необхідність підкорюватися  

державним приписам, то із навколишнім при-
родним середовищем така договірна конструкція 
не діє: обов’язки людини перед природою мають 
безумовний характер. Крім того, якщо в усіх ін-
ших юридичних конструкціях поняттю юридич-
них обов’язків завжди відповідає кореспондуюче 
йому право, то у випадку з екологічними обов’яз-
ками ця звична для теорії права модель відсутня. 
Так, Е. Добсон наголошує на тому, що екологічні 
обов’язки громадян мають глобальний характер, 
походять від моральної і політичної відповідаль-
ності перед нелюдським природним, співгрома-
дянами і майбутніми поколіннями.

Концепція екологічного громадянства вказує 
також на такі особливості екологічних обов’яз-
ків громадян як відсутність їх обумовленості дер-
жавними кордонами (у цій частині слід вказати, 
що йдеться про загальні обов’язки не завдавати 
шкоди навколишньому природному середовищу, 
однак механізм забезпечення їх виконання й де-
талізація у більш конкретних зобов’язуючих і 
забороняючих нормах, безумовно, буде залежати 
від розсуду держави і може відрізнятися у різних 
національних правопорядках); відсутність поділу 
на приватну і публічну сферу.

Концепція екологічного громадянства вели-
кою мірою базується на визнанні небезпеки, яку 
надмірне споживання представляє для приро-
ди. Громадяни, які не підходять добросовісно й 
відповідально до виконання своїх екологічних 
обов’язків, становлять, на думку прихильників 
цієї концепції, одну з основних причин еколо-
гічних проблем людства. За висловом П. Латта, 
реалізація екологічних обов’язків громадян має 
являти собою насамперед певне самообмеження, 
на підставі якого формується відповідний стиль 
життя, спрямований на мінімізацію негативного 
впливу людини на навколишнє природне середо-
вище [15, p. 380].

Водночас, визнаючи цінність концепції еко-
логічного громадянства, слід підкреслити не-
безпеку її абсолютизації: безумовно, виконан-
ня громадянами своїх екологічних обов’язків, 
добросовісна реалізація яких має тягнути за 
собою зміну стиля життя у цілому, особливо у 
випадках, коли повсякденна діяльність має ве-
ликі екологічні та соціальні наслідки, має важ-
ливе значення для вирішення екологічних про-
блем; але акцент на індивідуальних екологічних 
обов’язках не повинен вводити в оману й висту-
пати підставою для того, щоб забути про вплив 
на навколишнє природне середовище, який стає 
наслідком «складних структурних процесів, що 
пов’язують людей і інституції у різних соціаль-
них і географічних позиціях». Як наголошує 
вчений, це призводить до вельми ризикованих 
тенденцій до деполітизації й приватизації питань 
захисту навколишнього природного середовища.
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Роль правового регулювання у впровадженні 
концепції «екологічного громадянства» зумовлю-
ється тим, що воно створює відповідний соціаль-
ний контекст. Громадяни не є повною мірою віль-
ними у виборі стилю життя й моделі поведінки, 
вони не можуть діяти повністю за власними упо-
добаннями. Їх поведінка спрямовується й контро-
люється за допомогою правових механізмів. Від-
повідно, встановлені у джерелах права екологічні 
обов’язки виконують роль не тільки імперативно-
го способу правового регулювання, забезпеченого 
на випадок порушення силою державного приму-
су, але й певного орієнтира у формуванні уявлен-
ня про належну поведінку.

Екологічне громадянство означає виконання 
екологічних обов’язків не тому, що за їх неви-
конання може бути застосовано штраф, а через 
розуміння цінності навколишнього природно-
го середовища. Як відомо, приписи норматив-
но-правових актів закріплюють права суб’єктів 
суспільних відносин, встановлюють заборони, 
покладають обов’язки. При цьому роль норма-
тивного акту є переважно інформативно-регуля-
тивною, превентивною. Здійснювати ті вчинки, 
які правом передбачені, та не вчиняти тих дій, 
що правом заборонені, людей підштовхує насам-
перед просте усвідомлення того, що так встанов-
лено правовою нормою. Коли рівень правосвідо-
мості суб’єкта правовідносин достатньо високий, 
останній визнає необхідність підкорюватися пра-
вовим вимогам, результатом чого є добровільне 
виконання його приписів, безпосередня реаліза-
ція правових норм.

Використання державного примусу для забез-
печення виконання екологічних обов’язків є важ-
ливим і необхідним інструментом гарантування 
екологічної стійкості. Однак державний примус 
може бути спрямовано тільки на зовнішню сторо-
ну поведінки, він не створює належної мотивації, 
а тому його ефект є більш низьким, аніж в умовах, 
коли виконання екологічних обов’язків громадян 
є їх внутрішнім прагненням.

Ідея екологічного громадянства, на відміну від 
ліберальної теорії, зосереджує свою увагу не на 
правах, а на обов’язках. Вона пояснює, що джере-
лом обов’язковості відповідних вимог є розуміння 
того, що ми впливаємо на життя інших, які жи-
вуть нині і які житимуть у майбутньому.

Концепція екологічного громадянства вказує 
на те, що права й обов’язки не обов’язково повин-
ні бути симетричними, кореспондуючими один 
одному. У правовій науці статус доктринального 
отримало положення, відповідно до якого праву 
однієї особи обов’язково має відповідати обов’я-
зок іншої особи (фізичної або юридичної, або це 
може бути держава). Концепція екологічного гро-
мадянства вказує на те, що це твердження є спра-
ведливим, але доповнює його тезою, відповідно до 

якої у зворотній ситуації – коли наявний певний 
обов’язок – зовсім не обов’язково має існувати 
кореспондуюче право, тобто такому обов’язку не 
завжди буде відповідати чиєсь право.

В основі концепції екологічного громадян-
ства – визнання безумовної цінності навколиш-
нього природного середовища, що зумовлює по-
кладення на громадян відповідних екологічних 
обов’язків. Йдеться як про матеріальну цінність 
(природні ресурси використовуються у господар-
ській діяльності людини; мають рекреаційну цін-
ність, яка раніше відносилась до нематеріальних 
цінностей, але останнім часом, у зв’язку з масо-
вим розвитком індустрії туризму, і значною чітко 
визначеною економічною вигодою, рекреаційну 
цінність відносять до матеріальних цінностей) і 
нематеріальну (історико-культурну, наукову, ви-
ховну, патріотичну, політичну, естетичну, етич-
ну, символічну тощо).
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анотація

Бондар В. В. Вплив концепції екологічного грома-
дянства на формування стандартів захисту навколиш-
нього природного середовища в Єс. – Стаття.

Автором розкрито зміст концепції екологічного 
громадянства (environmental (ecological) citizenship). 
Головна ідея концепції – утвердження в усіх сферах 
життєдіяльності людини моделі поведінки, що покла-
дає персональну відповідальність за захист навколиш-
нього природного середовища, передбачає необхід-
ність формування відповідного способу (стилю) життя 
(lifestyle approach). Концепція базується на загально-

визнаній цінності навколишнього природного середо-
вища, вказує на те, що обов’язки у цій сфері мають по-
задоговірний характер і не кореспондують взаємним 
правам.

Ключові слова: екологічне право ЄС, екологічне гро-
мадянство, навколишнє природне середовище, юри-
дичний обов’язок, екологічна відповідальність.

аннотация

Бондар В. В. Влияние концепции экологического 
гражданства на формирование стандартов защиты ок-
ружающей природной среды в ес. – Статья.

Автором раскрыто содержание концепции эко-
логического гражданства (environmental (ecological) 
citizenship). Главная идея концепции – утверждение во 
всех сферах жизнедеятельности человека модели пове-
дения, возлагающей персональную ответственность за 
защиту окружающей среды и предполагающей необхо-
димость формирования соответствующего образа (сти-
ля) жизни (lifestyle approach). Концепция базируется 
на общепринятой ценности окружающей природной 
среды, указывает на то, что обязанности в этой сфере 
носят внедоговорной характер и не корреспондируют 
взаимным правам.

Ключевые слова: экологическое право ЕС, экологи-
ческое гражданство, окружающая природная среда, 
юридическая обязанность, экологическая ответствен-
ность.

Summary

Bondar V. V. Influence of the concept of ecological 
citizenship on the formation of standards for environ-
mental protection in the EU. – Article.

The author describes the concept of ecological citizen-
ship (environmental citizenship). The main idea of the 
concept is approval in all spheres of human behaviors the 
personally responsible for the protection of the environ-
ment and require the formation of an appropriate way 
(style) of life (lifestyle approach). The concept is based on 
the common values of the environment. It points out that 
the responsibilities in this area are non-contractual and 
does not correspond rights.

Key  words: ecological law of EU, environmental re-
sponsibilities, environmental citizenship, environment, 
legal obligation, environmental responsibility.
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Щодо пРоБЛеМи ВиЗНаЧеННя пРаВоВоЇ пРиРоди  
НеВиТРеБУВаНиХ ЗеМеЛЬНиХ ЧасТоК (паЇВ)

Як відомо, у процесі земельної реформи в 
Україні було здійснено спробу переходу від ко-
лективної власності на землі сільськогосподар-
ського призначення до приватної. Здійснювалось 
це шляхом паювання земель, що перебували у 
власності колективних сільськогосподарських 
підприємств, яке передбачало поділ земель колек-
тивної власності на земельні частки (паї). Попри 
те, що процес такого поділу відбувався ще у 90-ті 
роки, проблема визначення правової природи не-
витребуваних земельних часток (паїв) залишаєть-
ся невирішеною до сьогодні.

Метою статті є визначення поняття невитребу-
ваної земельної частки (паю), її відмежування від 
нерозподілених земель та внесення пропозицій 
щодо визначення подальшої юридичної долі та-
ких земельних часток.

Дослідженню питання правової природи земель-
ної частки (паю) присвячені праці таких учених, 
як О. А. Вівчаренко [1], О. В. Дзера [2], В. М. Єрмо- 
ленко [3], П. Ф. Кулинич [4], А. М. Мірошни- 
ченко [5], В. В. Носік [6], Ю. С. Петлюк [7], В. І. Сем-
чик [8], проте правова природа невитребуваних зе-
мельних часток (паїв) практично не висвітлюється 
у правовій літературі, а також відсутня одностайна 
позиція щодо розгляду таких земельних часток як 
об’єкту ринкового обігу, що вказує на актуальність 
запропонованого дослідження.

У результаті паювання земель колективних 
сільськогосподарських підприємств право на зе-

мельну частку (пай) набули 6,9 млн. селян, з яких 
лише 6,8 млн. (98%) отримали сертифікати, що 
посвідчують це право [9]. Зазначене свідчить про 
те, що не всі громадяни виявили бажання реалі-
зувати своє право на отримання земельної част-
ки (паю). До сьогодні частина земельних часток 
(паїв) залишаються невитребуваними, про що 
свідчать дані територіальних органів Держгеока-
дастру України, наведені у таблиці.

Як бачимо, невитребуваними залишається зна-
чна кількість земельних часток (паїв). Якщо взя-
ти до уваги, що середній розмір земельної част-
ки (паю) по Україні становив 4 га, то орієнтовна 
площа невитребуваних земельних часток (паїв) 
становить 441 256 га, тому вирішення питання їх 
подальшої долі на законодавчому рівні є надзви-
чайно важливим. У свою чергу, жоден чинний за-
конодавчий чи підзаконний нормативно-правовий 
акт України не містить визначення поняття неви-
требуваної земельної частки (паю) та не закріплює 
їх правової природи. Більше того, законодавець у 
ст. 13 Закону України «Про порядок виділення у 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власни-
кам земельних часток (паїв)», вживаючи поняття 
нерозподілена (невитребувана) земельна ділян-
ка фактично ототожнює невитребувані земельні 
частки (паї) з нерозподіленими землями. 

Проте ми не погоджуємося з таким підходом 
законодавця та вважаємо, що невитребувані зе-
мельні частки (паї) та нерозподілені землі мають 

© І. А. Заплітна, 2017

№п/п Назва області Кількість невитребуваних сертифікатів  
про право на земельну частку (пай)

1. Дніпропетровська 2355 шт.
2. Житомирська 39609 шт.
3. Закарпатська 8318 шт.
4. Запорізька 1475 шт.
5. Івано-Франківська 22955 шт.
6. Тернопільська 256 шт.
7. Харківська 3701 шт.
8. Херсонська 4460 шт.
9. Хмельницька 6090 шт.

10. Черкаська 12017 шт.
11. Чернівецька 328 шт.
12. Чернігівська 8750 шт.

Всього 110 314 сертифікатів про право на земельну частку (пай)

*Інформація отримана у відповідь на запити автора статті про надання публічної інформації
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різну правову природу, зважаючи на такі підста-
ви. Так, насамперед варто звернутись до філо-
логічного тлумачення понять «витребувати» та 
«розподілити». Словник української мови трак-
тує поняття «витребувати» як «одержати що-не-
будь на вимогу». У свою чергу значення поняття 
«розподілити» визначається як «ділити щось між 
ким-, чим-небудь, даючи кожному окрему част-
ку» [10]. Також земельну частку (пай) не варто 
ототожнювати із земельною ділянкою. На відмі-
ну від земельної ділянки, яка має чітко визначе-
ні межі й розмір у фізичних гектарах, земельна 
частка (пай) являє собою умовну частку сільсько-
господарських земель, розмір якої визначений як 
середній по господарству в умовних кадастрових 
гектарах, місце знаходження та межі земельної 
частки (паю) є невизначеними. Громадянин, яко-
му надана земельна частка (пай), не знає точного 
місця її розташування [11, c. 121]. 

Спроби розрізнення понять «невитребувана 
земельна частка (пай)» та «нерозподілені зем-
лі» містяться у зареєстрованих у Верховній Раді 
України законопроектах. Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації використання маси-
вів земель сільськогосподарського призначення» 
№ 6049 від 07.02.2017 [12] та альтернативний 
проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сіль-
ськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» 
№ 6049-1 від 23.02.2017 [13] пропонують визна-
чення нерозподіленої земельної ділянки, під якою 
розуміють земельну ділянку, яка відповідно до 
проекту землеустрою щодо організації території 
земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, 
що підлягає розподілу, але відповідно до протоко-
лу про розподіл земельних ділянок не була виді-
лена власнику земельної (частки) паю. Однак, на 
нашу думку, у цьому разі недоцільно застосовува-
ти словосполучення «земельна ділянка», оскіль-
ки розподіл таких земель не відбувався, а, отже, 
не відбувалось і виділення таких земель у натурі у 
земельні ділянки. 

Також визначення поняття нерозподілених зе-
мель міститься у законопроекті «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» № 5535-1, 
під якими розуміються сільськогосподарські та не-
сільськогосподарські угіддя, які знаходяться у ме-
жах земель сільськогосподарського призначення 
та суміжно з ними (під господарськими будівлями 
і дворами, господарськими шляхами і прогонами, 
польовими дорогами усіх видів, полезахисними 
лісосмугами та іншими багаторічними насад-
женнями, ярами, балками, меліоративними сис-
темами, гідротехнічними спорудами, штучними  

водоймами тощо), у тому числі передані у колек-
тивну власність і не розподілені на момент набран-
ня чинності цим Законом [14]. 

Вважаємо це визначення доцільнішим, зважа-
ючи на те, що Указом Президента України «Про 
порядок паювання земель, переданих у колек-
тивну власність сільськогосподарським підпри-
ємствам і організаціям» [15] встановлювалося, 
що паюванню підлягають передані у колективну 
власність сільськогосподарські угіддя, з яких 
виключались площі деградованих, малопродук-
тивних, техногенно забруднених сільськогоспо-
дарських угідь, що підлягали консервації; забо-
лочені землі; землі, на яких розміщені розвідані 
родовища корисних копалин загальнодержавного 
значення, запаси яких затверджені у встановле-
ному законодавством порядку. Тобто не підлягали 
розподілу несільськогосподарські угіддя та деякі 
площі сільськогосподарських угідь.

Щодо невитребуваної земельної частки (паю), 
то вищевказані законопроекти №6049 та №6049-1 
пропонують вважати такою земельну частку 
(пай), на яку не отримано документа, що посвід-
чує право на неї, або земельну частку (пай), пра-
во на яку посвідчено відповідно до законодавства, 
але яка не була виділена у натурі (на місцевості).

Для порівняння у законодавстві Російської 
Федерації, яка також здійснювала реформуван-
ня земельних відносин через паювання земель, 
міститься тлумачення поняття незатребуваної зе-
мельної частки. Так, відповідно до ч. 1 ст. 12-1 За-
кону РФ «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення» незатребуваною земельною част-
кою може бути визнана земельна частка, що на-
лежить на праві власності громадянину, який не 
передав цю земельну частку в оренду або не розпо-
рядився нею іншим чином протягом трьох і біль-
ше років поспіль, окрім земельних часток, права 
на які зареєстровані відповідно до Федерального 
закону від 13 липня 2015 р. № 218-ФЗ «Про дер-
жавну реєстрацію нерухомості», а також земель-
на частка, відомості про власника якої не містять-
ся у прийнятих до дня вступу у силу Федерального 
закону від 13 липня 2015 р. № 218-ФЗ «Про дер-
жавну реєстрацію нерухомості» рішеннях орга-
нів місцевого самоврядування щодо приватизації 
сільськогосподарських угідь, або земельна част-
ка, власник якої помер і відсутні спадкоємці як 
за законом, так і за заповітом, або ніхто зі спад-
коємців не має права успадковувати, або всі спад-
коємці усунені від спадкування, або ніхто зі спад-
коємців не прийняв спадщини, або всі спадкоємці 
відмовилися від спадщини і при цьому ніхто з них 
не вказав, що відмовляється на користь іншого 
спадкоємця [16].

Однак не можна однозначно погодитися з жод-
ним із вказаних трактувань, оскільки до невитре-
буваних земельних часток (паїв) не варто відносити  
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земельні частки (паї), власники яких отримали 
сертифікат про право на земельну частку (пай), 
оскільки з цього моменту вони набули права вимо-
ги щодо виділення таких земельних часток у нату-
рі (на місцевості), а також тих земельних часток 
(паїв), власники яких отримали сертифікат, після 
чого померли, а їх спадкоємці відсутні, були усу-
нені від права на спадкування, не прийняли спад-
щини чи відмовилися від її прийняття, оскільки 
сертифікати про право на такі земельні частки 
(паї) були ними отримані.

Слід зазначити, що юридична доля таких зе-
мельних часток (паїв) законодавством врегульо-
вана, хоча й має певні недоліки. Щодо першого 
варіанту, то розпорядником земельних часток 
(паїв) є особа, яка отримала сертифікат про пра-
во на неї. Така особа, окрім виділення земельної 
частки у натурі (на місцевості) може передати її у 
спадщину, укласти договір міни чи оренди. Щодо 
іншого, то відповідно до ст. 1277 ЦК України у 
разі відсутності спадкоємців за заповітом і за за-
коном, усунення їх від права на спадкування, не-
прийняття ними спадщини, а також відмови від 
її прийняття орган місцевого самоврядування за 
місцем відкриття спадщини, а якщо до складу 
спадщини входить нерухоме майно – за його міс-
цезнаходженням, зобов’язаний подати до суду 
заяву про визнання спадщини відумерлою. Заява 
про визнання спадщини відумерлою подається 
після спливу одного року з часу відкриття спад-
щини. Спадщина, визнана судом відумерлою, пе-
реходить у власність територіальної громади за 
місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – 
за його місцезнаходженням [17].

На нашу думку, однією з проблем визнання 
спадщини відумерлою є відсутність законодавчо 
передбачених строків, протягом яких орган міс-
цевого самоврядування зобов’язаний подати до 
суду заяву про визнання спадщини відумерлою, 
що сприяє значному затягуванню цього процесу, 
а також відсутня відповідальність за неподання 
такої заяви.

Зважаючи на вищевикладене, до невитребу-
ваних земельних часток (паїв) слід відносити зе-
мельні частки (паї), власники яких взяли участь 
у розподілі земель колективної власності, проте 
не звернулися за отриманням сертифіката про 
право на земельну частку (пай). Тобто сертифікат 
на їхнє ім’я видавався, проте через небажання чи 
неможливість таких громадян звернутися до від-
повідного органу не був ними отриманий та досі 
зберігається у ньому.

Таким чином, під невитребуваною земельною 
часткою (паєм) розуміємо частку у сільськогоспо-
дарських угіддях колективного сільськогосподар-
ського підприємства, які підлягали паюванню, 
документ про право на яку не був отриманий її 
власником у зв’язку з відсутністю його вимоги. 

Щодо питання розпорядження невитребуваними 
земельними частками (паями), то воно є найбільш 
законодавчо неврегульоване на даний час, поро-
джує колізії та суперечки.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про по-
рядок виділення у натурі (на місцевості) земель-
них ділянок власникам земельних часток (паїв)» 
нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки 
за рішенням відповідної сільської, селищної, 
міської ради чи районної державної адміністрації 
можуть передаватися в оренду для використання 
за цільовим призначенням [18]. Проте, чи право-
мірним є надання права розпоряджатися цими зе-
мельними частками сільській, селищній, міській 
раді чи райдержадміністрації? 

У такій ситуації варто зазначити, що вказані 
вище органи не можуть вважатися належними 
розпорядниками таких земельних часток, оскіль-
ки останні не перебувають ні у комунальній, ні у 
державній власності, а відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про оренду землі» орендодавцями зе-
мельних ділянок можуть бути сільські, селищні, 
міські ради у межах повноважень, визначених за-
коном або органи виконавчої влади, які відповід-
но до закону передають земельні ділянки у влас-
ність або користування тільки тоді, коли земельні 
ділянки є комунальною чи державної власністю 
відповідно [19].

Окрім того, передача невитребуваних земель-
них часток (паїв) в оренду за рішенням відповід-
ної сільської, селищної, міської ради чи районної 
державної адміністрації передбачає уникнення 
процедури проведення земельних торгів, оскіль-
ки відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу 
України продажу на конкурентних засадах підля-
гає право оренди на земельні ділянки державної 
чи комунальної власності [20].

Неможливою є реєстрація права оренди на не-
витребувані земельні частки (паї), оскільки згідно 
з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень» у Державному реєстрі прав реєструються 
речові права та їх обтяження зокрема на земельні 
ділянки [21], а як нами було наведено вище, не-
витребувана земельна частка (пай) не являється 
земельною ділянкою.

Реєстрація договору оренди невитребуваної зе-
мельної частки (паю) проводиться відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку реєстрації договорів оренди 
земельної частки (паю)» виконавчим комітетом 
сільської, селищної, міської ради за місцем роз-
ташування земельної частки (паю) у Книзі запи-
сів реєстрації договорів оренди земельних часток 
(паїв) [22].

У зв’язку з цим непоодинокими є випадки укла-
дання договорів оренди одних і тих же невитребу-
ваних паїв з різними орендарями. Про наявність 
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такого свідчить, зокрема судова практика (спра-
ва № 912/2369/17, що розглядалася Господар-
ським судом Кіровоградської області [23], справа 
№ 912/871/17, що розглядалася цим же судом 
[24], Справа № 927/421/17, що розглядалася Гос-
подарським судом Чернігівської області [25]).

Таким чином, існування невитребуваних зе-
мельних часток (паїв) у такому вигляді є про-
блемним питанням через неможливість визна-
чення органу, уповноваженого на передачу таких 
паїв у користування, неможливість державної 
реєстрації такого права, а також неможливості 
визначення їх точного місця розташування. За-
значене свідчить про недоцільність розгляду не-
витребуваних земельних часток (паїв) як об’єк-
тів ринкового обігу без виділення їх у натурі у 
земельні ділянки та визначення компетентного 
органу управління ними.

Отже, під невитребуваною земельною часткою 
(паєм) розуміємо частку у сільськогосподарських 
угіддях колективного сільськогосподарського під-
приємства, які підлягали паюванню, документ 
про право на яку не був отриманий її власником у 
зв’язку з відсутністю його вимоги. На нашу думку, 
питання щодо невизначеності юридичної долі не-
витребуваних земельних часток (паїв) можна вирі-
шити, керуючись Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної 
власності» відповідно до якого передати невитре-
бувані земельні частки (паї) до комунальної чи дер-
жавної власності у залежності від їх місцезнахо-
дження у межах чи за межами населеного пункту.

Яким же чином здійснити таку передачу? Це 
можливо зробити, використовуючи механізм, 
що застосовується до набуття права власності на 
об’єкти безхазяйного нерухомого майна, перед-
бачений Цивільним кодексом України. Насампе-
ред, кожній сільській, селищній, міській раді чи 
райдержадміністрації варто скласти реєстр влас-
ників невитребуваних земельних часток (паїв), 
відповідно до невитребуваних сертифікатів, та 
оприлюднити таку інформацію на інформаційних 
стендах, офіційних сайтах цих органів, а також у 
засобах масової інформації, визначивши річний 
строк, протягом якого власники можуть з’явитись 
до відповідного органу місцевого самоврядування 
чи райдержадміністрації та отримати сертифікат 
про право на земельну частку (пай). У випадку їх 
нез’явлення протягом цього строку, відповідний 
орган матиме право подати позовну заяву про ви-
знання права власності на невитребувану земель-
ну частку (пай) до суду. У разі прийняття пози-
тивного рішення, невитребувані земельні частки 
(паї) будуть передані до комунальної чи держав-
ної власності з подальшим виділенням у натурі 
(на місцевості) та продажем на земельних торгах 
чи продажем права оренди на них. Також, з метою 

подолання наслідків паювання, що виражаються 
у надмірному подрібненні земель сільськогоспо-
дарського призначення, що заважає їх ефектив-
ному використанню, варто передбачити обов’язок 
виділення для подальшого продажу на земельних 
торгах таких земельних часток (паїв) єдиними 
земельними масивами з урахуванням обмежень 
щодо максимальної площі земель сільськогоспо-
дарського призначення, що можуть перебувати у 
власності чи користуванні однієї особи. 
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Заплитная И. А. о проблеме определения пра-
вовой природы невостребованных земельных долей 
(паев). –Статья.

В статье определено понятие невостребованных зе-
мельных долей (паев), осуществлено их отграничения 
от нераспределенных земель и сделаны предложения 
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Summary

Zaplitna I. A. Concerning the problem of determin-
ing the legal nature of unclaimed land shares. – Article.

The article defines the notion of unclaimed land shares, 
makes it separate from unallocated lands, and proposes to 
determine the further legal fate of such land shares.
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до пиТаННя сТРУКТУРи адМіНісТРаТиВНиХ пРаВоВідНосиН  
У ГаЛУЗі оХоРоНи, ВиКоРисТаННя і ВідТВоРеННя ТВаРиННоГо сВіТУ В УКРаЇНі

Одним із невіддільних компонентів (скла-
дових частин) механізму адміністративно-пра-
вового регулювання відносин у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу, за 
допомогою якого забезпечується функціонуван-
ня системи адміністративно-правового регулю-
вання цих відносин, є адміністративні правовід-
носини. Останні безумовно належать до однієї 
з істотних категорій адміністративного права 
і потребують ґрунтовного аналізу та з’ясуван-
ня їх особливостей і структури у розглядуваній  
галузі.

Науково-теоретичним підґрунтям для дано-
го дослідження стали праці українських учених, 
які приділяли увагу дослідженню феномена ад-
міністративних правовідносин, зокрема, таких 
науковців, як В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, 
В. В. Галунько, В. М. Гаращук, І. П. Голоснічен-
ко, Ю. В. Гридасов, В. М. Дорогих, А. А. Івани-
щук, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, С. О. Коро-
єд, О. В. Кузьменко, В. І. Курило, Є. В. Курінний, 
В. І. Олефір, І. Д. Пастух, С. В. Пєтков, С. Г. Сте-
ценко, Ф. Д. Фіночко, О. І. Харитонова та ін. 

Різні аспекти проблеми охорони, раціонального 
використання і відтворення тваринного світу були 
предметом дослідження таких учених, як Г. І. Ба-
люк, М. П. Волик, А. П. Гетьман, І. А. Головко, 
Т .В. Григор’єва, В. І. Книш, В. В. Костицький, 
В. Л. Мунтян, Л. Д. Нечипорук, В. В. Овдієнко, 
О. О. Онищук, О. О. Погрібний, П. В. Тихий, О. О. То-
мин, Ю. А. Турлова, В. С. Шахов, Ю. С. Шемшучен-
ко, В. В. Шеховцов, М. В. Шульга, К. В. Ящук та ін. 
Разом із тим, проблематиці адміністративних пра-
вовідносин, які виникають у галузі охорони, вико-
ристання і відтворення тваринного світу, приділено 
недостатньо уваги.

Мета статті полягає у з’ясуванні структурних 
складових адміністративних правовідносин у 
галузі охорони, використання і відтворення тва-
ринного світу в Україні та здійсненні їх загаль-
ної характеристики.

Зважаючи на існування у теорії адміністра-
тивного права дещо відмінних позицій науковців 
щодо включення до структури адміністративних 
правовідносин тих чи інших складових частин 
(елементів) – суб’єкт, об’єкт, зміст (В. К. Колпаков 
[1, с. 103], С. Г. Стеценко [2, с. 81]), юридична осно-
ва, юридичні факти, суб’єкти й об’єкти (В. М. До-
рогих, І. Д. Пастух [3, с. 47]), суб’єкти, об’єкти та 
юридичні факти (Ф. Д. Фіночко [4, с. 50]), суб’єк-
ти, об’єкти, зміст правовідносин та юридичні фак-
ти (В. В. Галунько, В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, 
А. А. Іванищук, С. О. Короєд [5, с. 128; 6, с. 68]), 
на наш погляд, при характеристиці структури 
досліджуваних правовідносин у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу, ви-
користання саме останнього підходу сприятиме 
найбільш повному розкриттю їх специфіки. 

Як слушно зазначає В. К. Колпаков, першо-
рядна роль у визначенні змісту адміністративних 
правовідносин належить їх суб’єктам (сторонам), 
під якими розуміються «…суб’єкти адміністра-
тивного права, тобто носії передбачених адміні-
стративно-правовими нормами прав і обов’язків, 
котрі здатні ці права реалізовувати, а покладе-
ні обов’язки – виконувати» [1, с. 103], учасни-
ки адміністративно-правових відносин, які ма-
ють суб’єктивні права та юридичні обов’язки 
[5, с. 128]. Слід зазначити, що у вітчизняних док-
тринальних джерелах з адміністративного права 
такий підхід до розуміння суб’єктів цих правовід-
носин є превалюючим [2, с. 81; 3, с. 48; 4, с. 50; 
7, с. 178], при цьому науковці наголошують на 
необхідності звертати увагу на загальну публічну 
правосуб’єктність юридичних осіб та комплексну 
адміністративну правосуб’єктність фізичних осіб 
[5, с. 128; 8, с. 96-97].

Узагальнення поглядів учених щодо суб’єк-
тного складу адміністративних правовідносин та 
аналіз змісту Закону України «Про тваринний 
світ» дає підстави стверджувати, що основни-
ми суб’єктами адміністративних правовідносин 
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у досліджуваній галузі є: державні органи, що 
здійснюють управління та регулювання у галузі 
охорони, використання і відтворення тваринно-
го світу; органи місцевого самоврядування; під-
приємства, установи, організації, що здійснюють 
охорону, використання і відтворення тваринного 
світу; судові та правоохоронні органи; громадські 
об’єднання; юридичні та фізичні особи [9].

Важливою та невіддільною структурною скла-
довою адміністративних правовідносин у дослі-
джуваній нами галузі є об’єкт правовідносин. Щодо 
розуміння останнього, у теорії адміністративного 
права існує декілька позицій. Згідно з однією з 
них, об’єктом адміністративних правовідносин є 
діяння (дія чи бездіяльність, поведінка) учасників 
управлінських правовідносин (С. В. Пєтков, Ф. Д. 
Фіночко) [4, с. 51; 10, с. 78]. При цьому, Є.  В. Ку-
рінний, зважаючи на загальноприйняте в юридич-
ній науці розуміння юридичних фактів, критично 
ставиться до вище означеного підходу та наголо-
шує, що «об’єкт цих відносин не може перебувати у 
динаміці – навпаки, він знаходиться у статичному 
стані, навколо нього відбуваються дії або події, що 
стосуються конкретних суб’єктів» [11].

Існує більш широкий підхід до розуміння 
об’єктів адміністративних правовідносин, за яко-
го до останніх, окрім поведінки учасників управ-
лінських відносин (діяння суб’єктів та об’єктів 
публічного управління), відносять також нема-
теріальні блага – здоров’я, гідність людини, мо-
ральність (С. Г. Стеценко) [2, с. 82], матеріальні та 
нематеріальні блага, які становлять публічну цін-
ність (В. В. Галунько, Ю. В. Гридасов, А. А. Іва-
нищук, В. К. Колпаков, С. О. Короєд, В. І. Олефір) 
[1, с. 103; 5, с. 128-129; 6, с. 70].

На думку Є. В. Курінного, з об’єктом адміні-
стративно-правових відносин, під яким учений 
розуміє публічні потреби та інтереси, що реалі-
зуються за допомогою норм адміністративного 
права, тісно пов’язаний їхній предмет, додатко-
вий елемент складу цих відносин, у ролі якого 
можуть виступати конкретні речі, матеріаль-
ні, грошові цінності, майно та ін. [11; 12, с. 14]. 
Дійсно, потребовий підхід, запропонований свого 
часу П. М. Рабіновичем, є неперевершеним до-
слідницьким інструментом виявлення сутності 
сучасних правових явищ [13, с. 52]. Але не можна 
цілком погодитись із закріпленням у ролі об’єкта 
правовідносин потреб та інтересів, як це пропо-
нує Є. В. Курінний, оскільки останні нерозривно 
пов’язані з категорією «суб’єкт», який є їх носі-
єм. Крім того, інтерес – це вибіркове відношення 
суб’єкта до певного об’єкта. Тому радше говорити 
про зв’язок об’єкта з інтересами учасників право-
відносин, що сприятиме більш повному відобра-
женню соціальної сутності останніх.

Також дещо різняться погляди науковців щодо 
загального визначення об’єкта правовідносин, під 

яким розуміють – те, заради (щодо, відносно, з 
приводу) чого вони виникають [2, с. 82; 3, с. 48; 
4, с. 51], на що націлені [14, с. 72, 73]. У результа-
ті дослідження цієї проблеми, О. В. Сонюк прихо-
дить до висновку, що об’єктом правовідносин є те, 
на що спрямований взаємозв’язок суб’єктів, а те, 
з приводу чого вони виникають – є їх предметом 
[15, с. 144, 146].

Суб’єкти вступають у правові зв’язки через 
гарантовані нормами права суб’єктивні права 
і обов’язки задля отримання бажаного для них 
результату. Узагальненим виявом останнього є 
різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, 
спроможні задовольнити ті чи інші потреби та 
інтереси суб’єктів. Крім того, результат дій зо-
бов’язаного суб’єкта у межах адміністративних 
правовідносин у багатьох випадках невіддільний 
від самої діяльності, тому досить часто об’єктом 
досліджуваних правовідносин виступає результат 
дій зобов’язаної особи.

Таким чином, ураховуючи зазначене вище, 
підсумуємо: об’єктом адміністративних правовід-
носин у галузі охорони, використання і відтворен-
ня тваринного світу є різноманітні матеріальні та 
нематеріальні блага, діяння окремих учасників 
цих відносин, які здатні задовольняти публічні 
потреби й інтереси індивідуальних і колективних 
суб’єктів відносин у цій галузі.

Наступною структурною складовою адміні-
стративних правовідносин, у тому числі у дослі-
джуваній галузі, є їх зміст, під яким в юридичній 
літературі розуміють сукупність юридичних прав 
та обов’язків суб’єктів правовідносин [1, с. 103; 
2, с. 82], взаємозв’язок зафіксованих в адміні-
стративному праві суб’єктивних публічних прав 
та юридичних обов’язків учасників адміністра-
тивно-правових відносин [5, с. 129]. У правовід-
носинах деякі вчені виокремлюють юридичний 
і матеріальний (фактичний) зміст. Під першим 
розуміють те, що складає суто юридичний зв’я-
зок, тобто взяті у сукупності суб’єктивне право та 
юридичний обов’язок [16, с. 112], під другим – «…
фактичні соціальні, економічні, культурні, полі-
тичні та інші відносини, які отримали через опо-
середкування адміністративно-правових норм 
свою юридичну форму» [6, с. 71]. У деяких авто-
рів поділ змісту правовідносин на матеріальний 
та юридичний викликає заперечення (О. І. Ха-
ритонова) [8, с. 103], тоді як інші вчені, указу-
ючи на його умовний характер, до позитивних 
аспектів такого розмежування відносять мож-
ливість сконцентрувати увагу як на діях (пове-
дінці), так і на суб’єктивних правах і обов’язках  
[16, с. 113-114]. 

Проблематика суб’єктивних прав та юридич-
них обов’язків, з огляду на їх надзвичайно важ-
ливе значення у правовій системі, завжди перебу-
вала у колі інтересів теоретиків права. Зокрема,  
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у працях українських і зарубіжних науковців 
досліджувалися питання сутності та структури 
суб’єктивного права й юридичного обов’язку, еле-
ментів цієї структури, закономірностей зв’язку 
прав і обов’язків у правовідношенні, їхнього об’єк-
тивного співвідношення та спільних і відмінних 
рис, виконуваної ними ролі у механізмі правового 
регулювання, а також у процесі становлення та за-
безпечення законності у суспільстві, співвідношен-
ня суб’єктивного права з інтересом і волею індиві-
да, особливостей публічного суб’єктивного права 
та ін. [6, с. 70-73; 16, с. 112-135; 17, с. 250-275].

Основні напрямки діяльності, міру можливої 
(дозволеної) та необхідної поведінки суб’єктів 
суспільних відносин у галузі охорони, викори-
стання і відтворення тваринного світу, держава 
визначає шляхом надання суб’єктивних прав та 
покладання на них юридичних обов’язків. Остан-
ні розглядалися нами у попередніх досліджен-
нях у межах аналізу правового статусу суб’єктів 
адміністративних правовідносин, у тому числі 
повноважень суб’єктів адміністративно-право-
вого регулювання у цій галузі – органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
суб’єктів громадського управління та контрою, а 
також їх взаємодії. На жаль, проведений аналіз 
повноважень зазначених суб’єктів дозволив ви-
явити декларативний характер і відсутність чіт-
кого механізму реалізації деяких із них, що уне-
можливлює належне виконання низки важливих 
завдань та є одним із чинників незадовільного 
рівня ефективності адміністративно-правового 
регулювання у галузі охорони, використання і 
відтворення тваринного світу.

Обов’язковим елементом складу адміністра-
тивних правовідносин є юридичні факти. Слід 
зазначити, що останніми роками намітилася 
тенденція до зростання наукової уваги вітчиз-
няних учених до цього складного явища. Зокре-
ма, одним із проявів останньої стало проведення 
26 листопада 2015 р. Національною академією 
правових наук України, Інститутом держави і 
права ім. В. М. Корецького та Радою молодих 
учених шостої міжнародної науково-практичної 
конференції «Юридичні факти у системі право-
вого регулювання», за результатами якої вида-
но збірник наукових праць, присвячених акту-
альним теоретичним і практичним проблемам 
юридичних фактів, що розглядаються як з по-
зиції теорії права, так і через призму галузевих 
наук [18]. 

Аналізуючи традиційні підходи до інтерпрета-
ції дефініції юридичного факту, А. М. Завальний 
зазначає, що вони характеризуються плюраліз-
мом наукового бачення [19, с. 225]. Разом із тим, 
у теорії адміністративного права під юридич-
ним фактом провідні українські науковці у пере-
важній більшості розуміють конкретну (певну)  

життєву обставину, з якою норма адміністра-
тивного права пов’язує виникнення, зміну або 
припинення адміністративно-правових відносин 
(В. В. Галунько, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, 
В. К. Колпаков, С. О. Короєд, О. В. Кузьменко, 
В. І. Курило, Є. В. Курінний, В. І. Олефір) [5, с. 129; 
6, с. 73; 7, с. 179; 11; 20, с. 67]. Поділяючи у прин-
ципі означену позицію до інтерпретації розгляду-
ваної дефініції, у контексті нашого дослідження, 
важливими вбачаються також наступні аспекти:

– по-перше, виявом кількісного та якісного 
розмаїття підстав виникнення, зміни і припинен-
ня адміністративних правовідносин у галузі охо-
рони, використання і відтворення тваринного сві-
ту є можливість класифікації юридичних фактів 
за значною кількістю класифікаційних критеріїв, 
зокрема: за відношенням до волі суб’єкта право-
відносин (діяння та події); за юридичними на-
слідками (правоутворювальні, правозмінювальні, 
правоприпинювальні); за функціональною спря-
мованістю (регулятивні, охоронні); за формою 
прояву (позитивні, негативні); за складом (прості, 
складні); за рівнем індивідуалізації суб’єктів (аб-
солютні, відносні); за тривалістю у часі (одноак-
тні, тривалі) та ін. [6, с. 73-75; 16, с. 167-178];

– по-друге, у механізмі адміністративно-пра-
вового регулювання, у тому числі у досліджува-
ній галузі, юридичні факти виконують функцію 
з’єднувального елемента між об’єктивним правом 
та суб’єктивними правами (обов’язками) кон-
кретного суб’єкта. При цьому, реалізуючи своє 
суб’єктивне право, суб’єкт завжди вступає у пра-
вові зв’язки з іншими особами [16, с. 164-165; 17, 
с. 262-263].

Висновки. Таким чином, структурними скла-
довими адміністративних правовідносин у галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного 
світу є суб’єкти, об’єкти, зміст та юридичні фак-
ти, характеристика та розкриття взаємозв’язку 
яких дозволяє виявити соціальну природу, юри-
дичні особливості та специфіку цих правовідно-
син, а також їх функціональне призначення у ме-
ханізмі адміністративно-правового регулювання 
у досліджуваній галузі.
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анотація

Городецька І. А. до питання структури адміністра-
тивних правовідносин у галузі охорони, використання 
і відтворення тваринного світу в Україні. – Стаття.

У статті розглянуто структуру адміністративних 
правовідносин у галузі охорони, використання і відтво-
рення тваринного світу в Україні. Визначено структур-
ні складові досліджуваних правовідносин – суб’єкти, 
об’єкти, зміст та юридичні факти, наведено їх загальну 
характеристику.

Ключові  слова: адміністративні правовідносини, 
структура, суб’єкт, об’єкт, зміст, юридичний факт, га-
лузь охорони, використання і відтворення тваринного 
світу.

аннотация

Городецкая И. А. К вопросу структуры администра-
тивных правоотношений в отрасли охраны, использо-
вания и воспроизводства животного мира в Украине. –  
Статья.

В статье рассмотрена структура административных 
правоотношений в отрасли охраны, использования и во-
спроизводства животного мира в Украине. Определены 
структурные составляющие исследуемых правоотноше-
ний – субъекты, объекты, содержание и юридические 
факты, осуществлена их общая характеристика.

Ключевые  слова:  административные правоотноше-
ния, структура, субъект, объект, содержание, юриди-
ческий факт, отрасль охраны, использования и воспро-
изводства животного мира.

Summary

Horodetska I. А. To the question of structure of 
administrative relationships in the area of protection, 
use and reproduction of animal world in Ukraine. – 
Article.

The structure of administrative relationships in the 
area of protection, use and reproduction of animal world 
in Ukraine is studied in this article. The components 
of investigated legal relationships – subjects, objects, 
content and legal facts are determined, their general 
characteristic is given.

Key  words: administrative relationships, structure, 
subject, object, content, legal fact, area of protection, use 
and reproduction of animal world.
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поНяТТя Та ЗМісТ КіБеРНеТиЧНоЇ деоНТоЛоГіЇ

Кібернетична деонтологія вивчає як проблеми 
належної, моральнісної поведінки та діяльності 
суб’єктів кібернетичних відносин, так і соціальне 
регулювання професійної поведінки, особливості 
функціонування моральних норм і нормативно 
орієнтуючих інститутів.

Питання щодо формування кібернетичної деон-
тології в українській інформаційній науковій док-
трині не порушувалися, а в рамках теорії інформа-
ційного права найбільш ґрунтовна й послідовна, 
несуперечлива та розгорнута концепція деонтології 
надана в роботах українського вченого-правника 
Є.О. Гіди [1–11]. Тому, узявши на озброєння метод 
екстраполяції, застосуємо розроблені Є.О. Гідою 
положення до нашого дослідження.

Зважаючи на запропоноване визначення 
Є.О. Гіди, з урахуванням контексту нашого до-
слідження, а також ґрунтуючись на висновках 
І.М. Сопілко стосовно засад інформаційної ак-
сіології, під кібернетичною деонтологією слід 
розуміти міждисциплінарну науку, що вивчає 
стандарти належної поведінки суб’єктів кібер-
нетичних відносин у кібернетичній сфері, які 
засновані на засадах кібернетичної аксіології, 
котра містить імперативні моральні, інформа-
ційні та соціальні цінності особи, суспільства 
й держави, спрямовані на формування гаранто-
ваних державою в рамках реалізації державної 
кібербезпекової політики умов для реалізації 
законних кібернетичних прав і свобод людини 
та громадянина штучним інтелектом, а також 
особливості реалізації цих стандартів в їх прак-
тичній діяльності.

Мета кібернетичної деонтології – сформувати 
для суб’єктів кібернетичних відносин коректне та 
несуперечливе уявлення про інформаційні стан-
дарти поведінки в кібернетичній сфері під час ре-
алізації ними своїх прав і виконання обов’язків.

Об’єктом кібернетичної деонтології є суспільні 
кібернетичні відносини.

Предмет кібернетичної деонтології – реаль-
но функціонуюча система норм інформаційного 
законодавства, заснованих на постулатах кі-
бернетичної аксіології, які є взірцем належної 
поведінки суб’єктів кібернетичних відносин і 
суб’єктними цінностями (сущим), формуючи 
предметні цінності у вигляді належного – логіч-
но несуперечливого й ефективного систематизо-
ваного кібернетичного законодавства.

Стрижневим компонентом кібернетичної 
деонтології є її категорійно-понятійний апа-
рат – найбільш загальні поняття та категорії ін-
формаційного й адміністративного права, права 
інформаційної політики, інформаціології, філо-
софії, соціології, філософії права та теорії права, 
кібернетики. 

Використовуються такі поняття: кіберне-
тична справедливість, кібернетична цінність, 
кібернетична рівність, честь, гідність, кіберне-
тичний обов’язок, кіберкультура, кібермораль, 
кібермова, конотація кіберпростору, наратив-
на семіотика кіберпростору, кіберморальність, 
кібернетика, скромність, професіоналізм, ін- 
формаційна чесність, інформаційна принципо-
вість, об’єктивність, неупередженість, норма ін-
формаційного права, інформаційна представле-
ність, позитивний імідж, належна кібернетична 
поведінка, правомірна поведінка, інформа-
ційно-правова відповідальність, кібернетична 
акмеологія, кібернетичний конфлікт, кіберне-
тичний компроміс тощо.

Основними завданнями кібернетичної деонто-
логії є такі: 

– вивчення зумовлених інформаційною ді-
яльністю проблем необхідної поведінки суб’єк-
тів кібернетичних відносин, формування за-
садничих принципів, норм їхньої поведінки в 
різних системах відносин (інформаційно-пси-
хологічній, технічній, захисту інформації) із 
метою підвищення ефективності результатів 
інформаційної діяльності, підвищення коорди-
нуючої ролі держави в регулюванні кібернетич-
них відносин, конкретної реалізації концепції 
е-урядування на основі дотримання деонтоло-
гічних норм;

– виявлення несприятливих моральних та 
інших чинників, що знижують ефективність 
роботи окремих працівників або професійних 
мікрогруп через невиправдану напругу, яка 
зумовлена недотриманням суб’єктами кіберне-
тичних відносин загальнолюдських, макрогру-
пових або групових професійних норм чи кодек-
сів поведінки у взаємовідносинах з об’єктами  
діяльності;

– установлення технічних чинників, котрі за-
важають унормуванню діяльності окремих мере-
жевих спільнот, які можуть знехтувати деонтоло-
гічними нормами;
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– вивчення й оптимізація системи взаємо-
відносин у професійній групі між її окремими 
елементами (особистостями, групами, колега-
ми, начальниками, підпорядкованими особами, 
штучним інтелектом);

– організація інформаційної взаємодії як між 
представниками виду людей, так і між людьми та 
штучним інтелектом на засадах кібернетичної де-
онтології;

– усунення шкідливих наслідків професійних 
помилок, відхилень від норм належної поведінки, 
запобігання фактам неповноцінної професійної 
діяльності;

– запровадження та легітимація міжнарод-
них норм кібернетичної деонтології, прогре-
сивних принципів службової етики й правил у 
повсякденну діяльність і поведінку працівни-
ків ІТ-компаній, органів державної влади та 
штучного інтелекту, що виступають суб’єктами 
кібернетичних відносин і можуть реалізовува-
ти державну кібербезпекову політику через за-
провадження наукових розроблень, створення 
науково-методичної бази, вивчення й творче 
осмислення вітчизняного та зарубіжного досві-
ду деонтологічної підготовки кадрів, їх профе-
сійного розвитку, ефективного розв’язання про-
блем роботи з персоналом [12].

У цілому впровадження кібернетичної деонто-
логії в практику кібернетичних відносин допомо-
же здійснити таке:

– підвищити національну інформаційну конку-
рентоспроможність через розвинення людського 
потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних 
сферах, розвиток яких без запровадження деон-
тологічних засад є малоймовірним, тобто йдеться 
про кібернетичні деонтологічні засади формуван-
ня людського потенціалу;

– підвищити якість життя через забезпечення 
реалізації інноваційних моделей економічного 
зростання, надання якісного доступу до послуг у 
сферах інформації, кіберосвіти, науки, охорони 
здоров’я, урядування та широкого використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, тобто 
йдеться про необхідність запровадження засад кі-
бернетичної деонтології у сфері надання кіберне-
тичних послуг;

– створити нові робочі місця в інформаційній 
індустрії, розширити можливості населення, осо-
бливо в регіонах, щодо працевлаштування на ін-
формаційному ринку (деонтологічні засади надан-
ня державою кібернетичних послуг громадянам, а 
також деонтологічні засади реалізації державою 
кібернетичної функції на регіональному рівні);

– створити сучасну системно захищену інфор-
маційну інфраструктуру та забезпечити умови для 
безпечного функціонування об’єктів національної 
критичної інфраструктури, зокрема критичної ін-
формаційної інфраструктури (кібернетичні деон-

тологічні засади діяльності із захисту інформації 
та технічного захисту);

– сформувати ефективну національну систему 
кібербезпеки реалізації національних інтересів 
особи, суспільства й держави в кіберпросторі (де-
онтологічні засади безпекової діяльності в кібер-
нетичній сфері);

– створити належні організаційні та правові 
умови для керованого розвитку процесів медіати-
зації (інформаційні деонтологічні засади управ-
ління медіатизацією);

– сприяти становленню відкритого демокра-
тичного кіберсуспільства, яке гарантуватиме до-
тримання конституційних кібернетичних прав 
громадян щодо участі в суспільному житті, ух-
валенні відповідних рішень органами державної 
влади й органами місцевого самоврядування (кі-
бернетичні деонтологічні засади діяльності орга-
нів державної влади).

Проаналізовані напрями стосовно розвитку кі-
бернетичних відносин дозволяють побачити пере-
кіс у бік аналізу ролі держави й визначення її ролі 
та місця у сфері кібернетичних відносин. Тому 
невипадково більшість із перелічених нами за-
сад стосуються державних інституцій, натомість 
поза увагою залишаються інші суб’єкти кіберне-
тичних відносин, яких стає дедалі більше; можна 
сказати, що їхня кількість зростає в геометричній 
прогресії.

Отже, важливим дослідницьким етапом є ана-
ліз виявлених людиною факторів, що чинять 
вплив на кібернетичну деонтологію: 

а) етико-соціологічний – засновується на філо-
софських теоріях етики, особлива увага приділяєть-
ся кібернетичній етиці та виокремлює пріоритетні 
проблеми належного морального, обов’язкового в 
поведінці суб’єктів кібернетичних відносин;

б) специфічна галузь знань загальної професій-
ної деонтології базується на наукових теоріях со-
ціології моралі, де простежується взаємозв’язок 
моралі з іншими видами соціальної регуляції про-
фесійної поведінки, особливості функціонування 
моральних норм, нормативно-організуючих ін-
ститутів та їхня роль у процесі соціалізації нових 
членів професійної групи. У нашому випадку та-
кою групою є члени кібернетичного суспільства, 
суб’єкти кібернетичних відносин.

Окрема увага під час розв’язання проблем 
підвищення правового регулювання кібернетич-
них правовідносин має бути приділена зв’язку 
кібернетичної деонтології не лише з інформа-
ційним і адміністративним правом, а й із пра-
вом кібербезпекової політики. Щодо останньо-
го, то воно має стати комплексним інститутом 
кібернетичного права й зумовлене необхідністю 
об’єднання зусиль кіберсуспільства й передусім 
інституціональних структур на всіх рівнях. Це 
й пояснює звернення нами уваги на невідклад-
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ність вироблення на науковій основі концепту-
альних правових засад розроблення, реалізації 
та контролю за реалізацією державної кібербез-
пекової політики.

У рамках СНД ця політика знайшла своє ві-
дображення в розробленні низки модельних за-
конів, конвенцій, угод: Конвенція «Про статус 
кореспондента, який представляє засіб масової 
інформації держави – учасниці Співдружності 
Незалежних Держав в інших державах Співдруж-
ності»; Концепція формування єдиного інформа-
ційного простору країн – учасниць СНД; Угода 
про співробітництво держав – учасниць СНД у 
сфері регулювання рекламної діяльності; Угода 
про співробітництво держав – учасниць СНД у 
сфері інформації; Угода про співробітництво дер-
жав – учасниць СНД у сфері періодичного друку; 
Угода про співробітництво держав – учасниць 
СНД у сфері охорони авторського права й суміж-
них прав; Модельний закон «Про право доступу 
до інформації»; модельні закони «Про державні 
секрети»; «Про персональні дані»; «Про банків-
ську таємницю»; «Про доступ до екологічної ін-
формації»; «Про архіви і архівний фонд»; «Про 
міжнародний інформаційний обмін»; «Про тран-
скордонне супутникове телевізійне радіомовлен-
ня й міжнародний супутниковий інформаційний 
обмін»; «Про телекомунікації»; «Про авторське 
право й суміжні права»; «Про інформатизацію, 
інформацію і захист інформації». Серед рекомен-
даційного змісту законодавчих актів Міжпарла-
ментської асамблеї СНД пропонується відзначи-
ти такі: «Принципи регулювання кібернетичних 
відносин у державах – учасниках Міжпарламент-
ської Асамблеї» і модельний Інформаційний ко-
декс для держав – учасниць СНД [13].

У рамках інформаційного права та права ін-
формаційної політики здійснюється оцінювання 
кібернетичних відносин із позицій їх відповідно-
сті належному. 

Виходячи з уявлення про належне, держа-
ва встановлює певні вимоги, що висуваються до 
суб’єктів кібернетичних відносин, котрі отриму-
ють відповідне закріплення в нормативно-право-
вих актах (наприклад, у Конституції України, у 
законах України «Про Національну програму ін-
форматизації», «Про основи національної безпе-
ки України»; в актах Кабінету Міністрів України 
(Стратегія розвитку інформаційного суспільства 
в Україні, Концепція розвитку електронного уря-
дування в Україні, Концепція створення та функ-
ціонування інформаційної системи електронної 
взаємодії державних електронних кібернетичних 
ресурсів та ін.)).

Якщо говорити про кросдисциплінарний рі-
вень, то можна зазначити, що кібернетична 
деонтологія тісно пов’язана з різними суспіль-
ними науками: етикою, соціологією, правовою  

психологією. Беззаперечним є зв’язок кіберне-
тичної деонтології не лише з інформаційним, а й з 
адміністративним і кримінальним правом, кримі-
нологією, юридичною деонтологією, оскільки за 
допомогою цієї науки розробляються певні стан-
дарти, що дозволяють, рекомендують, забороня-
ють і зобов’язують суб’єктів кібернетичних відно-
син діяти певним чином.

Кібернетична деонтологія формує загальні 
знання про належну (бажану) поведінку суб’єктів 
кібернетичних відносин, що використовуються в 
рамках інформаційного права як вихідні засади 
для досліджень, і дає їм можливість уникнути од-
нобокості в розв’язанні галузевих наукових про-
блем. Кібернетична деонтологія є тією цінністю, 
містком, що об’єднує суще й належне в рамках 
кібернетичної аксіології.

Незважаючи на однобічність кантіанської ін-
терпретації категорій «суще» й «належне», вони 
використовуються нами поза кантіанською тра-
дицією. Кібернетичні відносини можна одночас-
но розглядати і як буття, і як цінність, і як суще, 
і як належне. 

Як суще кібернетичні відносини розвивають-
ся за законами причинно-наслідкового зв’язку. 
Як належне вони виступають у якості цінніс-
ного імперативу забезпечення кібернетичних 
прав учасників кібернетичних відносин, знач-
ною мірою відірваного від законів, розробле-
них людьми, а отже, здатного до внесення в них 
корективів відповідно до тенденцій розвитку 
кіберсоціуму. Кібернетичні відносини являють 
собою єдність і протилежність емпіричного й 
ідеального компонентів, взаємовплив яких по-
трібно вивчати глибше.

Знання найкращих стандартів у кібернетичній 
сфері та позитивного досвіду щодо формування 
е-урядування, е-демократії та реалізації держа-
вою кібернетичної функції в умовах формування 
транзитивних суспільств і реалізації концепції 
е-майбутнього дають змогу впроваджувати в прак-
тику інформаційної діяльності більш дієві форми 
та методи роботи, які в цілому підвищать рівень 
розвитку кібернетичних відносин.

Отже, кібернетичну деонтологію слід розгляда-
ти у двох аспектах:

– як міждисциплінарну науку, що вивчає со-
ціальні норми та стандарти належної поведінки 
суб’єктів кібернетичних відносин у кібернетичній 
сфері, що базуються на кібернетичній аксіології;

– як розділ юридичної деонтології та соціоло-
гії управління, що досліджує проблеми реалізації 
обов’язків суб’єктами кібернетичних відносин, 
функціонування нормативно-орієнтуючих інсти-
тутів, надає знання про зміст норм інформаційно-
го (а згодом і кібернетичного) законодавства, що 
закріплені деонтологічними кодексами (етични-
ми кодексами та кодексами честі).
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тичної деонтології. Сформульовано визначення кі-
бернетичної деонтології, а також визначено її мету, 
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категорійно-понятійний апарат кібернетичної деонто-
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ческой деонтологии. – Статья.

В статье раскрывается понятие и содержание кибер-
нетической деонтологии. Сформулировано определе-
ние кибернетической деонтологии, а также определены 
ее цель, объект, предмет и основные задачи. Охаракте-
ризовано категорийно-понятийный аппарат киберне-
тической деонтологии. Проанализированы выявлен-
ные человеком факторы, оказывающие влияние на 
кибернетическую деонтологию. Особое внимание уде-
лено связи кибернетической деонтологии не только с 
информационным и административным правом, но и с 
правом политики кибербезопасности. Отмечена тесная 
связь кибернетической деонтологии с различными об-
щественными науками.
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Summary

Diorditsa I. V. Concept and content of cibernetic 
deontology. – Article.

The article reveals the concept and content of 
cybernetic deontology. The definition of cybernetic 
deontology is formulated, as well as its purpose, object, 
subject and main tasks are defined. The categorical-
conceptual apparatus of cybernetic deontology is 
described. The factors, which influence on cybernetic 
deontology, are revealed by man. Particular attention is 
paid to the connection of cybernetic deontology not only 
with information and administrative law, but also with 
the right of cyberbullying policy. It is emphasized on the 
close connection of cybernetic deontology with various 
social sciences.
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ТеоРеТиКо-пРаВоВі підХоди до ВиЗНаЧеННя адМіНісТРаТиВНо-деЛіКТНиХ  
ВідНосиН У сФеРі ВиКоРисТаННя Та оХоРоНи пРиРодНиХ РесУРсіВ 

Сучасний стан природних ресурсів в Україні за 
найтолерантнішими оцінками є вкрай важким, 
що невпинно наближує нас до можливої екологіч-
ної катастрофи. Причиною цього є численні ад-
міністративні проступки, що посягають на ціліс-
ність екосистеми і є свідченням того, що людина, 
наразі надає перевагу сьогоденному економічному 
замість сталого екологічного розвитку. Незаконні 
вирубки лісів у Карпатах, видобуток бурштину 
на Волині, діяльність підпільних шахт для ви-
добування вугілля на Донбасі просто вражають 
об’ємністю, безкарністю та загрожують майбут-
ньому України. В умовах погіршеної екологічної 
небезпеки вказані дані не дають втішних прогно-
зів на майбутнє, хоча право на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля є непорушним, першочерго-
вим, закріпленим та гарантованим Конституцією 
України так само, як і право на відшкодування 
шкоди, завданої порушенням вказаного права. 

Вказана ситуація свідчить лише про одне – су-
часний стан правового регулювання адміністра-
тивно-деліктних відносин у сфері природоко-
ристування є вкрай незадовільним, і не лише не 
виконує власних функцій, а подекуди своєю без-
карністю провокує до вчинення нових деліктів. 
З огляду на це, сьогодні надзвичайно гостро стоїть 
питання реформування адміністративно-делік-
тного законодавства у сфері використання та охо-
рони природних ресурсів. Тому перед нами постає 
завдання напрацювання якісно нових механізмів 
правового регулювання адміністративно-делік-
тних відносин, почати яке слід з налагодження 
понятійно-категоріального апарату, адже лише 
надання чіткого визначення категорії адміністра-
тивно-деліктних відносин надасть нам можли-
вість зрозуміти їх сутність.

Окремим проблемам правового регулюван-
ня адміністративно-деліктних відносин у сфері 
використання та охорони природних ресурсів 
присвячувалась увага з боку таких учених-ад-
міністративістів, як: М. Балабан, В. Денисенко, 
В. Коваленко, В. Колпаков, С. Пєтков, С. Подлі-
нув, М. Самбор, О. Стукаленко, О. Харитонова, 
О. Шем’яков, М. Шиленко, Є. Шульга та інші. 
Проте дефініції адміністративно-деліктних відно-
син у сфері використання та охорони природних 
ресурсів належної уваги приділено не було.

Використання та охорона природних ресурсів 
є складним міжгалузевим правовим інститутом, 
який являє собою сукупність як аграрно-право-
вих норм, так і норм природоресурсного, цивіль-
ного, адміністративного та інших галузей права, 
що регулюють суспільні відносини у сфері вико-
ристання та охорони природних об’єктів, природ-
них ресурсів та природних комплексів [1].

Звертаючись до наукової літератури за визна-
ченням поняття «природні ресурси» цікавою є 
думка С. Дорогунцова, який визначає їх як при-
родні компоненти та сили природи, що використо-
вуються або можуть бути використані як засоби 
виробництва та предмети споживання для задо-
волення матеріальних і духовних потреб суспіль-
ства, підвищення якості життя людей [2, с. 114]. 
На думку Є. Шульги, природні ресурси України 
є складною взаємопов’язаною системою об’єктів 
навколишнього природного середовища, при-
родних компонентів та сил природи, що застосо-
вуються або можуть бути застосовані як засоби 
виробництва та предмети споживання для задо-
волення матеріальних і духовних потреб суспіль-
ства, підвищення якості життя людей [3, с. 149]. 
З вищевказаних дефініцій зрозуміло, що основне 
призначення природних ресурсів із матеріальної 
точки зору є забезпечення суспільства усіма необ-
хідними для життєдіяльності благами.

Окрім того, неодноразово висловлювалася 
теза, відповідно до якої природні ресурси є тілом 
і силами природи, які на даному рівні розвит-
ку продуктивних сил і вивченості можуть бути 
використані для задоволення потреб людського 
суспільства у формі безпосередньої участі у мате-
ріальній діяльності [4]. Зазначимо також, що при-
родні ресурси – це компоненти та сили природи, 
що використовуються або можуть бути використа-
ні як засоби виробництва та предмети споживання 
для задоволення матеріальних і духовних потреб 
суспільства, підвищення якості життя людей. За 
своєю матеріальною сутністю природні ресурси 
вважаються частиною географічного середовища. 
Це – сукупність природних умов існування та ді-
яльності людей. Вони належать до компонентів 
природи, а відтак їх розподіл на Землі та концен-
трація в її надрах визначаються природними зако-
номірностями [5, с. 255].

© Ф. О. Іванов, 2017
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Аналізуючи вказані позиції можна зробити ви-
сновок про безпосередній зв’язок природних ре-
сурсів із розумовою та фізичною діяльністю кон-
кретних індивідів, що використовують їх з метою 
забезпечення власних інтересів та інтересів соціуму. 

Особливістю природних ресурсів є їх природ-
на вичерпність попри достатній розподіл на Зем-
лі. Однак, до основної ознаки природних ресурсів 
слід віднести зміну їхніх властивостей у разі за-
стосуванні їх у виробничому процесі [6].

Таким чином, виходячи з аналізу теоретичних 
напрацювань науковців, можемо зробити висно-
вок, що природними ресурсами є всі наявні вичерп-
ні компоненти навколишнього середовища, осно-
вне призначення яких, з матеріальної точки зору, 
є забезпечення необхідними благами суспільства 
через безпосередню розумову та фізичну діяльність 
конкретних людей, задіяних в їх використанні.

Визначення поняття та правової природи пра-
вових відносин має велике значення для аналізу 
специфіки цих відносин у галузях права, зокрема в 
адміністративному праві, сферою дії якого охоплю-
ються відносини у галузі публічного права [7, с. 76]. 
Кожен вид правовідношення має свої особливості, 
обумовлені його змістом, сферою застосування та 
суб’єкт-об’єктним складом, а також впливом методів 
регулювання, притаманних тим галузям права, нор-
ми яких врегульовують такі правовідносини. Ши-
рокого поширення набула практика охоплення га-
луззю адміністративного права питань притягнення 
до адміністративної відповідальності. Разом з цим, 
сучасні дослідження перебувають на тій позиції, що 
у межах галузі адміністративного права вже давно 
сформувалася і потребує самостійного визнання така 
галузь, як адміністративно-деліктне право [8, с. 37]. 

Звертаючись до теорії права, загальнотеоретич-
на категорія «делікт» за ступенем суспільної не-
безпечності поділяється на злочини і проступки. 
Сферами вчинення правопорушень (злочинів і про-
ступків) можуть бути економічні, військові, дорож-
ньо-транспортні, податкові, митні тощо [9, с. 757].

З огляду на те, що споріднена категорія «еко-
логічне правопорушення» (делікт) окремими на-
уковцями визначається як винне, протиправне, 
суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяль-
ність), яке посягає на встановлений порядок ви-
користання природних ресурсів, охорони навко-
лишнього природного середовища та порушує 
екологічні вимоги і пов’язані з ними інші права 
людини [10, с. 161], під адміністративним делік-
том у сфері використання та охорони природних 
ресурсів слід розуміти протиправну, винну (умис-
ну або необережну) дію чи діяльність, яка посягає 
на встановлений порядок охорони та використан-
ня всіх наявних вичерпних компонентів навко-
лишнього середовища, основне призначення яких 
з матеріальної точки зору є забезпечення необ-
хідними благами суспільства через безпосередню  

розумову та фізичну діяльність конкретних лю-
дей, задіяних в їх використанні.

Адміністративно-деліктні відносини, на думку 
В. Колпакова, породжують права і обов’язки, змістом 
яких є обов’язок правопорушника нести відповідаль-
ність, а суб’єкта юрисдикції – застосовувати до ньо-
го стягнення. Виникнення адміністративно-делік-
тних відносин законодавець жорстко зв’язав лише 
з одним типом правових імперативів – вчиненням 
адміністративного правопорушення. Для адміністра-
тивно-деліктних відносин характерно те, що весь їх-
ній зміст пронизує найважливіший юрисдикційний 
принцип змагальності учасників. Останні наділя-
ються законодавцем відповідними процесуальними 
правами. Саме реалізація даного принципу додає осо-
бливу своєрідність розглянутим відносинам, формує 
специфічний правовий режим [11, с. 80–82, 85]. 

З огляду на вищевказане, слід зробити висно-
вок, що адміністративно-деліктні відносини у 
сфері використання та охорони природних ресур-
сів – це врегульовані нормами адміністративного 
права суспільні відносини, які виникають, змі-
нюються або припиняються під час посягання на 
встановлений порядок охорони та використання 
всіх наявних вичерпних компонентів навколиш-
нього середовища, основне призначення яких з 
матеріальної точки зору є забезпечення необхід-
ними благами суспільство через безпосередню ро-
зумову та фізичну діяльність конкретних людей, 
задіяних в їх використанні.

О. Шем’яков, Я. Батракова, розглядаючи за-
гальну юридичну характеристику Глави 7 КУпАП 
«Адміністративні правопорушення у сфері охоро-
ни природи, використання природних ресурсів, 
охорони культурної спадщини», зазначають, що 
родовим об’єктом цієї групи деліктів є суспіль-
ні відносини у сфері охорони права громадян на 
безпечне довкілля, а також у сфері охорони та ра-
ціонального використання природних ресурсів, 
зокрема повітряних, водних, земельних; флори й 
фауни, їх середовища; забезпечення збереження 
генетичного фонду існуючих організмів, регулю-
вання наслідків техногенного впливу на природні 
комплекси; та суспільні відносини у сфері охоро-
ни історико-культурної спадщини [10, с. 161]. 

Очевидно, що специфіка адміністративно-де-
ліктних відносин полягає у тому, що вони іманент-
ні, тобто внутрішньо притаманні адміністративній 
деліктності, оскільки їх виникнення напряму та 
об’єктивно пов’язано із фактом скоєння адміні-
стративного делікту [12, с. 20]. Отже, в основі адмі-
ністративно-деліктних відносин перебуває адміні-
стративний делікт і пов’язані з ним суб’єктивні та 
об’єктивні чинники його виникнення (вчинення), 
а також усунення негативних наслідків адміні-
стративного делікту [8, с. 40].

Науковці пропонують виділити такі групи су-
спільних відносин: відносини у сфері охорони та 
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раціонального використання земельних ресурсів та 
державного контролю за порядком здійснення зем-
леустрою; відносини у сфері геологічного вивчення 
та охорони надр; відносини у сфері охорони та реалі-
зації права на водокористування; відносини у сфері 
охорони навколишнього природного середовища з 
питань використання флори та фауни; відносини у 
сфері охорони навколишнього природного середо-
вища з питань встановленого порядку використан-
ня відходів, хімічних речовин та хімічних джерел; 
відносини у сфері охорони атмосферного повітря; 
відносини у сфері регулювання реалізації окремих 
прав на використання природних ресурсів навко-
лишнього середовища, екологічної безпеки; відно-
сини у сфері регулювання порядку використання 
природно-заповідного та архівного фонду, стандар-
тизації та обліку; відносини у сфері охорони куль-
турної спадщини. Предметом цих адміністративних 
деліктів є природні ресурси загальнодержавного й 
місцевого значення: тваринні, рослинні, водні, ат-
мосферні та земельні. Їх походження є первинним, 
тобто природним, без застосування при їх створенні 
людських ресурсів [10, с. 162].

Таким чином, родовим об’єктом адміністра-
тивних деліктів у сфері використання та охорони 
природних ресурсів є встановлений порядок охо-
рони та використання всіх існуючих вичерпних 
компонентів навколишнього середовища, основне 
призначення яких з матеріальної точки зору є за-
безпечення необхідними благами суспільство через 
безпосередню розумову та фізичну діяльність кон-
кретних людей, задіяних в їх використанні. Безпо-
середнім об’єктом адміністративних деліктів у сфе-
рі використання та охорони природних ресурсів є 
раціональне використання природних ресурсів та 
збереження існуючих його компонентів.

Попри множинність об’єктів, прояв об’єктив-
ної сторони порушень у галузі охорони природи та 
використання природних ресурсів у більшості пра-
вопорушень повторюється і виражається як здійс-
нення наступних протиправних вчинків: псування, 
забруднення, порушення правил використання чи 
охорони, знищення тощо. Суб’єктивна сторона вка-
заних правопорушень полягає у здійсненні навмис-
них або необережних діянь. Як правило, більшість 
правопорушень у цій галузі здійснюється суб’єкта-
ми права навмисно (наприклад, самовільне заняття 
земельної ділянки, приховування або перекручення 
даних земельного кадастру, самовільне сінокосін-
ня, виробництво продукції з відходів чи з їх вико-
ристанням без відповідної нормативно-технічної 
та технологічної документації), хоча можуть бути і 
випадки необережного вчинення правопорушення 
(порушення вимог пожежної безпеки у лісах, по-
шкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях 
державного лісового фонду) [13].

Отже, адміністративно-деліктні відносини  
у сфері використання та охорони природних  

ресурсів є особливою адміністративно-правовою 
категорією, яка регулює суспільні відносини вчи-
нення адміністративного проступку щодо проти-
правних діянь, спрямованих на встановлений по-
рядок охорони та використання всіх наявних видів 
природних ресурсів, адміністративного розсліду-
вання, адміністративної відповідальності тощо. 

Родовим об’єктом адміністративних деліктів у 
сфері використання та охорони природних ресурсів є 
встановлений порядок охорони та використання всіх 
наявних вичерпних компонентів навколишнього се-
редовища, основне призначення яких з матеріаль-
ної точки зору є забезпечення необхідними благами 
суспільства через безпосередню розумову та фізичну 
діяльність конкретних людей, задіяних в їх вико-
ристанні. Безпосереднім об’єктом адміністративних 
деліктів у сфері використання та охорони природних 
ресурсів є раціональне використання природних ре-
сурсів та збереження наявних його компонентів.
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анотація

Іванов Ф. О. Теоретико-правові підходи до визна-
чення адміністративно-деліктних відносин у сфері ви-
користання та охорони природних ресурсів. – Cтаття. 

У статті здійснено дослідження дефініції адміністра-
тивно-деліктних відносин у сфері використання та охоро-
ни природних ресурсів шляхом виокремлення основних 
ознак, як складових елементів цілого явища. Зроблено 
спектральний аналіз понять «адміністративний делікт», 
«адміністративна відповідальність» у поєднанні з дослі-
дженням положень чинного адміністративно-деліктного 
законодавства у сфері природокористування. У ході на-
лагодження понятійно-категоріального апарату визначе-
но категорії родовий та безпосередній об’єкт. Під родовим 
об’єктом слід розуміти встановлений порядок охорони 
та використання всіх наявних вичерпних компонентів 
навколишнього середовища. Безпосереднім об’єктом є 
раціональне використання природних ресурсів та збере-
ження його компонентів.

Ключові слова: адміністративно-деліктні відносини, 
адміністративний делікт у сфері використання та охо-
рони природних ресурсів, адміністративна відповідаль-
ність, використання та охорона природних ресурсів.

аннотация

Иванов Ф. А. Теоретико-правовые подходы к оп-
ределению административно-деликтных отношений в 
сфере использования и охраны природных ресурсов. –  
Статья.

В статье проведено исследование дефиниции адми-
нистративно-деликтных отношений в сфере использо-

вания и охраны природных ресурсов путем выделения 
основных признаков, как составляющих элементов 
целого явления. Спектральный анализ понятий «ад-
министративный деликт», «административная ответ-
ственность» в сочетании с исследования положений 
действующего административно-деликтного законо-
дательства в сфере природопользования. В ходе отлад-
ки понятийно-категориального аппарата определены 
категории родовой и непосредственный объект. Под 
родовым объектом следует понимать установленный 
порядок охраны и использования всех существующих 
исчерпывающих компонентов окружающей среды, 
основное назначение. Непосредственным объектом яв-
ляется рациональное использование природных ресур-
сов и сохранение существующих его компонентов.

Ключевые слова: административно-деликтные отно-
шения, административный деликт в сфере использова-
ния и охраны природных ресурсов, административная 
ответственность, использование и охрана природных 
ресурсов.

Summary

Ivanov F. O. Theoretical and legal approaches to 
defining administrative and delict relations in the field 
of use and protection of natural resources. – Article.

In this article, the study of the definition of adminis-
trative and delict relations in the field of use and protec-
tion of natural resources is carried out by distinguishing 
the main features as components of the whole phenome-
non. Spectral analysis of the concepts of “administrative 
delinquency”, “administrative responsibility” in con-
junction with the study of the provisions of the current 
administrative and delict law in the field of nature man-
agement. In the process of debugging the conceptual-cat-
egorical apparatus, generic and direct objects are defined. 
Under the generic object should be understood the estab-
lished order of protection and use of all existing exhaus-
tive components of the environment, the main purpose. 
The immediate object is the rational use of natural re-
sources and the preservation of its existing components.

Key words: administrative and tort relations, admin-
istrative delict in the field of use and protection of natu-
ral resources, administrative responsibility, use and pro-
tection of natural resources.
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МеТодоЛоГіЧНо-пРаВоВі підХоди Щодо сисТеМаТиЗаЦіЇ адМіНісТРаТиВНиХ  
ЗасоБіВ УдосКоНаЛеННя деРжаВНоГо УпРаВЛіННя В ГаЛУЗі ВиКоРисТаННя,  

ВідТВоРеННя Та оХоРоНи НадР В УКРаЇНі

Науці адміністративного права відома ціла низ-
ка авторських підходів, щодо розуміння засобів 
удосконалення державного управління в різних 
сферах державного життя. Такі дослідження не 
втрачають своєї актуальності з плином часу, адже в 
ході історичного розвитку на перший план висува-
ються все нові й нові способи державного впливу на 
поведінку суб’єктів управління, що залежить від 
зміні пріоритетів та принципів правового регулю-
вання. Істотні зміни у державній політиці в галузі 
надрокористування обумовлені істотними змінами 
в розумінні функцій держави, державних сервісів, 
послуг, які надає держава. Відтак це потребує до-
даткових досліджень та узагальнень.

Проблематикою правового забезпечення 
управління в галузі охорони надр, а також за-
гальними дослідженнями в сфері управління та 
методами удосконалення в цій сфері у свій час 
займалися такі науковці, як: Авер’янов В.Б., 
Атаманчук Г.В., Бакуменко В.Д., Битяк Ю.П., 
Коренєв О.П., Курило В.І., Лазарєв Б.М., Мали-
новський В.Я., Тихоміров Ю.О., Юсупов В.А.

Питання систематизації засобів удосконалення 
державного управління в цілому та у сфері надро-
користування зокрема не знаходили достатнього 
висвітлення в наукових дослідженнях. Так, якщо 
адміністративно-правову природу таких засобів 
удосконалення здебільшого розкрито достатньою 
мірою, то саме систематизація за різноманітними 
критеріями до цього часу не була окремим пред-
метом наукової уваги вчених-адміністративістів.

Метою та завданням дослідження є систе-
матизація засобів удосконалення державного 
управління у сфері надрокористування за таки-
ми критеріями, як: за видами залучення надр у 
діяльність держави; за видами корисних копа-
лин; за часовими межами очікуваного впливу, 
що сприятиме більш глибокому пізнанню такого 
складного адміністративного механізму, як орга-
нізація управління в зазначеній сфері.

Під час класифікації засобів удосконалення 
державного управління в галузі використання, 
відтворення і охорони надр за критерієм видів за-
лучення надр у діяльності держави доцільно виді-
лити такі види засобів удосконалення:

– засоби вдосконалення державного управлін-
ня в галузі використання надр;

– засоби вдосконалення державного управлін-
ня в галузі відтворення надр;

– засоби вдосконалення державного управлін-
ня в галузі охорони надр.

Слід зауважити, що класифікація за даним 
критерієм є досить умовною та здійснюється, ви-
ходячи з аналізу чинної нормативно-правової 
бази. Законодавець не наводить чіткого розподілу 
за даним критерієм, обмежуючись знову ж таки 
висвітленням певних, досить загальних переліків 
заходів, які необхідно вжити для досягнення цілі 
вдосконалення державного управління досліджу-
ваною галуззю.

Так, наприклад, в якості засобів удосконален-
ня державного управління в галузі використан-
ня надр Рішенням Ради національної безпеки 
і оборони України від 3 лютого 2010 року «Про 
заходи щодо підвищення ефективності держав-
ного управління у галузі геологічного вивчення і 
використання надр» (Рішення введено в дію Ука-
зом Президента № 90/2010 від 03.02.2010 р.) [4] 
передбачено необхідність розробки та схвалення 
Стратегії розвитку геологічної галузі України на 
період до 2030 року, яка б містила комплекс захо-
дів, спрямованих на вдосконалення державного 
управління у сфері використання надр, а саме: 

– формування збалансованої мінерально-сиро-
винної бази для задоволення прогнозованих по-
треб вітчизняної промисловості та з урахуванням 
кон’юнктури світового ринку; 

– упровадження екологічно безпечних техно-
логій видобутку та переробки мінеральної сиро-
вини; 

– стимулювання комплексного використання 
надр під час видобутку та переробки корисних ко-
палин;

– упровадження ефективних механізмів видо-
бутку і переробки мінеральної сировини на заса-
дах державно-приватного партнерства; 

– забезпечення ефективного державного контр-
олю за додержанням користувачами надр зобов’я-
зань, що регламентують їх діяльність відповідно 
до законодавства; 

– створення загальнодоступної бази даних про ви-
дані спеціальні дозволи на користування надрами.

Незважаючи на те, що в нормативному акті 
міститься вказівка, що дані заходи вдосконалення 
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державного управління спрямовані на вдосконален-
ня саме «державного управління у сфері використан-
ня надр», частину з них слід віднести до інших груп.

Так, до засобів удосконалення державного 
управління в галузі відтворення надр (у розумінні 
відтворення надр, що здійснюється під час геоло-
гічного вивчення, дослідно-промислової розробки 
родовищ корисних копалин тощо) слід віднести, 
наприклад, формування збалансованої мінераль-
но-сировинної бази для задоволення прогнозова-
них потреб вітчизняної промисловості та з ураху-
ванням кон’юнктури світового ринку.

До засобів удосконалення державного управ-
ління в галузі охорони слід віднести, зокрема: 

– упровадження екологічно безпечних техноло-
гій видобутку та переробки мінеральної сировини; 

– забезпечення ефективного державного кон- 
тролю за додержанням користувачами надр зо-
бов’язань, що регламентують їх діяльність відпо-
відно до законодавства тощо.

Як вже зазначалось вище, під час норматив-
но-правового регулювання державного управлін-
ня в галузі використання, відтворення і охорони 
надр найбільша увага присвячується саме вико-
ристанню надр, а більш конкретно – видобутку 
корисних копалин. Тому логічним є застосування 
критерію для класифікації засобів удосконалення 
державного управління в досліджуваній галузі за 
видом корисних копалин.

Яскравою ілюстрацією вказаної тези є перелік 
нормативно закріплених заходів удосконалення 
державного управління, що передбачений Зако-
ном України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI 
«Про затвердження Загальнодержавної програми 
розвитку мінерально-сировинної бази України на 
період до 2030 року» [2].

Вказаним законом передбачені окремі заходи 
вдосконалення державного управління в галузі 
використання, відтворення і охорони надр за на-
ступними видами корисних копалин:

1. Паливно-енергетичні ресурси: газ, нафта, 
конденсат; вугілля; метан вугільних родовищ; 
сланцевий газ; уран;

2. Металічні корисні копалини: 
2.1. Чорні метали: залізні руди; марганцеві 

руди; хромові руди 
– кольорові та легуючі метали: алюміній; 

мідь; нікель і кобальт; свинець і цинк; титан; оло-
во; вольфрам; молібден;

– рідкісні та рідкісноземельні метали: тантал 
і ніобій; літій; рідкісні землі та ітрій; цирконій і 
гафній; скандій;

– розсіяні елементи: реній;
– дорогоцінні метали та алмази: золото і срі-

бло; платиноїди; алмази;
3. Неметалічні корисні копалини: неметаліч-

на сировина для металургії; плавиковий шпат; 
флюсові вапняки і доломіти; бентонітові глини; 

вогнетривка сировина; магнезит; високоглино-
земна сировина;

4. Сировина для гірничо-хімічного та агропро-
мислового комплексів: апатит; фосфорити; сірка 
самородна; калійні солі;

5. Інша нерудна сировина: каменесамоцвітна 
сировина; первинні каоліни і опоки; вапняки для 
цукрової промисловості; глауконіт; барит;

6. Буто-щебенева сировина;
7. Кварцити та кварцовий пісок для металур-

гії та виробництва скла;
8. Польовий шпат;
9. Графіт;
10.  Техногенна сировина.
З викладеного вбачається, що держава надає 

важливого значення вдосконаленню державного 
управління в галузі використання, відтворення і 
охорони надр, зокрема, щодо здійснення держав-
ного управління у відношенні до конкретних груп 
та/або видів корисних копалин. 

Незважаючи на досить об’ємний перелік ко-
рисних копалин, засоби вдосконалення держав-
ного управління, що передбачені даним Законом, 
є подібними.

Також слід зауважити, що характер удоскона-
лення засобів державного управління в межах на-
веденої групи є:

– або загальним – таким, що може бути застосо-
ваний практично до будь-якої корисної копалини;

– або конкретним – таким, що передбачений 
лише для даної корисної копалини/ виду корис-
них копалин. 

Загальні засоби вдосконалення державного 
управління в даній галузі можна узагальнити, 
згрупувавши їх наступним чином:

1. Заходи вдосконалення державного управ-
ління, пов’язані з проведенням геологорозвіду-
вальних робіт, оцінки запасів корисних копалин 
тощо:

– проведення пошуково-оцінювальних і гео-
логорозвідувальних робіт з метою оцінки запасів 
корисних копалин; 

– проведення пошуково-оцінювальних робіт 
на виявлених перспективних ділянках, родови-
щах з метою оцінки їх ресурсного потенціалу па-
раметризації промислового об’єкта в їх межах; 

– проведення генеральної переоцінки запасів;
– одержання промислових категорій запасів;
– нарощування та вдосконалення структури 

промислових запасів;
– проведення геолого-економічної оцінки і ви-

явлення запасів промислових категорій родовищ; 
– проведення геолого-економічної оцінки – 

переоцінки родовищ;
– проведення прогнозної оцінки ресурсного 

потенціалу родовищ; 
– розроблення нових методів вивчення і оцін-

ки запасів корисних копалин;
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– виконання тематичних робіт з аналізу та 
інтерпретації геолого-геофізичної інформації та 
оцінки перспективних ресурсів; 

– проведення цілеспрямованих тематичних і 
пошукових досліджень з розробки прогнозно-по-
шукових критеріїв; 

– визначення доцільності розвідки родовищ;
– прогноз та оцінка перспективних стратигра-

фічних комплексів;
– науковий прогноз та проведення пошуків 

у межах нових родовищ із сприятливими гірни-
чо-геологічними умовами; 

– проведення геолого-прогнозного картуван-
ня перспективних територій; 

– проведення комплексу бурових, мінерало-
го-петрографічних і технологічних досліджень у 
процесі пошукових і пошуково-оцінювальних ро-
біт тощо.

2. Заходи вдосконалення державного управ-
ління, пов’язані з проведенням підготовки до ви-
користання промислового освоєння родовищ ко-
рисних копалин:

– проведення розвідки для підготовки до про-
мислового освоєння родовищ;

– підготовка до дослідно-промислової експлу-
атації родовища;

– передача у промислове освоєння родовищ;
– підготовка невеликих родовищ до розро-

блення (можливо, із залученням іноземних інвес-
торів);

– дослідження з метою визначення можли-
вості продовження строку експлуатації та рекон-
струкції діючих підприємств; 

– впровадження нових вітчизняних техноло-
гій видобування;

– підготовка до промислового освоєння пер-
спективних ділянок резервних родовищ, перспек-
тивних для забезпечення приросту запасів.

3. Інші заходи вдосконалення державного 
управління, пов’язані з використанням та охоро-
ною надр під час видобування корисних копалин:

– проведення гідрогеологічних режимних 
спостережень;

– вивчення гідрогеологічних умов; 
– вжиття ефективних заходів щодо протидії 

водопритокам.
Щодо конкретних засобів державного управ-

ління досліджуваної категорії, то тут слід зазна-
чити, що переважно такі засоби конкретизується 
за певними геолого-географічним об’єктом та за 
корисною копалиною, наприклад:

– здійснення оцінки прогнозних і перспектив-
них ресурсів газу сланцевих товщ нафтогазоно-
сних басейнів України, Українського кристаліч-
ного щита, Волино-Поділля та Причорномор’я; 

– проведення фундаментальних та приклад-
них науково-дослідних і тематичних досліджень 
з наукового прогнозування та обґрунтування пер-

спективних зон розвитку сланців із високим вміс-
том органічної речовини, з якими пов’язуються 
перспективи видобутку газу в усіх нафтогазоно-
сних басейнах України, Українського кристаліч-
ного щита, Волино-Поділля та Причорномор’я; 

– розроблення проекту програми з техні-
ко-економічним обґрунтуванням проведення 
регіональних пошуково-розвідувальних і гео-
логорозвідувальних робіт та освоєння ресурсів 
сланцевого газу; 

– виявлення та підготовка об’єктів для першо-
чергового проведення геологорозвідувальних ро-
біт з метою відкриття родовищ сланцевого газу; 

– розвідка і підготовка до промислового осво-
єння Криничанського, Новогур’ївського, Ху-
торського та Оленівського родовищ урану для їх 
розробки методом підземного вилуговування, а 
також попереднє випробування разом із Східним 
гірничо-збагачувальним комбінатом методу зба-
гачення за киснево-содовою технологією на Сафо-
нівському родовищі; 

– проведення досліджень із просторової па-
раметризації золото-галеніт-сфалеритових руд у 
родовищах і рудопроявах золота зеленокам’яних 
поясів Українського кристалічного щита джеспі-
літового типу та в зоні зчленування Українського 
кристалічного щита і Донецького басейну (Комсо-
мольский рудний вузол);

– розвиток вітчизняних технологій отримання 
алюмінієво-скандієвих сплавів для забезпечення 
потреб вітчизняного літако- та ракетобудування; 

– розвиток вітчизняних технологій вилучен-
ня скандію під час хімічної переробки ільменіту з 
руд Стремигородського апатит-ільменітового ро-
довища;

– створення власної лабораторної бази (осна-
щення спектрометром ICP-MS типу NEPTUNE) 
і організація масових цілеспрямованих пошуків 
металів платинової групи у процесі виконання 
всіх видів геологорозвідувальних робіт і геоло-
го-прогнозного картування; 

– проведення цільових пошукових робіт на ви-
явлення металів платинової групи на локальних 
площах і об’єктах з оцінкою перспективи прак-
тичного їх освоєння; 

– розвідування одного з родовищ металів пла-
тинової групи або здійснення геолого-економіч-
ної оцінки за високими промисловими категорі-
ями як супутнього компонента в комплексному 
родовищі.

Таким чином, класифікація засобів удоскона-
лення державного управління в галузі використан-
ня, відтворення і охорони надр за критерієм видів 
корисних копалин дозволяє отримати уявлення 
про значення та пріоритетність кожного конкрет-
ного виду корисних копалин для держави.

Наступним критерієм для класифікації ад-
міністративно-правових засобів удосконалення  
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державного управління пропонуємо розглянути 
часові межі очікуваного впливу засобів удоско-
налення державного управління в галузі викори-
стання, відтворення і охорони надр.

Мається на увазі наступне. Кожен засіб удоско-
налення державного управління в досліджуваній 
галузі в разі його впровадження має на меті досяг-
нення певного позитивного результату – підви-
щення ефективності державного управління. Та-
кий результат може мати місце негайно після його 
впровадження, а може настати в майбутньому, за 
умови виконання повного комплексу заходів, які 
йому передують. За даним критерієм адміністра-
тивно-правові засоби вдосконалення державного 
управління в галузі використання, відтворення і 
охорони надр поділяємо на три групи:

– стратегічні (з конкретно не визначеним стро-
ком настання бажаного результату або з віддале-
ним настанням бажаного результату);

– оперативні (з умовно «негайним» настанням 
бажаного результату);

– ситуативні (спрямовані на «негайне» усунен-
ня недоліків державного управління галуззю). 

Застосування терміну «негайне настання» є 
досить умовним, зважаючи на значну забюрокра-
тизованість державного управління досліджува-
ної галузі, кількість державних органів, що мо-
жуть бути задіяні у процесі впровадження таких 
заходів, необхідність проходження погоджуваль-
них процедур тощо. Тобто юридично «негайне 
настання» передбачає настання бажаного наслід-
ку застосування відповідного заходу вдоскона-
лення державного управління в терміни, вказані 
в нормативному акті (наприклад, у перехідних 
положеннях нормативних актів встановлюються 
конкретні строки для проведення кожним учас-
ником – державним органом – необхідних захо-
дів). Фактично ж «негайне настання» може бути 
досить віддаленим.

Під стратегічними адміністративно-правовими 
засобами вдосконалення державного управління 
ми розуміємо такі засоби вдосконалення держав-
ного управління, які спрямовані на підвищення 
ефективності державного управління галуззю в 
майбутньому:

– розраховані на досягнення підвищення ефек-
тивності державного управління в певному вели-
кому часовому проміжку. Наприклад, адміністра-
тивно-правові засоби державного управління в 
галузі використання, відтворення і охорони надр, 
що передбачені Законом України від 21 квітня 
2011 року № 3268-VI «Про затвердження Загаль-
нодержавної програми розвитку мінерально-сиро-
винної бази України на період до 2030 року» [2], 
«Енергетичною стратегією України на період до 
2030 р.», що схвалена Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071 
[3] тощо;

– розраховані на досягнення підвищення ефек-
тивності державного управління після проведен-
ня комплексу певних заходів, в т. ч. оператив-
них та ситуативних. Прикладом можна навести 
заходи, передбачені у Стратегії сталого розвитку 
«Україна 2020», що схвалена Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року № 5/2015.

Слід звернути увагу, що такі засоби носять за-
звичай загально-декларативний, програмний ха-
рактер. Більш конкретні приклади таких засобів 
наведені вище, під час систематизації адміністра-
тивно-правових засобів вдосконалення державно-
го управління в галузі використання, відтворення 
і охорони надр за ступенем деталізації. 

До оперативних адміністративно-правових 
засобів вдосконалення державного управління в 
галузі використання, відтворення і охорони надр 
слід відносити засоби вдосконалення державного 
управління галуззю, спрямовані на досягнення 
бажаного результату у визначений строк. Як при-
клад оперативних засобів удосконалення держав-
ного управління можна навести закріплені в Ука-
зі Президента України від 28 лютого 2008 року 
№ 173/2008 «Про деякі заходи щодо вдоскона-
лення регулювання гірничих відносин [4], зокре-
ма наступні, проведення яких доручено Кабінету 
Міністрів України:

– розробити та внести в установленому поряд-
ку на розгляд Верховної Ради України законопро-
екти про внесення змін до Кодексу України про 
надра, до Земельного кодексу України, до Закону 
України «Про угоди про розподіл продукції»;

– розробити та впровадити в шестимісячний 
строк дієві механізми залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій у розвиток мінерально-си-
ровинної бази України;

– здійснити протягом року оцінку запасів ро-
довищ корисних копалин загальнодержавного 
значення, що не використовуються тощо.

Нормативне формулювання оперативних ад-
міністративно-правових засобів удосконалення 
державного управління в галузі використання, 
відтворення і охорони надр характеризується 
конкретною визначеністю заходів, які необхідно 
вжити для досягнення мети, встановлення часо-
вих меж їх впровадження, передбачення механіз-
му їх впровадження.

Наступна група адміністративно-правових за-
собів удосконалення державного управління в 
галузі використання, відтворення і охорони надр 
– це ситуативні засоби. Особливістю даної групи 
заходів удосконалення державного управління га-
луззю є те, що вони є конкретно визначеними та 
покликаними концентровано вплинути на певний 
аспект державного управління з метою усунен-
ня конкретно визначених недоліків державного 
управління. Прикладами таких засобів удоско-
налення державного управління галуззю можна 
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назвати закріплені у Рішенні Ради національної 
безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року 
«Про заходи щодо підвищення ефективності дер-
жавного управління у галузі геологічного вивчен-
ня і використання надр» (Рішення введено в дію 
Указом Президента № 90/2010 від 03.02.2010 р.) 
[1] заходи, проведення яких доручено Кабінету 
Міністрів України, пов’язані з діяльністю Націо-
нальної акціонерної компанії «Надра України», а 
саме – щодо забезпечення здійснення комплексу 
заходів підвищення ефективності діяльності та 
виведення з її кризового стану, зокрема: 

– провести у чотиримісячний строк інвента-
ризацію майна і оцінку активів Національної ак-
ціонерної компанії «Надра України» та підпри-
ємств, у статутних (складених) капіталах яких 
Компанія володіє корпоративними правами, пе-
ревірку ефективності її фінансово-господарської 
діяльності; 

– затвердити в п’ятимісячний строк план захо-
дів зі стабілізації фінансового стану Національної 
акціонерної компанії «Надра України» та страте-
гію її подальшого розвитку; 

– вжити заходів щодо запровадження в уста-
новленому порядку мораторію на списання, від-
чуження основних фондів (засобів) Компанії та 
підприємств, у статутних (складених) капіталах 
яких Компанія володіє корпоративними права-
ми, на період до визначення стратегії її дальшого 
розвитку; 

– вирішити питання щодо доцільності даль-
шого перебування керівників Національної ак-
ціонерної компанії «Надра України» та підпри-
ємств, у статутних (складених) капіталах яких 
Компанія володіє корпоративними правами, на 
посадах тощо.

Відтак, систематизувавши адміністратив-
но-правові засоби вдосконалення державного 
управління в галузі використання, відтворення 
і охорони надр за критерієм часових меж очіку-
ваного впливу, доходимо висновку, що даний 
критерій впливає також на інші характеристи-
ки засобів удосконалення, таких як: конкретна 
визначеність, визначення чіткого механізму їх 
реалізації.
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анотація

Максіменцева Н. О. Методологічно-правові під-
ходи щодо систематизації адміністративних засобів 
удосконалення державного управління в галузі вико-
ристання, відтворення та охорони надр в Україні. – 
Стаття.

У статті автором досліджено систематизацію адмі-
ністративно-правових засобів удосконалення держав-
ного управління в галузі використання, відтворення 
та охорони надр за такими критеріями, як: за видами 
залучення надр у діяльність держави; за видами корис-
них копалин; за часовими межами очікуваного впливу.

Ключові слова: державне управлінняЮ засоби вдо-
сконалення управління, адміністративно-правове за-
безпечення.

аннотация

Максименцева Н. А. Методологически-правовые 
подходы к систематизации административных средств 
совершенствования государственного управления в 
области использования, воспроизводства и охраны 
недр в Украине. – Статья.

В статье автор исследовала систематизацию адми-
нистративно-правовых средств усовершенствования 
государственного управления в сфере использования, 
воспроизводства и охраны недр по таким критериям, 
как: по видам вовлеченности недр в деятельность госу-
дарства; по видам полезных ископаемых; по времен-
ным рамкам ожидаемого результата.

Ключевые слова: государственное управление, спо-
собы усовершенствования управления, администра-
тивно-правовое обеспечение.

Summary

Maksimentseva N. O. Methodological and legal 
approaches to the systematization of administrative 
means of improving public administration in the field of 
use, reproduction and the protection of mineral resources 
in Ukraine. – Article.

In this article, the author examined the systematization 
of administrative and legal means for improving public 
administration in the sphere of use, reproduction and 
protection of subsurface resources by such criteria as: 
by types of subsoil involvement in the state’s activities; 
by types of minerals; by the time frame of the expected 
result.

Key  words: public administration, ways to improve 
management, administrative and legal support.
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Будь-яка діяльність породжує певні наслідки. 
Останні можуть бути як позитивними, так і нега-
тивними. А значить настання тих чи інших на-
слідків призводить до відповідальності. Залеж-
но від характеру наслідків різниться й характер 
відповідальності. Тобто мова йде про позитивну 
та ретроспективну (негативну) відповідальність. 
Перша породжує різного роду заохочення, в той 
час, як друга – стягнення, обмеження. Не є ви-
нятком і діяльність науково-дослідних установ, 
котра також призводить до різного роду наслід-
ків, а значить і породжує певний вид відпові-
дальності. Тому особливо актуальним є питання 
про види відповідальності науково-дослідних 
установ, існуючі проблеми їх притягнення до від-
повідальності та можливі шляхи вдосконалення 
окресленого інституту.

Питання відповідальності неодноразово висвіт-
лювалося у правовій літературі. Зокрема, окремі 
аспекти вказаної проблематики були предметом 
наукових досліджень С.С. Алєксєєва, Б.Т. Бази-
лєва, О.М. Бандурки, С.М. Братуся, В.С. Венедік-
това, І.О. Галагана, О.С. Йоффе, А.Т. Комзюка, 
В.М. Кудрявцева, В.В. Лазарєва, М.І. Мельника, 
О.М. Музичука, Г.О. Пономаренко, І.С. Самощен-
ка, О.Ф. Скакун, В.В. Сташиса, М.С. Строговича, 
В.Я. Тація, М.Х. Фарукшина, М.І. Хавронюка, 
Р.О. Халфіної, Л.С. Явича та інших. Науковий 
вклад названих науковців є беззаперечним. Про-
те чимало питань залишилося невирішеними. 
Зокрема, переважна кількість наукових доробок 
стосується загальних положень юридичної відпо-
відальності або її різновидів – адміністративної, 
кримінальної, дисциплінарної, цивільно-матері-
альної. Однак питання притягнення до відпові-
дальності юридичних осіб, таких як науково-до-
слідні установи, досі викликає жваві дискусії й 
дебати між науковцями. Відсутні напрацювання 
в частині визначення особливостей притягнення 
до відповідальності науково-дослідних установ і 
шляхів її вдосконалення. Зазначене віддзеркалює 
актуальність та своєчасність даної статті. Тож, ок-
реслені прогалини й закладаються нами в основу 
мети наукового дослідження, що проявляється 
у встановленні проблем удосконалення відпові-
дальності науково-дослідних установ.

Перш за все, варто вказати на те, що будь-яка 
поведінка у правовій сфері характеризується 

юридично значимими наслідками. Це тверджен-
ня актуальне й для діяльності науково-дослідних 
установ. А значить, останні теж несуть відпові-
дальність за свою діяльність. Так, під поведінкою 
у правовій сфері в теорії держави і права прийнято 
розуміти соціально й юридично значущу свідомо 
вольову поведінку особи (дію чи бездіяльність), 
що передбачена нормами права та спричиняє або 
може спричинити можливі (належні) юридичні 
наслідки. Поведінка суб’єктів права в будь-якому 
випадку є юридично значимою, адже без поведін-
ки у сфері дії права не відбуваються правовідно-
сини, не реалізуються права і свободи громадян, 
оскільки така поведінка виступає як юридичний 
факт, що визначає її характер: правомірна пове-
дінка викликає виникнення регулятивних пра-
вовідносин, неправомірна (правопорушення) – 
охоронних і захисних [1, с. 590]. Тобто йде мова 
про засоби впливу на суб’єкта права, породжені 
поведінкою. Залежно від характеру наслідків ці 
засоби можуть бути заохочувального (позитивна 
відповідальність) або обмежувального (негативна 
відповідальність) характеру. У цьому підрозділі 
висвітленню підлягають особливості притягнення 
до ретроспективної (негативної) відповідальності 
науково-дослідних установ.

Як вірно зазначає колектив авторів навчально-
го посібника «Адміністративна відповідальність 
в Україні», традиційно правову відповідальність 
пов’язують із застосуванням заходів державного 
примусу, розглядають її як передбачену санкці-
ями правових норм реакцію на правопорушення, 
як реалізацію, застосування і здійснення санкцій. 
Застосування заходів юридичної відповідальності 
спричиняє для правопорушників обтяжливі на-
слідки майнового, морального, особистісного чи 
іншого характеру, яку він зобов’язаний перетер-
піти та фактично зазнає. Тим самим правопоруш-
ник «тримає відповідь» перед державою за непра-
вомірну поведінку [2, с. 6].

З.М. Будько визначає юридичну відповідаль-
ність як обов’язок особи, яка вчинила право-
порушення, зазнати позбавлення особистого, 
організаційного або майнового характеру через 
застосування державою заходів примусу, перед-
бачених законодавством. Таким чином, вчений 
виділяє ознаки, котрі вирізняють юридичну від-
повідальність. Зокрема, це: обов’язок зазнати  
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несприятливих наслідків, передбачених пра-
вовою нормою; визнання в якості підстави вчи-
нення правопорушення; постійний зв’язок із 
державним примусом; процесуальна форма її ре-
алізації [3, с. 15].

К.В. Басін вказує на відсутність у сучасному 
вітчизняному правознавстві єдиного тлумачен-
ня поняття «юридична відповідальність». Вче-
ний шляхом аналізу існуючих наукових доробок 
у зазначеній царині згрупував наукові підходи 
до трактування юридичної відповідальності. Зо-
крема, він виділяв наступні групи наукових по-
зицій: розуміння юридичної відповідальності 
пов’язується з протиправною оцінкою поведінки, 
правопорушенням, що тягне за собою державний 
примус, покарання; розуміння юридичної відпо-
відальності в широкому сенсі, згідно з яким така 
відповідальність уявляється не лише як наслідок 
негативного явища, як реакція держави на вчине-
ний делікт, а і як явище позитивне, що передбачає 
свідоме, відповідальне ставлення індивідів до сво-
їх вчинків, способу життя; розуміння юридичної 
відповідальності як правового явища (наслідку), 
що існує й реалізується в межах особливого, охо-
ронного правового відношення, тобто трактуван-
ня юридичної відповідальності як специфічного 
виду правовідносин [4, с. 11–16].

Дещо подібних висновків дійшла у своєму до-
слідженні, присвяченому сутності юридичної від-
повідальності та ролі правоохоронних органів у 
її забезпеченні, й О.В. Зелена. Вона підмічає, що 
обидва аспекти юридичної відповідальності діа-
лектично взаємопов’язані. Тому при розумінні ка-
тегорії юридичної відповідальності вчена пропо-
нує виходити з того, що: позитивний і негативний 
аспекти відповідальності є частинами цілісного 
явища; юридичній відповідальності, поряд із охо-
ронним характером, притаманний і регулятивний 
(останній виражається у правомірній поведінці); 
юридична відповідальність набуває охоронної 
ролі виключно у випадку порушення правових 
приписів [5, с. 40, 52–53].

Іншими словами: вчені прагнуть до симбіозу. 
Таке прагнення є зрозумілим, однак не виправда-
ним. Звичайно, неправильно юридичну відпові-
дальність зводити виключно до обов’язку зазнати 
певних обмежень. Юридична відповідальність, 
беззаперечно, в першу чергу є нічим іншим, як 
обов’язком дотримуватись норм законів. І тільки 
в разі їх порушення цей обов’язок доповнюється 
необхідністю зазнати на собі вплив реакції держа-
ви на вчинене правопорушення. Однак правові за-
соби не здатні впливати на внутрішнє наповнення 
особи й контролювати її внутрішні спонукання. 
Вони здатні здійснювати регулювання зовнішніх 
проявів такого стимулювання. У силу цього з пра-
вового аспекту раціональніше юридичну відпові-
дальність, на наше переконання, розглядати у вузь-

кому розумінні – як негативну (ретроспективну)  
відповідальність. Саме цей підхід використову-
ється нами в подальшому дослідженні проблем 
вдосконалення відповідальності науково-дослід-
них установ.

З урахуванням усього вищезазначеного під 
відповідальністю науково-дослідних установ 
пропонуємо розуміти засоби державного впливу 
примусового характеру на протиправні прояви 
діяльності науково-дослідних установ з метою 
недопущення порушення останніми принципу 
законності, а в разі такого порушення – заради 
припинення протиправних діянь, поновлення по-
рушених прав і законних інтересів громадянина 
та людини.

В юридичній літературі в якості класичних ви-
дів юридичної відповідальності за законодавством 
України прийнято вирізняти: 

– адміністративну відповідальність;
– відповідальність дисциплінарну;
– кримінальну відповідальність;
– цивільну відповідальність;
– конституційну відповідальність;
– відповідальність міжнародно-правову;
– фінансову відповідальність [6, с. 431; 

1, с. 608–613].
Науково-дослідні установи є юридичними 

особами різної організаційно-правової форми 
та форми власності, спільною ознакою яких є 
спрямування їх діяльності – проведення науко-
во-дослідних робіт заради одержання наукового 
результату. Однак ці установи, будучи суб’єкта-
ми права, можуть у своїй діяльності порушувати 
усталені норми функціонування тих чи інших 
суспільних інституцій. Причому якщо ці пору-
шення посягають на встановлені нормами пра-
ва порядки, то вони тягнуть за собою настання 
адекватної відповідальності. Насамперед, варто 
визначити, які порушення можуть бути виявле-
ними в діяльності науково-дослідних установ, а 
значить – до яких видів відповідальності вони 
можуть бути притягнутими.

Так, закон України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» передбачає обов’язок ор-
ганів державної влади України забезпечувати за-
хист права інтелектуальної власності. Зокрема, в 
ч. 2 ст. 42 вказується, що в разі порушення права 
інтелектуальної власності його захист здійсню-
ється в порядку, встановленому адміністратив-
ним, цивільним і кримінальним законодавством 
[7]. Тобто тільки в цій нормі передбачається 
можливість відповідальності науково-дослідних 
установ. Відповідно, законодавець визначив, що 
науково-дослідні установи в ході своєї діяльності 
можуть порушити права інтелектуальної влас-
ності. Такого роду правопорушення залежно від 
(а) характеру існуючих відносин між науково-до-
слідною установою та суб’єктом інтелектуальної 
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власності та (б) характеру їх наслідків можуть 
бути адміністративними, кримінальними і ци-
вільними. А значить такі види відповідальності 
в конкретному випадку можуть бути притаманні 
науково-дослідним установам. Зокрема, науко-
во-дослідні установи (їх посадові особи) можуть 
притягатися до відповідальності за вчинення ді-
янь, передбачених:

– ст. 51-2 (порушення прав на об’єкт права ін-
телектуальної власності) Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення [8];

– ст. ст. 176 (порушення авторського права і су-
міжних прав) і 177 (порушення прав на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок, топографію 
інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціона-
лізаторську пропозицію) Кримінального кодексу 
України [9];

– положеннями Книги четвертої (право інте-
лектуальної власності) Цивільного кодексу Укра-
їни [10].

Окремого нормативно-правового акта, який би 
визначав імовірні правопорушення науково-до-
слідних установ та характерну їм відповідаль-
ність, немає. Звичайно, така ситуація усклад-
нює механізм притягнення науково-дослідної 
установи до відповідальності. Тому спочатку 
вважаємо доцільним проаналізувати чинну нор-
мативно-правову базу, яка визначає можливі по-
рушення з боку науково-дослідних установ і від-
повідні їм санкції.

Так, згідно з Положенням про Державний 
реєстр наукових установ, яким надається під-
тримка держави, науково-дослідні установи, що 
отримують підтримку з боку держави та діяль-
ність яких має важливе значення для розвитку 
науки, економіки і виробництва, включаються 
до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави. Науково-дослід-
ні установи, включені до названого реєстру, 
повинні дотримуватися певних вимог, закрі-
плених законом «Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність» та Положенням про Державний 
реєстр наукових установ, яким надається під-
тримка держави. У разі порушення цих вимог до 
вказаних науково-дослідних установ можуть за-
стосовуватися санкції у вигляді їх виключення 
з Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави [7; 11]. Із зазна-
ченого можна помітити, що законодавець не на-
водить вичерпного переліку вимог, порушення 
яких тягне до виключення науково-дослідної 
установи з Державного реєстру наукових уста-
нов, яким надається підтримка держави. До 
того ж не визначається вид відповідальності. 
Тому, в першу чергу, спробуємо навести перелік 
правопорушень, які породжують застосування 
названої санкції, а потім визначимося з видом 
відповідальності.

Тож, науково-дослідні установи, включені до 
Державного реєстру наукових установ, яким на-
дається підтримка держави:

– не можуть змінювати вид наукової і науко-
во-технічної діяльності;

– зобов’язані не менш як 50 відсотків дохо-
ду від своєї основної діяльності спрямовувати на 
проведення ініціативних науково-дослідних робіт 
та розвиток дослідницької матеріально-технічної 
бази (крім вищих навчальних закладів);

– забезпечувати не менш як 70 відсотків осно-
вної наукової або науково-технічної діяльності 
в загальному річному обсязі виконаних робіт 
(крім вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня 
акредитації).

Відповідно, в разі порушення встановлених 
вимог до науково-дослідної установи може за-
стосовуватися санкція у вигляді її виключення з 
Державного реєстру наукових установ, яким на-
дається підтримка держави. Вважаємо, що наз-
вана санкція передбачається фінансовою відпові-
дальністю. Остання, будучи лише одним із виявів 
відповідальності за порушення фінансового зако-
нодавства, має складний характер, оскільки по-
винна включати відповідальність у всіх сферах 
фінансової діяльності держави (у сферах оподат-
кування, бюджету, грошового обігу, обігу валют-
них цінностей тощо). У зв’язку з цим фінансову 
відповідальність слід розглядати як складний ін-
ститут, що включає відносно відокремлені блоки 
залежно від інституційної належності фінансо-
во-правових норм, що порушуються під час вчи-
нення протиправного діяння у сфері фінансової 
діяльності держави. При цьому важливою особли-
вістю відповідальності за порушення фінансового 
законодавства є те, що остання виступає формою 
реалізації державно-владного примусу, що вини-
кає в разі вчинення порушення приписів фінансо-
во-правових норм і полягає в застосуванні спеці-
ально уповноваженими державними органами до 
правопорушника передбачених законом санкцій. 
Відповідальність за порушення фінансового за-
конодавства є складним міжгалузевим правовим 
інститутом. Це означає, що відповідальність за 
порушення фінансового законодавства включає 
як фінансову, так й інші види відповідальності 
(адміністративну, кримінальну, дисциплінарну 
тощо) у разі порушення фінансово-правових норм 
[12, с. 91].

Науково-дослідна установа, будучи юридичною 
особою та порушуючи своє зобов’язання спрямо-
вувати не менш як 50 відсотків доходу від своєї 
основної діяльності на проведення ініціативних 
науково-дослідних робіт та розвиток дослідниць-
кої матеріально-технічної бази, вчиняє правопору-
шення у сфері правильного розподілу бюджетних 
коштів та грошового обігу. Як наслідок, таку уста-
нову виключають з Державного реєстру наукових 
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установ, яким надається підтримка держави, через 
що остання позбавляється права користуватися по-
датковими пільгами відповідно до законодавства 
України. До того ж науково-дослідна установа по-
винна буде понести матеріальні затрати у вигляді 
відшкодування державі виділених коштів на про-
ведення науково-дослідних робіт. При цьому якщо 
такі порушення супроводжувалися привласнен-
ням, розтратою майна або заволодінням ним шля-
хом зловживання службовим становищем з боку 
службових чи матеріально відповідальних осіб, то 
останні будуть притягнуті й до кримінальної від-
повідальності за вчинення кримінального правопо-
рушення у вигляді злочину, передбаченого ст. 191 
Кримінального кодексу України. Якщо в діяннях 
посадових осіб науково-дослідних установ вбача-
ються склади інших кримінальних правопору-
шень, то вони будуть притягатися до кримінальної 
відповідальності за відповідними статтями Кримі-
нального кодексу України.

Окрім зазначеного, посадові особи науково-до-
слідної установи могли допустити скоєння фінансо-
вого правопорушення в силу своєї некомпетентності 
або недбалого ставлення до виконання службових 
та/чи професійних обов’язків. У разі встановлення 
таких проявів до зазначених осіб можуть бути засто-
совані санкції дисциплінарного характеру у вигляді 
звільнення з роботи, накладення стягнення і т. п.

Цивільна відповідальність науково-дослід-
них установ за порушення у сфері наукової та 
науково-технічної експертизи настає в разі недо-
тримання ними договірних зобов’язань у частині 
виконання науково-дослідних або дослідно-кон-
структорських та технологічних робіт, а також 
порушення договору про надання послуг, перед-
бачених главою 62 (виконання науково-дослідних 
або дослідно-конструкторських та технологічних 
робіт) та ст. 906 (відповідальність виконавця за 
порушення договору про надання послуг) Цивіль-
ного кодексу України [10]. Якщо ж в діях праців-
ників науково-дослідної установи, пов’язаних із 
проведенням наукової і науково-технічної екс-
пертизи, вбачаються порушення трудової дисци-
пліни, то до них можуть застосовуватися санкції, 
передбачені дисциплінарною відповідальністю 
згідно з вимогами глави Х (трудова дисципліна) 
Кодексу законів про працю України [13].

Отже, науково-дослідні установи несуть від-
повідальність за протиправні прояви своєї діяль-
ності. Вид же відповідальності та міра покарання 
визначаються характером протиправного діяння. 
Відповідно, науково-дослідні установи (їх посадо-
ві особи) за правопорушення можуть притягатися 
до дисциплінарної, адміністративної, фінансової, 
цивільної (матеріальної) та кримінальної відпові-
дальності. Проте процедура притягнення вказа-
них установ і осіб до відповідальності ускладню-
ється певними факторами.

Зокрема, це відсутність чіткої регламентації 
порядку притягнення до відповідальності нау-
ково-дослідних установ на законодавчому рівні. 
Більш того, відсутній закон, який чітко б визна-
чав види відповідальності науково-дослідних 
установ. Тому вважається необхідним заповнити 
вказану прогалину в законодавчій регламента-
ції питання відповідальності науково-дослідних 
установ України. Як варіант – це може бути при-
йняття закону «Про науково-дослідні установи», 
в якому окремий розділ був би присвячений пи-
танням їхньої відповідальності (видам, санкціям, 
процедурам притягнення, суб’єктам, уповнова-
женим притягувати до відповідальності тощо).

Не менш проблемним є питання про те, кого 
слід притягувати до того чи іншого виду відпові-
дальності – науково-дослідну установу як юри-
дичну особу чи фізичних осіб (посадових осіб цих 
установ). На наше переконання, вирішення цього 
питання також повинне бути чітко й вичерпно 
прописане на законодавчому рівні, щоб не поро-
джувати дуалізму й неузгодженості у правозасто-
совчій практиці.

Спірним є й питання про виділення такого різ-
новиду відповідальності, як фінансова. Переваж-
на більшість правових актів, що регулює діяль-
ність науково-дослідних установ, прямо вказує 
на можливість притягнення за правопорушення 
до адміністративної, цивільної (матеріальної), 
дисциплінарної та кримінальної відповідальності 
згідно з вимогами закону. Причому в них відсутні 
згадування про притягнення до фінансової відпо-
відальності, що, звичайно, є вагомим упущенням. 
Останнє беззаперечно потребує вирішення.

У силу новизни інституту застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально-правового 
характеру не зрозумілим залишається порядок 
безпосереднього застосування вказаних заходів, 
зокрема по відношенню до науково-дослідних 
установ. Тому пропонуємо закріпити вирішення 
вказаних питань шляхом прийняття згадуваного 
вище закону «Про науково-дослідні установи».

Таким чином, питання відповідальності нау-
ково-дослідних установ є досить складним і в той 
же час малорозробленим. У зв’язку з цим існує 
потреба в заповненні існуючих прогалин у цій 
царині заради забезпечення виконання основних 
функцій юридичної відповідальності – захисту й 
охорони прав, свобод і законних інтересів грома-
дян і людей. Основною проблемою в частині ре-
гулювання питання відповідальності науково-до-
слідних установ є низька їх нормативно-правова 
розробленість. Тому основним напрямком і спо-
собом удосконалення названого інституту є при-
йняття закону України «Про науково-дослідні 
установи», в якому б чітко визначалися поняття, 
види, суб’єкти відповідальності, санкції та поря-
док їх застосування.
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визначав характерну їм відповідальність. Окреслено 
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сти научно-исследовательских учреждений. – Статья.

В статье проведен анализ взглядов ученых по во-
просу ответственности. Предложено авторское опре-
деление понятия ответственности научно-исследова-
тельских учреждений. Акцентировано внимание на 
отсутствие единого нормативно-правового акта, ко-
торый бы определял характерную для таких учрежде-
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Summary

Manzhula A. A. Basic legal aspects of the visuality of 
the numerous-dosilidnikh installations. – Article.

The article analyzes the views of scientists on the issue 
of liability. The author ‘s definition of the responsibility 
of research institutions. The attention absence of a single 
legal act, which would define the characteristic of such 
institutions responsible. It outlined the range of issues of 
improving accountability of research institutions.

It is noted that research institutions are responsible for 
the unlawful manifestations of their activities. The type 
of liability and the degree of punishment are determined 
by the nature of the wrongful act. Accordingly, research 
institutions (their officials) for the offense may be subject 
to disciplinary, administrative, financial, civil (material) 
and criminal liability.

Key  words: research institution, responsibility of 
improving the problem, types of legal liability.
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деРжаВНиЙ сЛУжБоВеЦЬ і пУБЛіЧНиЙ сЛУжБоВеЦЬ:  
поНяТіЙНо-пРаВоВа ХаРаКТеРисТиКа 

Дослідження сутності державно-службового 
права як підгалузі адміністративного права пе-
редбачає необхідність звернення до характеристи-
ки державного службовця як основного суб’єкта 
державно-службових відносин і, насамперед, до 
порівняльно-правової характеристики державно-
го службовця і публічного службовця. Саме дер-
жавний службовець є однією з обов’язкових сто-
рін державно-службових відносин.

Слід зазначити, що в юридичній літературі не-
одноразово робилися спроби визначити поняття 
«державний службовець» [1–8 та ін.], аналіз яких 
дає підстави зазначити, що термін «державний 
службовець» слід трактувати як у широкому, так 
і у вузькому розумінні. Зокрема, в широкому ро-
зумінні державний службовець – це професійний 
працівник будь-якої державної організації: орга-
ну, установи, підприємства, а у вузькому – це про-
фесійний працівник органів державної влади. 

Саме вузьке розуміння державного службовця 
вперше знайшло своє визначення у ст. 1 Закону 
України «Про державну службу» (1993) [9]: це 
особа, яка здійснює професійну діяльність, за-
ймаючи посади в державних органах та їх апараті 
щодо практичного виконання завдань і функцій 
держави та одержує заробітну плату за рахунок 
державних коштів. При цьому слід зазначити, 
що законодавець визначив поняття «державний 
службовець» через поняття «державна служба», 
що є дещо нелогічним та юридично нечітким, 
оскільки застосування в законодавстві методу ви-
значення одного поняття через визначення іншо-
го поняття навряд чи можна визнати конкретним, 
тому що суб’єкт правозастосування при цьому 
може допускати довільне його тлумачення. 

Дещо інший підхід до визначення поняття 
«державний службовець» передбачається п. 2 
ст. 1 Закону «Про державну службу» (2011) [10], 
відповідно до якого державний службовець – це 
громадянин України, який займає посаду держав-
ної служби в державному органі, органі влади Ав-
тономної Республіки Крим або їх апараті, одержує 
заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету, крім випадків, визначених законом, та 
здійснює встановлені для цієї посади повноважен-
ня, безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань 
та виконанням функцій державного органу або 
органу влади Автономної Республіки Крим щодо: 

а) підготовки пропозицій стосовно формування 
державної політики у відповідній сфері; б) роз-
роблення, експертизи та/або редагування проек-
тів нормативно-правових актів; в) надання адмі-
ністративних послуг; г) здійснення державного 
нагляду (контролю); д) управління державним 
майном або майном, що належить Автономній 
Республіці Крим, державними корпоративними 
правами; ж) управління персоналом державних 
органів, органів влади Автономної Республіки 
Крим або їх апарату; з) реалізації інших повнова-
жень відповідного органу. Насамперед, звертає на 
себе увагу те, що це визначення є надто об’ємним, 
складним для сприйняття, таким, що не окреслює 
основних рис державного службовця, а просто 
передбачає перелік його функцій, що навряд чи 
можна покласти в основу законодавчого визна-
чення конкретного поняття. 

Як уявляється, замість визначення поняття 
«державний службовець», у Законі надано перелік 
основних функцій державного службовця, який 
доповнено окремими рисами державного служ-
бовця: громадянин України, заміщення посади 
у державному органі; заробітна плата за рахунок 
державного бюджету за окремими винятками, пе-
редбаченими чинним законодавством, здійснення 
повноважень, пов’язаних із завданнями і функці-
ями державного органу. Отже, визначення понят-
тя державного службовця, передбачене у Законі 
«Про державну службу» (2011) [10], відрізняєть-
ся від поняття, перед¬баченого в Законі «Про дер-
жавну службу» (2015) [11] (далі – Закон-2015), 
однак воно також потребувало вдосконалення, 
особливо з точки зору юридичної техніки.

Відповідно до ст. 1 Закону-2015 [11] державний 
службовець – це громадянин України, який займає 
посаду державної служби в органі державної влади, 
іншому державному органі, його апараті (секрета-
ріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів 
державного бюджету та здійснює встановлені для 
цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані 
з виконанням завдань і функцій такого державного 
органу, а також дотримується принципів держав-
ної служби. Це визначення суттєво відрізняється 
від двох попередніх, особливо останнього, тим, що 
є досить компактним і конкретним. 

Здійснений аналіз понять «державна служ-
ба» і «державний службовець», які передбачені в  
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Законі-2015, дозволяє виокремити такі основні 
ознаки державного службовця, які відмежовують 
його від інших службовців: 

– заміщення посади в державних органах та їх 
апараті. Ця ознака є однією з головних, оскільки 
пов’язує вид юридичної особи, як місця здійснен-
ня професійної діяльності громадянина, з можли-
вістю набуття ним статусу державного службов-
ця. Відповідно до ст. 1 Закону-2015 [11], такими 
юридичними особами можуть бути тільки органи 
державної влади, інші державні органи та їх апа-
рати (секретаріати), і водночас такі юридичні осо-
би, як державні установи і державні організації, 
Законом-2015 [11] не охоплюються; 

– здійснення професійної діяльності в держав-
них органах та їх апараті. Діяльність державного 
службовця повинна мати професійний характер, 
тобто бути його професією, яка потребує відпо-
відного рівня професійної компетентності. Таким 
чином, державний службовець має бути професі-
оналом – спеціалістом високого рівня освітньої і 
професійної підготовки і компетентності, здатним 
забезпечувати виконання наданих йому повнова-
жень. Окрім цього, поняття «професійна діяль-
ність» державного службовця означає, що вона 
є основним (хоча і не єдиним) видом його діяль-
ності, за винятком інших видів оплачуваної ді-
яльності, перед¬баченої чинним законодавством 
(викладацької, наукової і творчої діяльності, ме-
дичної практики, інструкторської та суддівської 
практики зі спорту [12, ст. 7]). Здійснення про-
фесійної діяльності має корелюватися із завдан-
нями, функціями і компетенцією державного 
органу, в якому державний службовець виконує 
державну посаду; 

– професійна діяльність пов’язана із забезпе-
ченням виконання завдань і функцій державно-
го органу, в якому здійснюється його діяльність. 
Особливість державного службовця проявляється 
в тому, що його професійна діяльність має певний 
цілеспрямований і функціонально визначений 
характер, оскільки безпосередньо пов’язана із за-
безпеченням виконання завдань і функцій тільки 
конкретного державного органу. Таким чином, 
має місце правовий зв’язок: державний орган 
(правовий статус – компетенція) – державний 
службовець (правовий статус – повноваження), 
в якому немає місця іншим завданням і функці-
ям, які покладалися б на державного службовця. 
Таким чином, державний службовець не вправі 
здійснювати діяльність у державному органі, за-
безпечуючи при цьому реалізацію завдань і функ-
цій інших юридичних осіб, у тому числі й інших 
державних органів; 

– наділення певним обсягом державних/дер-
жавно-владних повноважень. Державний служ-
бовець, як слуга держави, наділяється державою 
певним обсягом державно-владних (керівники, 

заступники керівників державних органів; ке-
рівники, заступники керівників структурних 
підрозділів державних органів), або державних 
(спеціалісти, виконавці) повноважень, що є пер-
шочерговою ознакою приналежності особи до ка-
тегорії державних службовців. Зважаючи на вели-
ку різноманітність державних службовців, обсяг 
їхніх повноважень, який залежить від категорій 
державних посад, що вони виконують, впливає на 
вид державного службовця, але не на факт його 
приналежності до інституту державної служби. 
При цьому важливо зазначити, що повноважен-
ня, якими наділяється державний службовець, 
є власністю держави, яка може в будь-який час 
передати їх іншій особі, тобто державний службо-
вець не є власником цих повноважень;

– професійна діяльність спрямована на забез-
печення державних інтересів. Здійснюючи профе-
сійну діяльність, державний службовець зобов’я-
заний спрямовувати свої службові повноваження 
виключно на реалізацію державних інтересів, які, 
у свою чергу, можуть стосуватися різних сфер сус-
пільного життя. Водночас державний службовець 
не вправі використовувати свої повноваження для 
забезпечення інтересів інших держав, фізичних і 
юридичних осіб, незалежно від того, чи йдуть ці 
інтереси всупереч інтересам своєї держави, чи ні. 
Це положення стосується й особистих інтересів 
державного службовця, окрім власного інтересу, 
пов’язаного зі здійсненням службової кар’єри, і 
то за умови, що пріоритетними при цьому є інте-
реси держави; 

– професійна діяльність здійснюється від іме-
ні держави і гарантується державою. Заміщення 
державним службовцем державної посади в дер-
жавному органі зобов’язує його під час виконан-
ня своїх службових повноважень діяти тільки 
від імені держави, тобто він є своєрідним провід-
ником державних повноважень: від імені держа-
ви – через державного службовця – до суб’єкта 
призначення (фізичної або юридичної особи). Та-
ким чином, від того, як державний службовець за-
безпечує реалізацію наданих йому повноважень, 
залежить, у кінцевому результаті, ефективність 
функціонування як державних органів, так і дер-
жави в цілому; 

– дотримання принципів державної служби. 
Вперше на законодавчому рівні визначено таку 
особливість державного службовця, як дотриман-
ня принципів державної служби, які визначені 
в ст. 4 Закону-2015 [11]. Слід зазначити, що ця 
особливість, за своїм змістом, є важливою пра-
вовою характеристикою державного службовця, 
оскільки вона визначає межі поведінки державно-
го службовця, основи його правового статусу. Як 
уявляється, такий підхід є цілком правомірним 
і таким, що відповідає міжнародним стандартам 
публічної служби; 



157Випуск 5(20), 2017

– заробітна плата за рахунок державних ко-
штів. Оскільки державний службовець – це слуга 
держави, який перебуває на службі у держави, 
йому мають створюватися відповідні соціально-е-
кономічні умови, іншими словами, режим дер-
жавної служби, структурним чинником якого 
є винагорода за діяльність, тобто заробітна пла-
та. Тільки державний орган, тільки за рахунок 
державних коштів має утримувати державного 
службовця, який виконує в цьому органі відпо-
відну державну посаду, тобто жодні з юридичних 
або фізичних осіб, які не відносяться до категорії 
«суб’єкт призначення» щодо конкретного дер-
жавного службовця, не вправі оплачувати його 
професійну діяльність. При цьому слід зазначити, 
що це положення є досить важливим у правовому 
становищі державного службовця, оскільки має 
статус обмеження під час  проходження держав-
ної служби і досить чітко регламентується Зако-
ном України «Про запобігання корупції» [12], 
який передбачає, що окрім заробітної плати дер-
жавний службовець може одержувати винагороду 
за наукову, викладацьку і творчу діяльність, а та-
кож зайняття медичною практикою.

Звернення до зарубіжного досвіду щодо визна-
чення поняття «державний службовець» і його 
класифікації свідчить про різноплановість та роз-
маїтість як у назві цієї категорії працівників, так 
і в змістовному навантаженні їхнього визначення 
і видів. Зокрема, відповідно до законодавства про 
публічну службу зарубіжних країн, поняття «дер-
жавний службовець» має різні позначення схожо-
го статусу: «публічний службовець» (Литва, Гру-
зія), «державний службовець» (Естонія, Болгарія, 
Чеська Республіка), «службовець цивільної служ-
би» (Польща), «працівник» (Канада), «чиновник/
функціонер» (Греція, ФРН, Іспанія, Бельгія, 
Франція), «агент держави» (Люксембург) тощо. 
При цьому важливо зазначити, що в переважній 
більшості країн законодавство не тільки закрі-
плює те чи інше поняття, але й передбачає його 
визначення, зокрема: 

– § 4 Закону Естонії «Про публічну службу» ви-
значає, що державний публічний службовець – це 
особа, яка за грошову винагороду виконує роботу 
в державній чи муніципальній адмі¬ністратив-
ній установі, а державним службовцем є особа, 
що перебуває в службових відносинах з державою 
[13, с. 467–520]. Таким чином, в Естонії на зако-
нодавчому рівні визначені поняття «публічний 
службовець» і «державний службовець» і, отже, 
здійснено їхнє розмежування;

– стаття 2 Закону Болгарії «Про державного 
службовця» встановлює, що «державний служ-
бовець – це особа, яка адмі¬ністративним актом 
призначається на оплачувану штатну посаду в 
державній адміністрації та допомагає органу дер-
жавної влади у здійсненні його повноважень» 

[14, с. 601–638], визначаючи тим самим основні 
його ознаки: штатна посада у державній адміні-
страції, призначення адміністративним актом, 
оплата за рахунок держави, здійс¬нення повнова-
жень державного органу; 

– стаття 2 Закону Литви «Про публічну служ-
бу» передбачає поняття «публічний службовець» 
і, не визначаючи його, закріплює основні його 
функції: координація діяльності інституцій в 
окремій сфері державного управління, управління 
або розподіл фінансових ресурсів та контроль за їх 
використанням, здійснення контролю, прийнят-
тя та впровадження правових актів, підготовка 
проектів правових актів, договорів або програм, 
управління персоналом або володіння публічною 
адміністративною владою щодо не підпорядкова-
них осіб [15, с. 427–454]. На підставі аналізу цих 
функцій визначено, що всі вони мають виключно 
публічний характер, що є визначальним у відне-
сенні цього виду служби до системи адміністра-
тивного права;

– § 2 Федерального Закону Німеччини «Про 
статус чиновників» передбачає, що чиновник – 
це особа, яка знаходиться в публічно-правових 
службових відносинах і відносинах службової 
вірності з Федерацією або з безпосередньою феде-
ральною корпорацією, публічною установою або 
фондом публічного права [16, с. 225–269]. Таким 
чином, у цьому Законі, насамперед, зроблено ак-
цент на особливостях відносин між чиновником 
і державою, тобто ці відносини мають публіч-
но-правовий характер, що однозначно визначає 
приналежність інституту державної служби до 
публічних галузей права. 

Важливе значення для науково-теоретичного і 
нормативного визначення поняття і сутності дер-
жавного службовця має розмежування понять 
«державний службовець» і «політичний діяч». 
Визначення поняття і сутності державного служ-
бовця наведено вище. Що ж стосується поняття 
«державний політичний діяч», то в чинному зако-
нодавстві і про публічну службу, і про державну 
службу України його визначення не надається. 
В юридичній науці із цього приводу висловлюють-
ся різні міркування, аналіз і узагальнення яких 
дає підстави стверджувати, що до категорії «дер-
жавний політичний діяч» слід віднести Президен-
та України, народних депутатів, членів Кабінету 
Міністрів України. Натомість до державних полі-
тичних діячів не можуть бути віднесені депутати 
місцевих рад і місцеві голови, оскільки органи 
місцевого самоврядування не належать до систе-
ми органів державної влади.

Важливо акцентувати увагу на тому, що політич-
ний характер державних політичних діячів зводить-
ся не стільки до факту обов’язкової належності вище-
зазначених осіб до певної політичної партії (критерій 
необов’язковий, хоча й цілком можливий), скільки 
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до факту їхньої підтримки політичними партіями. 
Специфіка статусу державних політичних діячів ви-
являється: в особливому порядку призначення (чи 
обрання) на посади державних політичних діячів, 
який регламентується, насамперед, Конституцією і 
законами України; в особливому порядку звільнен-
ня з посад зазначених осіб і припинення їхніх повно-
важень; у виді відповідальності – політичної відпо-
відальності, яка має відкритий публічний характер 
і наступає за здійснення/нездійснення певних дій/
поведінки (усунення з посади; оголошення резолю-
ції недовіри; відставка; процедура імпічменту тощо). 
Окрім цього, для державних політичних діячів у разі 
вступу на політичні посади не є обов’язковими наяв-
ність певної освіти і професійної підготовки, досвід 
роботи у відповідній галузі, проходження конкурсу, 
оцінювання діяльності державних службовців тощо. 
Натомість одним із головних факторів під час при-
значення особи на політичну посаду є висування або 
підтримка його політичною партією, тоді як щодо 
державних службовців має дотримуватися принцип 
політичної нейтральності посадового призначення. 
Таким чином, державний політичний діяч – це осо-
ба, яка набула цього статусу в результаті обрання 
народом України або призначення всенародно обра-
ними носіями влади за особливими процедурами на 
певний термін, яка приймає в межах своїх повнова-
жень нормативні рішення, ґрунтується на власних 
політичних пріоритетах і несе політичну відпові-
дальність за свою діяльність.

Принагідно слід зазначити, що звернення до 
зарубіжного дос¬віду щодо вирішення цього пи-
тання свідчить, що, власне, такої проблеми, як 
розмежування понять «державний політичний 
діяч» і «державний службовець» для всіх розви-
нених країн не існує, оскільки його давно здійсне-
но і належним чином нормативно врегульовано. 

Державних службовців слід відмежовувати від 
працівників державного органу, які виконують 
функції з обслуговування і не належать до катего-
рії державних службовців. Слід зазначити, що За-
кон-2015 вперше передбачив таку категорію пра-
цівників державного органу. Мова йде про те, що 
функції з обслуговування – це діяльність праців-
ників державного органу, яка не передбачає здійс-
нення повноважень, безпосередньо пов’язаних із 
виконанням завдань і функцій держави, визначе-
них ч. 1 ст. 1 Закону-2015 [11], а їхня діяльність 
регламентується Кодексом законів про працю 
України [17]. При цьому функції з обслуговування 
вводяться в нормативний обіг законодавства про 
державну службу з метою: оптимізації структури 
державних органів, органів влади АРК та їх апа-
рату; розмежування посад державних службов-
ців та посад працівників, які виконують функції 
з обслуговування; усунення з практики кадрової 
політики суперечностей в разі присвоєння осо-
бам статусу державного службовця; визначення  

єдиної структури для категорії працівників, що 
виконують функції з обслуговування. 

Як уявляється, зміст функцій з обслуговуван-
ня може бути пов’язаний з:

виконанням робіт із матеріально-технічного та 
господарського обслуговування діяльності держав-
них органів; виконанням обов’язків секретаря і 
стенографіста, комп’ютерним набором тексту, ро-
ботою з копіювальною та розмножувальною техні-
кою, із записами та опрацюванням цифрових да-
них; виконанням технічних обов’язків із ведення 
архіву та бібліотеки, обліку і доставки документів 
та/або кореспонденції; обслуговуванням, експлу-
атацією та керуванням транспортними засобами, 
технологічним устаткуванням; комплексним об-
слуговуванням і ремонтом будинків, реставра-
ційними та будівельно-монтажними роботами; 
збереженням та охороною майна; прибиранням і 
утриманням будинків та їх прилеглих територій, 
прибиранням службових приміщень, виконанням 
низькокваліфікованих робіт тощо.
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анотація

Панова Н. С. державний службовець і публічний 
службовець: понятійно-правова характеристика. – 
Стаття.

Стаття присвячена характеристиці державного 
службовця як основного суб’єкта державно-службових 
відносин у сфері державної служби. Здійснено порів-
няльно-правовий аналіз Законів України «Про дер-
жавну службу» 1993, 2011 і 2015 рр. щодо визначення 
поняття «державний службовець». Виокремлено та 
охарактеризовано основні ознаки державного службов-
ця. Надано характеристику ознак публічного службов-
ця. Здійснено розмежування між поняттями «держав-
ний службовець» і «працівник державного органу». 
Акцентовано увагу на функціях з обслуговування, які 
надають працівники державних органів. 

Ключові  слова: публічний службовець, державний 
службовець, працівник державного органу, функції з 
обслуговування, державно-службові відносини.

аннотация

Панова Н. С. Государственный служащий и пуб-
личный служащий: понятийно-правовая характерис-
тика. – Статья.

Статья посвящена характеристике государствен-
ного служащего как основного субъекта государствен-
но-служебных отношений в сфере государственной 
службы. Осуществлен сравнительно-правовой анализ 
Законов Украины «О государственной службе» 1993, 
2011 и 2015 гг. об определении понятия «государ-
ственный служащий». Выделены и охарактеризованы 
основные черты государственного служащего. Оха-
рактеризованы признаки публичного служащего. Осу-
ществлено разграничение понятий «государственный 
служащий» и «сотрудник государственного органа». 
Акцентировано внимание на функциях по обслужива-
нию, которые предоставляются сотрудниками государ-
ственных органов. 

Ключевые  слова: публичный служащий, государ-
ственный служащий, сотрудник государственного ор-
гана, функции обслуживания, государственно-служеб-
ные отношения.

Summary

Panova N. S. Civil servant and public servant: 
conceptual and legal characteristic. – Article.

The article is devoted to a characteristic of a civil 
servant as the main subject of civil-service relations in 
the field of civil service. Comparative legal analysis of 
Laws of Ukraine “On Civil Service” of 1993, 2011, and 
2015 years concerning the definition of the concept “civil 
servant” is conducted. The main signs of a civil servant 
are distinguished and characterized. A characteristic of 
public servant’s features is provided. A differentiation of 
concepts of “civil servant” and “state authority employee” 
is made. An attention is paid to service functions provided 
by employees of state authorities.

Key  words:  public servant, civil servant, employee 
state authority, service functions, of civil-service 
relations.
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оРГаНіЗаЦіЙНо-пРаВоВі Засади деРжаВНоГо УпРаВЛіННя  
НаУКоВоЮ діяЛЬНісТЮ В аГРаРНіЙ сФеРі УКРаЇНи

Як свідчить світовий досвід, в умовах еконо-
міки, заснованої на знаннях, альтернативи інно-
ваційному шляху розвитку просто немає. Ство-
рення, впровадження і широке поширення нових 
продуктів, послуг, технологічних процесів стають 
ключовими факторами зростання обсягів вироб-
ництва, зайнятості, інвестицій. Саме тут криють-
ся найбільш суттєві резерви поліпшення якості 
продукції, економії трудових і матеріальних ви-
трат, зростання продуктивності праці, вдоско-
налення організації виробництва та підвищення 
його ефективності. Все це, в кінцевому рахунку, 
визначає конкурентоспроможність підприємств 
та продукції, що випускається, поліпшення соці-
ально-економічної ситуації тощо. 

Водночас реформаторські зусилля органів 
публічної адміністрації щодо становлення ефек-
тивної, соціально орієнтованої ринкової еко-
номіки та сучасного підприємництва, на жаль, 
виявилися недостатніми, а багато в чому – й не-
послідовними. Сформовані (або ті, що створю-
ються) ринкові механізми поки що надто слаб-
кі, нездатні автономно, без активного втручання 
держави, забезпечити поліпшення економічної 
ситуації, вирішити завдання посткризового роз-
витку [1, с. 575–576].

При цьому гострота і тривалість трансформа-
ційної кризи початку 90-х років XX ст. та кризи 
2008–2010 рр. в Україні ставить під сумнів обрану 
на старті реформ модель ринкових перетворень та 
здатність публічної влади долати подібні кризові 
явища, що базуються на спрощених принципах 
ринкової трансформації та концепції «наздога-
няючого» розвитку. Помітні реформаторські дії 
та зусилля влади зводяться до логіки однобічного 
економізму без урахування пріоритетів загально-
прийнятих у світі інституційних перетворень, не-
обхідності дієвого активного посилення у процесі 
реформ дієздатності державних органів, взаємо-
зв’язку економічних і адміністративних чинників 
суспільного розвитку, підприємництва зокрема та 
економіки загалом [1, с. 576].

У контексті даного дослідження слід зазна-
чити, що проблемам державного управління на-
уковою діяльністю в різних сферах та галузях 
суспільного життя присвятило свої наукові дослі-
дження багато вітчизняних дослідників. Так нау-
ково-теоретичним підґрунтям дослідження стали 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних адміні-
стративістів, вчених аграрного та інших галузей 
права, а також управлінців та економістів. Зокре-
ма, нами використані наукові праці: В.Б. Авер’я-
нова, К.С. Бельського, Т.О. Коломоєць, В.І. Кури-
ла, М.І. Легенького, Н.О. Саніахметової та ін.

Актуальність зазначених проблем, їх недостат-
ня вивченість, а також теоретична та практична 
значущість інноваційних процесів у сільському 
господарстві визначили вибір теми, мети та послі-
довність даного дослідження.

Метою статті є подальша розробка питань 
щодо організаційно-правових засад державного 
управління науковою діяльністю в аграрній сфе-
рі України.

Нині всупереч закономірностям ринкової еко-
номіки, коли попит стимулює підвищення інно-
ваційної активності підприємств, в Україні скла-
дається неоднозначна ситуація щодо певних засад 
державного управління науковою діяльністю, зо-
крема в аграрній сфері.

Варто зазначити, що в радянський період 
наша країна боролася за науково-технічний про-
грес, адекватний плановій державній економіці 
з властивим їй централізованим директивним 
державним управлінням, яке ніяким чином не 
було орієнтовано на підприємництво, взагалі ви-
ключало ризик або, за сучасною термінологією, 
венчурний бізнес. В результаті нині інноваційна 
сфера, як і багато інших, виявилася не готовою 
до ефективної роботи в сучасних умовах. Тільки 
від 5 до 10% підприємств в Україні можна наз-
вати інноваційно активними. У розвинених кра-
їнах таких 80–90%. В Японії, наприклад, тільки 
20% науково-технічних розробок фінансується 
державою, у нас до 80%. І це вже не предмет гор-
дості, а свідоцтво непристосованості науково-тех-
нічної політики до ринкових відносин [2; 3]. 
Тобто вітчизняна наука, хоча й має величезний 
накопичений потенціал, виявилася беззахисною 
перед ринком.

Інноваційна активність знижується під впли-
вом низького платоспроможного попиту на на-
уково-технічну продукцію з боку як держави, 
так і недержавного сектора економіки. В умовах 
зменшення попиту суб’єкти сільськогосподар-
ського підприємництва, насамперед, скорочу-
ють обсяги виробництва наукомісткої продукції,  
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часто замінюючи її технічно більш простою та 
дешевою.

Таке становище в тій чи іншій мірі характерно 
практично для всього вітчизняного агропромис-
лового комплексу (АПК), особливо для головної 
його галузі – сільського господарства.

Відзначимо, що одним із вирішальних та 
ефективних чинників виведення сільського 
господарства із кризи є прискорене освоєння 
досягнень науково-технічного прогресу (НТП) 
та передового виробничого досвіду. В умовах за-
довгого переходу до цивілізованої ринкової еко-
номіки необхідно розробити стратегію впрова-
дження розробок науково-технічного прогресу, 
спрямовану на ресурсозбереження, екологічну 
безпеку, високу якість виробленої продукції, 
зниження витрат виробництва в сільському гос-
подарстві.

Беззаперечно, що найважливішими стратегіч-
ними пріоритетами розвитку сільського господар-
ства в сучасних умовах є науково-технічний про-
грес та інноваційні процеси, що дозволяють вести 
безперервне оновлення виробництва на основі 
освоєння досягнень науки та техніки.

Але на вдосконалення засад державного управ-
ління науковою діяльністю в аграрній сфері нега-
тивно впливають чинники, що стримують здійс-
нення інновацій, які можна умовно розділити 
на дві основні групи – економічні та організацій-
но-виробничі. Важливе значення чинників і обу-
мовлює актуальність їх вивчення.

Незважаючи на розвиток кризових процесів 
у сільськогосподарському виробництві, відбува-
ється щорічне скорочення бюджетних коштів, 
що спрямовуються на його фінансування. У ре-
зультаті питома вага підтримки з боку держави 
в загальних витратах сільськогосподарських то-
варовиробників становить «мізерну» частку та 
практично не робить стимулюючого впливу на 
збільшення виробництва продукції та підвищен-
ня його рентабельності. Всі ці негативні обста-
вини є наслідком розриву між наукою та самим 
сільськогосподарським виробництвом.

Ефективність діяльності всього сільського 
господарства в значній ступені визначається до-
сягненнями вчених науково-дослідних установ 
та ВНЗ в таких галузях, як: створення інтен-
сивних, ресурсозберігаючих технологій у рос-
линництві, тваринництві, землеробстві, а також 
розробці нових видів техніки. Однак в останні 
роки намітилася тенденція до зниження актив-
ності вчених у проведенні прикладних наукових 
досліджень. Це пов’язано з тим, що: скорочу-
ється фінансування наукових досліджень; мате-
ріально-технічна база дослідних робіт не онов-
люється; падає престижність наукової праці; 
відсутній механізм, що стимулює рух наукової 
продукції до споживача; велика частина наукових  

досліджень залишається не витребуваною; низь-
ка оплата праці науковців та ін.

Узагальнення та аналіз багатьма вченими за-
рубіжного досвіду розвитку інноваційних проце-
сів у сільському господарстві [4] підтверджують, 
що успішний розвиток інноваційної діяльності в 
більшості розвинених країн все ж таки пов’яза-
ний із системою державної підтримки науково-ін-
новаційної сфери сільського господарства. Інно-
ваційний шлях розвитку сільськогосподарської 
економіки потребує не просто разової підтримки, 
а стратегічного регулювання з боку держави [5], 
насамперед, організаційно-правових засад дер-
жавного управління науковою діяльністю в аграр-
ній сфері України. Державна політика повинна 
бути спрямована на стимулювання створення 
сприятливого клімату для інноваційних процесів 
та служити сполучною ланкою між сферою НТП 
та сільськогосподарським виробництвом.

Для підвищення ефективності інноваційної 
діяльності необхідно створити інноваційну про-
граму для сільського господарства країни з метою 
сприяння забезпеченню сільськогосподарських 
підприємств інтенсивними, ресурсозберігаючими 
технологіями та новими видами високоефектив-
ної сільськогосподарської техніки.

Але на сьогоднішній день актуальною про-
блемою, на жаль, є відсутність цілеспрямованої 
державної політики в інноваційній сфері, яка б 
визначала цілі інноваційної стратегії та механіз-
ми підтримки пріоритетних інноваційних про-
грам та проектів, зокрема в аграрній сфері Укра-
їни. Нині актуальними є проблеми підвищення 
ефективності використання наукових розробок 
та впровадження у виробництво результатів фун-
даментальних та прикладних досліджень. Фор-
мування та реалізація інноваційної політики по-
винно ґрунтуватися на створенні такої системи 
державного управління науковою діяльністю, 
яка дозволить в найкоротші терміни і з високою 
ефективністю використовувати у виробництві ін-
телектуальний та науково-технічний потенціал 
нашої країни. Інноваційна політика в аграрній 
сфері України повинна органічно розвиватися за 
трьома напрямами: 

– фінансовому, що покликаний забезпечити 
створення фінансового механізму, щодо активі-
зації інноваційної діяльності на основі співвідно-
шень інтересів держави, інвесторів, виробників 
сільськогосподарської продукції та інших учасни-
ків запровадження інноваційних процесів;

– організаційному, який забезпечить побудову 
мережі малих та великих інноваційних підпри-
ємств. При цьому різноманіття організаційних 
форм цих підприємств повинно перетворити інно-
ваційну політику на систему локальних стратегій, 
які формуються відповідно до специфіки кожного 
з різновидів нововведень; 
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– інформаційному, що покликаний забезпечи-
ти учасників інноваційних процесів вичерпною 
інформацією про пропозиції інноваційного «това-
ру» та про потребу в ньому тощо. 

Нині, коли знання стають економічним ресур-
сом, а інформаційні технології повністю змінили 
характер світового господарства, наукові праці, 
присвячені інноваціям, допомагають краще зро-
зуміти основи інноваційного розвитку, в аграрній 
сфері зокрема. Багато країн змогло вийти в лідери 
по ряду принципово важливих напрямів за допо-
могою вирішення комплексу проблем у сферах 
освіти, науки та технологій, створення сприятли-
вих інституційних умов для новаторів та підпри-
ємців. Проблеми теорії інновацій стають все більш 
актуальними, викликають підвищений інтерес у 
багатьох вчених, про що свідчить постійно зроста-
ючий обсяг публікацій, як в закордонній, так і у 
вітчизняній науці [6–8]. Тому проблеми розвитку 
інноваційних процесів у сільському господарстві 
є найбільш серйозними на сьогоднішній день та 
актуальними для подальшого вивчення.

Безумовно, сучасний агропромисловий комп-
лекс знаходиться в складному фінансово-еко-
номічному становищі: в галузі ще не подолана 
повністю збитковість, собівартість продукції як і 
раніше залишається високою, велика частка про-
строченої кредиторської заборгованості та інші 
організаційні та економічні проблеми. У бага-
тьох суб’єктів підприємництва експлуатуються 
сильно зношені основні виробничі фонди, гостро 
не вистачає оборотних коштів, відсутні необхід-
ні методи технологічного оновлення виробничих 
потужностей, недостатньо ефективні механізми 
ведення господарської діяльності підприємств 
АПК із застосуванням сучасних технологій ви-
робництва, управління та організації. У галузі 
здебільшого застосовуються застарілі технології, 
сорти рослин та порід худоби, недосконалі форми 
та методи управління й організації виробництва, 
що одностайно відмічається як досвідченими, так 
і молодими дослідниками [9].

Слід зазначити, що основними організацій-
но-внутрішніми та економічними факторами, що 
стримують інновації, як і раніше, залишаються 
недолік власних коштів, висока вартість ново-
введень, високий економічний ризик. Водночас, 
як відомо, інновації в АПК – це нові технології, 
нова техніка, нові сорти рослин, нові породи тва-
рин, нові добрива та засоби захисту рослин та 
тварин, нові методи профілактики та лікування 
тварин, нові форми організації, фінансування та 
кредитування виробництва, нові підходи до під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації кадрів. 

Отже, варто відмітити, що інноваційні проце-
си в АПК мають свою специфіку. Вони відрізня-
ються різноманіттям регіональних, галузевих,  

функціональних, технологічних та організацій-
них особливостей. Умови та чинники, що вплива-
ють на інноваційний розвиток АПК, можна поді-
лити на негативні (ті, що стримують інноваційний 
розвиток) та позитивні (ті, що сприяють приско-
ренню інноваційних процесів) [10].

Умовами та чинниками, що сприяють іннова-
ційному розвитку АПК, є перехід до ринкового 
способу господарювання, наявність природних 
ресурсів, значний науково-освітній потенціал, 
об’ємний внутрішній продовольчий ринок, мож-
ливість виробляти екологічно безпечні, натураль-
ні продукти харчування та ін.

У контексті даного дослідження серед нега-
тивних умов та чинників слід виділити відомчу 
роз’єднаність та ослаблення наукового потенціалу 
аграрної науки. Для вітчизняної аграрної науки 
характерні: висока ступінь складності організа-
ційної структури та відомча роз’єднаність (більш 
ніж 20 міністерств та відомств, що беруть участь у 
вирішенні проблем АПК); різноманіття форм нау-
ково-технічної та інноваційної діяльності; значна 
питома вага в наукових дослідженнях проблем, 
що мають регіональний, галузевий та міжгалу-
зевий характер; велика тривалість дослідження 
деяких проблем, пов’язаних з відтворювальним 
процесом. Ця специфіка, беззаперечно, створює 
певні труднощі в управлінні аграрними наукови-
ми дослідженнями та аграрною наукою в цілому. 
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анотація

Пахомова А. О. організаційно-правові засади дер-
жавного управління науковою діяльністю в аграрній 
сфері України. – Стаття.

У контексті процесу наукової розробки організацій-
но-правових засад державного управління науковою 
діяльністю в аграрній сфері України у статті аналізу-
ються та розглядаються окремі погляди на визначення 
ролі держави щодо впорядкування суспільних відно-
син у вітчизняному агропромисловому комплексі. З 
урахуванням зробленого аналізу висловлюються ав-
торські думки із зазначених питань. 

Ключові слова: аграрна сфера, агропромисловий комп-
лекс, державне управління, інновації, інвестиції, науко-
во-технічний прогрес, організаційно-правові засади.

аннотация

Пахомова А. А. организационно-правовые основы 
государственного управления научной деятельностью 
в аграрной сфере Украины. – Статья. 

В контексте процесса научной разработки организа-
ционно-правовых основ государственного управления 
научной деятельностью в аграрной сфере Украины в 
статье анализируются и рассматриваются отдельные 
взгляды на определение роли государства по упоря-
дочению общественных отношений в отечественном 
агропромышленном комплексе. С учетом сделанного 
анализа высказываются мысли автора статьи по ука-
занным вопросам.

Ключевые слова: аграрная сфера, агропромышлен-
ный комплекс, государственное управление, иннова-
ции, инвестиции, научно-технический прогресс, орга-
низационно-правовые основы.

Summary

Pakhomova A. O. Organizational and legal principles 
of state management of scientific activity in the agrarian 
sector of Ukraine. – Article. 

In the context of the process of scientific development 
of the organizational and legal foundations of state man-
agement of scientific activities in the agrarian sphere of 
Ukraine, the article analyzes and examines separate views 
on determining the role of the state in regulating public 
relations in the domestic agro-industrial complex. Taking 
into account the analysis made, the thoughts of the author 
of the article on the indicated questions are expressed.

Key  words: agrarian sphere, agrarian and industri-
al complex, public administration, innovation, invest-
ments, scientific and technical progress, organizational 
and legal basis.
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КодиФіКаЦія яК КіНЦеВа МеТа РеФоРМУВаННя сисТеМи ЗаКоНодаВсТВа

Ефективне правове супроводження адміні-
стративної реформи передбачає подальшу сис-
тематизацію адміністративного законодавства, 
насамперед шляхом його кодифікації. Реформа 
завжди пов’язана з глибоким і всебічним пере-
робленням чинного законодавства та внесенням 
до нього суттєвих змін. Кодифікація забезпечує 
внутрішню погодженість, цілісність, систем-
ність і повноту правового регулювання відповід-
них відносин.

Сьогодні слід констатувати, що в адміністра-
тивному праві пострадянського періоду відбу-
лися значні зрушення. Від загального масиву 
адміністративного права відколовся цілий мате-
рик теорії державного управління. І це в той час, 
коли саме відносини в державному управлінні є 
об’єктом дослідження адміністративного права. 
Але таке зрушення призвело й до інших наслід-
ків. У надрах адміністративного права зародили-
ся нові правові галузі: фінансове, інформаційне, 
митне, медичне право. Вони динамічно розви-
ваються, а в науковому й практичному сенсі до-
сягли значних результатів. Це сприяє новому 
циклічному руху: учені констатують наявність 
у цих галузях дуальної природи – публічної та 
приватної. Це значить, що вони не можуть бути 
складовими частинами адміністративного права. 
Адміністративне право є суто публічним. Чи є 
тут протиріччя? Аж ніяк.

Поглянемо на сам перелік так званих адміні-
стративних (управлінських) проступків: ст. 45 
«Ухилення від обстеження й профілактичного ліку-
вання осіб, хворих на венеричну хворобу», ст. 178 
«Розпивання пива, алкогольних, слабоалкоголь-
них напоїв у заборонених законом місцях або поява 
у громадських місцях у п’яному вигляді», ст. 176 
«Виготовлення, зберігання самогону та апаратів 
для його вироблення». Але ж адміністративна від-
повідальність – це відповідальність управлінська, 
тобто відповідальність особи, наділеної владними 
повноваженнями та відповідним адміністратив-
но-правовим статусом, тоді як у більшості статей ми 
бачимо публічні правовідносини, що не пов’язані з 
невиконанням чи неналежним виконанням обов’яз-
ків. Очевидно, що в такому разі відповідальності ад-
міністративної (управлінської) особа не може нести, 
бо не є суб’єктом владних повноважень, не виконує 
відповідних адміністративних функцій.

Бачимо, що в законодавстві нехтуються еле-
ментарні базові положення теорії права. Але 
відбуваються й інші нелогічні речі. Ідеться про 
явище, суть якого полягає в такому. Представ-
ники певних відомств, бізнес-групи, помічники 
депутатів тощо відповідно до своїх «світоглядних 
підходів» розробляють новели до законодавства. 
Про якість таких новел свідчить низка економіч-
них і політичних криз, які потрясають останні 
тридцять років держави пострадянського просто-
ру. Сумно, але монографії та підручники з пра-
ва сьогодні перетворилися на перелік маститих 
учених та їхніх думок «на тему» в суміші з ко-
ментарями до законодавства. Наразі не практика 
спирається на науково доведені постулати, пере-
вірені часом, а вчені обґрунтовують і теоретично 
«підкріплюють» нормативно-правові акти.

Наголосимо, що базові основи права є не-
змінними, незважаючи на зміни в суспільних 
відносинах. Це стосується як права в цілому, 
так і адміністративного права зокрема. Тому, 
переглядаючи основи законодавства, слід спи-
ратися, по-перше, на базові постулати права, 
по-друге, ураховувати ті зміни, які відбулися в 
суспільстві (зміна соціалістичного ладу на капі-
талістичний).

Спроби дати відповіді на складні запитання, 
пов’язані з переформатуванням суспільних від-
носин у новітніх умовах, учені здійснюють, ба-
зуючись на сучасних концепціях, сутністю яких 
є фрактальна парадигма побудови сфер, інсти-
тутів, галузей тощо. Олексій Алмазов у книзі 
«Фрактальна теорія. Як змінити погляд на рин-
ки» запропонував засіб використання фракта-
лів в аналізі біржових котувань; із фрактальних 
позицій аналізує законодавство Ендрю Моррісон 
Стампф у роботі «Законодавство – це фрактал. 
Спроба передбачити все».

Адміністративне право – один з елементів ці-
лісної системи. Так само, як і інші частини пра-
ва, адміністративне право видозмінюється за за-
гальними правилами існування систем, а отже, 
трансформацію адміністративного права можна 
прогнозувати, аналізувати, обчислювати й зна-
ходити в ньому певні неузгодженості, усувати 
протиріччя тощо.

Застосування алгоритмічного методу можливе 
на всіх рівнях юриспруденції, у науковому вимірі 
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для пізнання сутності правових явищ, у правотвор-
чості для вдосконалення наявних формул (норм, 
законів) і доведення нових, у правозастосовній 
діяльності правоохоронних і судових органів для 
правильного вирішення спорів, що виникають 
між різними суб’єктами правовідносин. Так само, 
як інші науки пізнають навколишній світ за до-
помогою різних методів, інструментів, реактивів 
тощо, правова наука вивчає відносини в суспіль-
стві. Велика кількість питань залишається за ме-
жею нашого пізнання як у природознавчих, так і 
в суспільних галузях. Ми не можемо зі стовідсо-
тковою вірогідністю спрогнозувати наслідки тих 
чи інших наших дій. Багато питань раніше зали-
шалися, а інші залишаються й зараз поза законом. 
Те, що раніше було нормальним для суспільства, 
наприклад, зрізання скальпів, нині засуджується. 
І якщо раніше дії володаря, навіть якщо вони були 
аморальними, сприймались як прояв Божої волі, 
нині вони викликають осуд суспільства.

Кодифікація є найбільш досконалою формою 
систематизації законодавства. Правовою метою 
кодифікації є впорядкування нормативної осно-
ви права, забезпечення найбільш ефективного 
процесу реалізації права, поліпшення структу-
ри кодифікаційних актів, удосконалення їхньої 
логіки, мови, стилю. Зазвичай кодифікація (на 
відміну від інкорпорації) ґрунтується на системі 
права, хоча повністю може з нею й не збігатися.

Кодифікація є важливим системотворчим і 
стабілізуючим фактором усієї правової системи й 
сприяє організованому розвитку права, проймає 
його єдиними принципами, загальними право-
вими поняттями та категоріями. Прийняття ко-
дифікаційних актів як результатів кодифікації 
спрямоване на посилення в законодавстві еле-
мента стійкості та формування стабільної норма-
тивно-правової бази.

Кодифікація – впорядкування правових норм, 
яке супроводжується переробленням їхнього змі-
сту, зі скасуванням одних і ухваленням інших 
норм права, що можливо лише в процесі пра-
вотворчості. У результаті кодифікації видається 
єдиний, логічно і юридично цільний норматив-
но-правовий акт. Тому кодифікація завжди має 
офіційний характер і може проводитися тільки 
правотворчим органом.

Норми, сформовані в надрах адміністратив-
ного права в часи найбільшого розвитку держа-
воцентристського підходу, сьогодні відіграють 
роль синергуючого каталізатора формалізації 
правових норм у різних соціально-економічних 
сферах. Поява нової системи українського права 
з поділом за сферами використання (медична, 
протипожежна, будівельна, спортивна тощо), 
як науки, як законодавства, як практичної пра-
вореалізуючої діяльності наразі цілком відпові-
дає реаліям.

Кодифікація – це діяльність, що здійснюється 
законотворчим органом. Виділяються певні види 
кодифікації:

ä – за обсягом: загальна, у результаті якої 
утворюється кодифікований нормативний акт з 
основних галузей права (звід законів); галузева, 
яка охоплює нормативно-правові акти певної га-
лузі законодавства (основи законодавства, кодек-
си); міжгалузева та підгалузева (інституційна), 
що розповсюджується на кілька галузей (Пові-
тряний кодекс) чи інститутів (Митний кодекс);

ä – за формою вираження: основи (головні за-
сади) законодавства; кодекси; положення; статути.

Кодифікаційні нормативні акти діляться на 
такі:

ä – основи законодавства – кодифікаційний 
акт, що містить найбільш загальні норми й ви-
значає цілі та принципи правового регулювання 
певної групи суспільних відносин;

ä – кодекс – єдиний, зведений, юридично й 
логічно цілісний, внутрішньо узгоджений нор-
мативно-правовий акт, що забезпечує регулю-
вання суспільних відносин у відповідній галузі 
чи підгалузі законодавства.

На відміну від норм деяких галузей права, 
об’єднати всі норми адміністративного права в 
одному чи навіть у декількох комплексних (ко-
дифікованих) актах неможливо з об’єктивних 
причин. Адміністративне право регулює широке 
коло суспільних відносин. Його норми містяться 
в численних актах різної юридичної сили. Крім 
того, нормотворчість в управлінській сфері ха-
рактеризується високим рівнем динамічності, 
частим виникненням нових норм, що ускладнює 
зміст і структуру правового матеріалу й обмежує 
можливість його кодифікації.

Слід пам’ятати й те, що та чи інша галузь пра-
ва, на відміну від галузі законодавства, не повин-
на мати «власні» кодекси. Наприклад, проце-
дурне право охоплює всю діяльність державних 
органів, господарську й інші види діяльності. 
Той або інший кодекс може охоплювати декіль-
ка галузей права. Так, ліцензійне право регулює 
питання про видачу ліцензій для видобутку ко-
рисних копалин, продаж медикаментів тощо, 
а дозвільне право – про використання зброї, ке-
рування транспортними засобами, допуск до 
певних видів діяльності. Між собою вони тісно 
пов’язані. 

Уже з’явилася низка кодексів: Митний ко-
декс, Податковий кодекс та інші. Украй не-
обхідною є систематизація законодавства про 
охорону здоров’я населення. Структура й зміст 
Медичного кодексу вже наводилися в низці до-
сліджень. Провідні науковці та практики наго-
лошують на створенні Дорожньо-транспортного 
кодексу та Реєстраційного кодексу. Головною 
відмінністю оновленого законодавства стане його  
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відповідність сучасним стандартам і алгоритмам 
теорії права. Так, у структурі кожного норматив-
ного акта необхідно дотримуватися принципу 
поновлення норми, тобто гіпотеза, диспозиція 
й санкція міститимуться в одному кодифікацій-
ному акті. Окремі напрацювання зазначеного 
напряму систематизації адміністративного зако-
нодавства у формі його кодифікації неодноразо-
во аналізувалися в працях провідних і молодих 
учених [1]. Уже неодноразово наголошувалося на 
необхідності прийняття Виборчого кодексу. Саме 
до нього мають бути внесені проступки проти ви-
борчих прав громадян [2].

Усе це свідчить про глобальні процеси сис-
тематизації (інкорпорації та кодифікації), що 
відбуваються в нашій країні. Значних змін за-
знало й саме адміністративне право, як на тере-
нах України, так і на всьому пострадянському 
просторі й навіть у провідних країнах світу. Такі 
процеси цілком відповідають багатовіковій пра-
вовій традиції й сучасній світовій практиці [3]. 
Це необхідно зробити для формування сучасного 
законодавства, яке регулюватиме публічно-пра-
вові відносини відповідно до сучасних світових 
стандартів і конституційних положень. Крім 
цього, норми й низка різних підзаконних актів 
під час кодифікації знайдуть своє місце в законо-
давстві, що спростить їх застосування.

У сукупності завдяки визначеному підходу 
до публічного права ми досягнемо таких цілей: 
гуманізації правової системи, відповідності за-
конодавства положенням конституції України. 
Отже, законодавство відповідатиме сутності гро-
мадянського права. Простота й зрозумілість за-
конів для громадян буде свідчити про демократи-
зацію суспільства.

Зростання напруги в суспільстві, збільшення 
кількості проступків із боку громадян в усіх сфе-
рах суспільно-економічного життя, погіршення 
ставлення до органів державної влади з боку гро-
мадськості, зменшення керованості як у систе-
мі органів державної влади, так і з боку органів 
державної влади суспільними процесами, що від-
буваються в країні, робить нагально необхідним 
оновлення нормативно-правового забезпечення 
діяльності органів державної влади та їх набли-
ження до світових стандартів.

Так, для забезпечення суспільної безпеки та 
громадського порядку є безліч правил і норм 
поведінки, установлених нормативно-право-
вими актами різних рівнів (Правила пожежної 
безпеки, Положення про порядок організації 
та проведення масових заходів, Закон України 
«Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення» та ще багато ін-
ших). Через кількість і розпорошеність делік-
тних норм з’являються колізії та труднощі в їх 

застосуванні. Тож узгодження правил поведін-
ки в суспільстві й основ відповідальності за їх 
порушення з єдиним стандартом, закріпленим 
в одному нормативно-правовому акті, значно 
підвищить ефективність охорони та підтриман-
ня громадського порядку. Виходом є прийняття 
Кодексу України про громадський порядок, що 
сприятиме подальшому розвитку українсько-
го законодавства в напрямі адміністративних 
принципів захисту прав і свобод людини й гро-
мадянина відповідно до світових стандартів, ви-
хованню громадян у дусі поваги до права закону 
й держави.

Ефективне правове супроводження адміні-
стративної реформи передбачає подальшу сис-
тематизацію адміністративного законодавства, 
насамперед шляхом його кодифікації. Оскільки 
провести кодифікацію норм адміністративного 
законодавства одночасно і в одному акті об’єк-
тивно неможливо, доцільно здійснити поетапну 
кодифікацію за окремими сферами й інститу-
тами адміністративно-правового регулювання. 
Сьогодні для нормального функціонування сус-
пільно-економічних сфер необхідним є створення 
нових регулятивних законів. Кодифікація пра-
вил, норм, приписів, стандартів, що регулюють 
суспільно-економічну сферу в одному комуніка-
тивному нормативно-правовому акті – потреба 
сьогодення. Наголосимо, що впорядкування ад-
міністративного права має здійснюватися шля-
хом видання кодифікованих актів за окремими 
сферами й інститутами адміністративно-право-
вого регулювання.
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анотація

Пєтков С. В. Кодифікація як кінцева мета рефор-
мування системи законодавства. – Стаття.

У статті проаналізовані зміни в доктрині права, ро-
зуміння якого ґрунтується на об’єктивній природі й 
утілює принципи розумності, моральності та справед-
ливості; підноситься цінність людини в державі, її сво-
бода й гідність, наголошується на важливості подаль-
шого формування взаємної відповідальності публічної 
влади та громадян. На основі здійснення критичного 
аналізу постулатів пострадянської юриспруденції про-
понується сучасне розуміння ролі й змісту норм адміні-
стративного законодавства, а також комплексна, зва-
жена й послідовна ревізія законодавства, узгодження 
його із сучасними європейськими стандартами.

Ключові  слова: кодифікація, систематизація, пра-
во, державна влада, громадськість.
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аннотация

Петков С. В. Кодификация как конечная цель ре-
формирования системы законодательства. – Статья.

В статье проанализированы изменения в доктрине 
права, понимание которого основывается на объективной 
природе и воплощает принципы разумности, нравствен-
ности и справедливости; возвышается ценность человека 
в государстве, его свобода и достоинство; делается акцент 
на дальнейшем формировании взаимной ответственно-
сти между публичной властью и гражданами. На основе 
осуществления критического анализа постулатов пост-
советской юриспруденции предлагается современное 
понимание роли и содержания норм административного 
законодательства, а также комплексная, взвешенная и 
последовательная ревизия законодательства, согласова-
ние его с современными европейскими стандартами.

Ключевые  слова:  кодификация, систематизация, 
право, государственная власть, общественность.

Summary

Petkov S. V. Codification as the ultimate goal of re-
forming the system of legislation. – Article.

The article analyzes the changes in the doctrine of law, 
the understanding of which is based on objective nature 
and embodies the principles of reasonableness, morality 
and justice; the value of a person in the state, his freedom 
and dignity and the further formation of mutual respon-
sibility between public authorities and citizens are raised. 
On the basis of the critical analysis of the postulates of 
post-Soviet jurisprudence, a modern understanding of 
the role and content of the norms of administrative law, 
as well as a comprehensive, weighted and consistent revi-
sion of legislation, bringing it to current European stand-
ards is proposed.

Key  words:  codification, systematization, law, state 
power, public.
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Засади РеаЛіЗаЦіЇ деРжаВНоЇ поЛіТиКи Щодо ТРУдоВоЇ МіГРаЦіЇ

Необхідність комплексного формування дер-
жавної політики України у сфері міграції назріва-
ла не один рік. Зважаючи на міграційні процеси 
сьогодення, демографічну, соціально-економічну 
ситуацію в Україні та світі, відсутність розвину-
того національного законодавства з питань мігра-
ції та його реального інституціонально-адміні-
стративного забезпечення видається очевидною. 
Адже недостатньо лише прийняти програмні до-
кументи, особливої актуальності набуває сьогодні 
забезпечення реальної спроможності відповідних 
державних органів і установ, державних службов-
ців, посадових осіб і навіть суддів реалізувати нові 
завдання відповідно до найкращих міжнародних 
практик та стандартів захисту прав людини в та-
кій динамічній і багатоконтурній сфері як мігра-
ція, зокрема трудова міграція.

Метою статті є розкриття змісту державної 
політики щодо трудової міграції, саме тому, для 
більш глибокого і точного визначення поняття, 
вважаємо за необхідне з’ясувати етимологічне 
наповнення таких родових і фундаментальних ка-
тегорій, як «політика», «державна політика» та 
«державна політика щодо трудової міграції», що 
дозволить нам синтезувати її організаційно-пра-
вову наповненість. 

На сучасному етапі особливої актуально-
сті набуває дослідження трудових міграцій-
них поїздок з України до інших країн. Постає 
необхідність формування державної політики 
щодо регулювання трудових міграцій, причому 
ефективність відповідних заходів буде досягну-
та лише за умови, якщо їх розробка та впрова-
дження спиратиметься на потужну аналітичну 
базу досліджень у даній сфері. 

Основними закономірностями розвитку зов-
нішніх трудових міграцій в Україні на сучасному 
етапі є: 1) формування в структурі робочої сили 
України численного контингенту осіб, для яких 
трудова міграція є основним видом зайнятості; 
2) диференціація рівня міграційної мобільності 
залежно від якісних характеристик індивідів – 
підвищений ступінь участі в зовнішніх трудових 
міграціях притаманний чоловікам (а серед жі-
нок – тим, які мають дітей), особливо молодим, 
одруженим або розлученим, з середнім освіт-
нім рівнем; 3) трудова міграція, як правило, є 
альтернативою можливому постійному виїзду, 
а не підготовкою до нього, але зі збільшенням  

тривалості та частоти поїздок вірогідність повер-
нення мігранта знижується; 4) зайняття україн-
ськими трудовими мігрантами ніш на відносно 
менш привабливих ринках праці країн перехідної 
економіки і Південної Європи; 5) залежність обся-
гів трудових міграцій від відстані, ємності ринків 
праці країн-реципієнтів та ментальних особливос-
тей їх населення – основна частина трудових мі-
грантів виїжджає до сусідніх слов’янських країн, 
які досягли більших успіхів у справі переходу до 
ринкових відносин. 

Причому під час здійснення трудової мігра-
ції жителі прикордонних регіонів України в 
основному орієнтуються на сусідні з їх областю 
країни. Головним приймачем вітчизняної робо-
чої сили є Польща – найбільша за чисельністю 
населення з країн, які межують з Україною. По-
рівняно з учасниками стаціонарних міграцій, 
заробітчани переважно переміщуються на мен-
ші відстані, внаслідок чого основні країни-при-
ймачі осіб, які виїздять з України на постійне 
(або принаймні тривале проживання) за межі 
колишнього СРСР (Ізраїль, Німеччина, США), 
не входять до найбільших реципієнтів україн-
ської робочої сили.

Загальновідомо, що державна політика віді-
грає надзвичайно важливу роль у суспільному 
житті. Саме вона покликана своєчасно виявляти 
назрілі проблеми розвитку суспільства, аналі-
зувати їх, встановлювати причини виникнення, 
складнощі, суперечності та знаходити шляхи ви-
рішення цих проблем. У сфері державної політи-
ки приймаються відповідні державно-політичні 
рішення, розробляється відповідний інструмента-
рій, створюється механізм їх реалізації. 

Державна політика являє собою різноплано-
ве та багатовекторне суспільне явище, що реа-
лізується через відповідні структурні напрями: 
економічну, культурну, соціальну, монетарну, 
бюджетну, податкову політики тощо. Завдяки 
такій складності державна політика як необхід-
ний атрибут діяльності будь-якого державного 
утворення стала об’єктом вивчення багатьох су-
спільних наук. Дослідженням поняття та змісту 
державної політики, аналізом її методів, прин-
ципів та засобів реалізації займалися вчені-адмі-
ністративісти, економісти, філософи, політоло-
ги, фінансисти та представники багатьох інших 
суспільних наук. 

© О. В. Савчук, 2017
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У даному випадку варто погодитись із точкою 
зору Пала Леслі, який вважає, що в сучасній науко-
вій літературі присутній широкий набір визначень 
державної політики, в більшості з яких наголошу-
ється на її цілях, завданнях та засобах [5, с. 25]. 

До загальних визначень державної політики 
можна віднести наступне: «державна політика – 
курс дій чи пасивність, вибрані державними ор-
ганами для вирішення даної проблеми або ряду 
взаємопов’язаних проблем» [1, с. 34].

Найбільш вдало та повно, на нашу думку, по-
няття державної політики визначив В.В. Тертич-
ка. Вказану категорію він розглядає як «відносно 
стабільну, організовану і цілеспрямовану діяль-
ність (бездіяльність) державних інституцій, здійс-
нювану ними безпосередньо чи опосередковано 
щодо певної проблеми або сукупності проблем, 
яка впливає на життя суспільства» [2, с. 82].

При цьому вказаний автор вважає, що держав-
на політика як суспільне явище складається з 
п’яти елементів (практичної діяльності політич-
них суб’єктів; сукупності законодавчо закріпле-
них цілей та завдань; політичного усвідомлення; 
політичної організації суспільства; політичних 
відносин) [7, с. 64].

Загальноприйнятою є точка зору, що для роз-
роблення, прийняття та ефективної реалізації 
будь-якого політичного рішення, програми або 
концепції в межах державної політики важливо-
го значення набуває адекватна оцінка зовнішніх 
умов, в яких будуть реалізовуватися відповідне 
рішення, програма, концепція. З огляду на це 
очевидно, що державна політика повинна реалізо-
вуватись в конкретних умовах і в конкретний про-
міжок часу. Серед таких умов В.Г. Атаманчук ви-
діляє: державно-правові, соціально-психологічні 
та діяльнісно-практичні [3, с. 37].

Процес формування вітчизняної державної 
політики має певну логіку, основні засади якої 
закріплені в Конституції Україні. Між відповід-
ними державними органами, що належать до за-
конодавчої, виконавчої та судової гілок влади, 
конституційно розподілені права та обов’язки з 
приводу формування, реалізації та контролю за 
виконанням державної політики. 

Як уже зазначалось, держава здійснює покла-
дені на неї функції управління всіма без винятку 
сферами суспільними життя, в тому числі в соці-
альній, культурній, промисловій, економічній, 
фінансовій, податковій та інших сферах. В них 
держава розробляє, приймає та реалізує певний 
напрям державної політики, кожний з яких ґрун-
тується на відповідних принципах, реалізується 
системою відповідних державних органів, спря-
мований на виконання поставлених завдань та 
досягнення визначеної мети. Таким чином, пер-
шооснова державного регулювання всіма сферами 

суспільного життя полягає у виділенні окремого 
напряму державної політики, який розробляєть-
ся, приймається, реалізується в кожний конкрет-
ний період часу [4; 5; 6; 7].

З огляду на викладене очевидним є той факт, 
що державна політика щодо трудової міграції є 
підвидом галузевої державної політики, що здійс-
нюється у відповідній сфері державного життя, а 
саме – міграційній сфері. 

Міграційна політика – цілеспрямована ді-
яльність держави, пов’язана з регулюванням та 
контролюванням міграційних процесів, а також 
сукупність засобів для її реалізації та досяг- 
нення [8].

Метою міграційної політики держави є забез-
печення раціонального розміщення населення з 
точки зору ефективного розвитку економіки і са-
мого населення, поліпшення його якісного скла-
ду, рівномірного розвитку окремих його регіонів, 
згладжування соціально-економічної диференціа-
ції в умовах життя населення. 

Зміст державної міграційної політики визна-
чається сукупністю правових, економічних, по-
літичних, демографічних, військових та інших 
факторів, що забезпечують інтереси і національну 
безпеку держави. Реалізація міграційної політи-
ки здійснюється шляхом формування механізму 
її реалізації, що включає набір методів, заходів, 
за допомогою яких забезпечується досягнення по-
ставлених цілей і завдань.

Уся історія розвитку цивілізації свідчить, що 
будь-яка держава світу може і повинна опрацьову-
вати і проводити таку політику, яка була б вигід-
ною для розвитку цієї держави та для її громадян; 
політику, що забезпечує раціональне розміщення 
населення на своїй території, економічне зростання, 
національну безпеку та територіальну цілісність.

Сучасну міграційну політику можна розгля-
дати на світовому і національному рівнях. На 
світовому рівні вона проявляється в діях міжна-
родних організацій, перш за все, в документах і 
рекомендаціях ООН, МОП і МОМ, які прийма-
ються на різних засіданнях і конференціях. На 
національному рівні міграційна політика, що 
представлена національною політикою держав, 
які проводять її з урахуванням сучасних масш-
табів і напрямів, є визначальним напрямом вну-
трішньої політики держави. 

Під час визначення цілей, завдань, принципів 
і основних напрямів міграційної політики, меха-
нізмів її здійснення важливу роль відіграє вивчен-
ня, селекція і використання таких методів управ-
ління міграційними потоками, які найбільшою 
мірою відповідають конкретним історичним і еко-
номічним умовам держави.

Застосування функціонального аналізу до мі-
граційної політики дозволяє виділити її функції,  
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основною з яких є функція регулювання, що  
передбачає вирішення поставлених завдань. Тому 
міграційна політика як поняття виступає загаль-
ним, первинним по відношенню до регулювання, 
що є механізмом здійснення сутності загального. 
Таким чином, механізмом регулювання буде си-
стема правових засобів, за допомогою яких упо-
рядковуються міграційні процеси відповідно до 
цілей та завдань держави.

Міграційну політику можна розглядати як 
стандартизоване повторювальне явище, яке 
може бути представлене діяльністю державних 
інститутів у вигляді наявної структури, харак-
теризоване структурною диференціацією. Мігра-
ційна політика демонструє зразок взаємозв’язку 
і взаємозалежності внутрішньої та зовнішньої 
політики держави, що проявляється у специфіч-
ній особливості міграційних процесів, які зале-
жать від усього комплексу соціально-економіч-
них і природних факторів. 

Міграція населення виступає як об’єкт, на ре-
гулювання якого спрямована міграційна політи-
ка. А суб’єктами міграційної політики є державні 
та суспільні інститути, що її реалізують.

Оскільки стан «об’єкта регулювання» впливає 
на міграційну політику, то необхідно провести 
функціональний аналіз міграції населення.

Прискорювальна функція міграції полягає в 
тому, що територіальні переміщення сприяють 
зміні соціально-психологічних характеристик 
людей, розширенню їхнього кругозору, накопи-
ченню знань про різні сфери життя, обміну трудо-
вими навичками і виробничим досвідом, розвитку 
особистості, її матеріальних, соціальних і духов-
них потреб. Мобільне населення, як правило, є й 
соціально більш активним.

Іншою функцією міграції є перерозподіл 
населення, пов’язаний з розміщенням продук-
тивних сил між окремими територіями країни, 
зокрема між природними зонами, районами, 
різними типами сільських і міських поселень. 
Особливість функції перерозподілу зумовлена її 
міжтериторіальним характером, оскільки для 
перерозподілу необхідна взаємодія населення, 
принаймні, двох регіонів.

Наступною функцією міграції є селектив-
на, сутність її полягає в тому, що нерівномірна 
участь у міграції різних соціально-демографіч-
них груп зумовлює зміни в якісному складі насе-
лення різних територій. Досвід показує, що чоло-
віки й особи працездатного віку беруть участь у 
міграції активніше, ніж непрацездатні та жінки. 
Функції підвищення мобільності, перерозподілу 
і селективності проявляють себе неоднозначно 
в різних видах міграції. В одних випадках, як 
наприклад, в епізодичній міграції, найбільше 
значення має функція розвитку мобільності, в 

 інших, таких як переселення, всі функції прояв-
ляють себе повною мірою.

Завдання міграційної політики формуються 
в руслі концепції та ситуації, що склалася в мі-
граційній сфері. Гострота міграційних проблем 
визначає вибір пріоритетів, черговість вирішен-
ня тих або інших завдань. Під час вибору пріо-
ритетів і визначення цілей міграційної політики 
основну роль відіграють загальні функції мігра-
ції населення (прискорювальна, розподільча і 
селективна). Під час визначення конкретних за-
ходів для досягнення певної мети найбільше зна-
чення мають специфічні функції міграції, такі 
як економічна і соціальна. Проте слід зазначити, 
що в конкретних історичних умовах, зокрема в 
умовах перехідного періоду, досягнення такої 
відповідності за допомогою міграції відбувається 
з величезними витратами і також має схильність 
до кризи. Тому в такі періоди особливо важлива 
регулятивна роль держави і виконання мігра-
цією її специфічних функцій. На різних етапах 
розвитку в міграційній політиці країн світу пере-
важала одна з її складових – еміграційна або ім-
міграційна, яка і визначала в цілому її сутність. 
У даний час такою складовою є імміграційна по-
літика [9, с. 54].

Міграційна політика держави є сукупністю 
теоретичних положень, цілей і завдань, засобів і 
методів щодо регулювання внутрішніх і міждер-
жавних процесів переміщення населення, її ха-
рактер і спрямованість визначаються соціально- 
економічною стратегією держави, а також змістом 
зовнішньої політики на певному етапі розвитку.

Сутність та завдання у сфері міграційної полі-
тики держави дають можливість стверджувати, 
що невід’ємним елементом державної міграцій-
ної політики є державна політика щодо трудової 
міграції, завдання та сутність якої тісно переплі-
таються з інтересами державної політики в мігра-
ційній сфері.

У вітчизняній науковій літературі не існує єди-
ного підходу щодо визначення поняття та розу-
міння суті такого важливого суспільного явища, 
як державна політика щодо трудової міграції. Це 
зумовлено, в першу чергу, складністю, багато-
векторністю та невизначеністю змісту державної 
політики щодо трудової міграції. Як наслідок – 
зазначена категорія діалектично поєднує в собі 
різні аспекти, зокрема: правовий, адміністратив-
ний, філософський, соціальний, економічний, 
управлінський. Зупинимося на з’ясуванні адміні-
стративно-правового аспекту державної політики 
щодо трудової міграції, що є безпосереднім пред-
метом нашого дослідження.

Узагальнюючи вищенаведені позиції науковців 
щодо визначення змісту понять «політика» та «дер-
жавна політика», вважаємо, що під державною  
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політикою щодо трудової міграції слід розуміти 
комплекс організаційних, правових, адміністра-
тивних та фінансових заходів, за допомогою яких 
держава особливу увагу приділяє питанням роз-
витку національного ринку праці та цілеспрямо-
вано впливає на вироблення ефективної, дієздатної 
політики зайнятості, спрямованої на підвищення 
економічної активності населення, зростання кіль-
кості нових робочих місць та розширення можли-
востей для реалізації права особи на гідну працю.
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ственная политика в отношении трудовой миграции». 
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Summary

Savchuk O. V. Principles of implementing the state 
policy on labor migration. – Article.

The content of the legal categories «politics», «state 
policy», «state policy on labor migration» is disclosed in 
this article. The author defines the peculiarities of the 
implementation of the state policy on labor migration. 
The basic problems in its realization are singled out.

Key  words: politics, state policy, labor migration, 
migrant work.
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сУТНісТЬ адМіНісТРаТиВНо-пРаВоВоГо ЗаБеЗпеЧеННя РеаЛіЗаЦіЇ  
пРаВоЗаХисНоЇ ФУНКЦіЇ УКРаЇНсЬКоЇ деРжаВи

Належне функціонування інституту захи-
сту прав та свобод людини і громадянина не є 
можливим без його відповідного адміністратив-
но-правового забезпечення. На даний час адмі-
ністративно-правове забезпечення реалізації 
правозахисної функції в Україні перебуває у 
стані свого формування. Наскільки ефективним 
виявиться реалізація цього інституту на прак-
тиці, залежить від якісного його дослідження на 
теоретико-правовому рівні. Тому першочергове 
завдання сучасної адміністративно-правової на-
уки полягає у створенні розгорнутого наукового 
обґрунтування адміністративно-правового забез-
печення реалізації правозахисної функції Укра-
їнської держави.

Різні аспекти поняття «адміністративно-пра-
вове забезпечення» розглядали К.Ф. Білько, 
К.Г. Волинка, В.В. Галунько, С.В. Діденко, 
Р.В. Ігонін, О.І. Ієрусалімова, Н.Д. Квасневська, 
Ю.А. Козаченко, Т.Г. Корж-Ікаєва, К.В. Степа-
ненко, О.П. Струневич та інші. Аналіз дефініції 
«адміністративно-правове забезпечення» здійс-
нювався вченими в рамках дослідження інших 
сфер суспільних відносин, таких, як: функці-
онування системи судів загальної юрисдикції, 
забезпечення прав та свобод людини і грома-
дянина, діяльність органів державної влади та 
деяких інших. Проте визначення категорії «ад-
міністративно-правове забезпечення реалізації 
правозахисної функції Української держави» за-
раз відсутні, що зумовлює необхідність проведен-
ня дослідження з означеної проблематики. 

Метою статті є з’ясування сутності адміні-
стративно-правового забезпечення реалізації 
правозахисної функції Української держави.

Зміст поняття «адміністративно-правове за-
безпечення реалізації правозахисної функції 
Української держави» утворюють складник 
«адміністративно» та дефініція «правове забез-
печення». 

У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови зазначено, що слово «адміні-
стративно» походить від слова «адміністратив-
ний», яке трактується у значенні: властивий 
адміністраторові (керівнику організації, підпри-
ємства, установи); організаторський, тобто та-
кий, що спрямований на організацію чого-небудь 
[1, с. 12, 853]. Звідси слідує, що із семантичного  

сенсу складник «адміністративно» пов’язан з 
організацією діяльності у сфері захисту прав та 
свобод людини і громадянина. У поєднанні з тер-
міном «правове» слово «адміністративно» утво-
рює конструкцію «адміністративно-правове», 
яка вказує на зв’язок з адміністративним пра-
вом. У зв’язку з цим можна стверджувати, що 
діяльність у сфері захисту прав та свобод людини 
і громадянина забезпечується управлінськими та 
організаційними засобами на основі норм адміні-
стративного права.

Натомість категорія «правове забезпечення» 
складається з таких елементів, як «правове» та 
«забезпечення». Термін «забезпечення» розумі-
ється в наступних значеннях: постачати щось у 
достатній кількості, задовольняти кого-, що-не-
будь в якихось потребах; надавати кому-небудь 
достатні матеріальні засоби до існування; ство-
рювати надійні умови для здійснення чого-не-
будь; гарантувати щось; захищати, охороняти 
кого-, що-небудь від небезпеки [1, с. 375]. У на-
уково-правових колах дефініція «забезпечення» 
розглядається у двох аспектах: 1) унормування 
певного порядку діяльності суб’єктів суспільних 
відносин; 2) передбачена законом чи вироблена 
практикою сукупність заходів, спрямованих на 
вдосконалення або покращення функціонування 
будь-чогось за певних умов [2, с. 94].

У науковій літературі існує декілька підходів 
щодо визначення суті поняття «правове забезпе-
чення». Так, В.О. Демиденко вважає, що правове 
забезпечення прав і свобод людини – це сприяння 
їх реалізації, охорона та захист [3, с. 13]. У свою 
чергу, К.Г. Волинка зводить зміст поняття «пра-
вове забезпечення» прав і свобод до їх дотриман-
ня, визнання та гарантування [4,  с. 5]. На думку 
О.І. Наливайка, під правовим забезпеченням слід 
розуміти діяльність органів держави й місцевого 
самоврядування, громадських об’єднань і грома-
дян зі створення умов (гарантій) для правомірної 
та неухильної їх реалізації й захисту [5, с. 20]. 
Недоліком наведених формулювань змісту дефі-
ніції «правове забезпечення» є те, що дослідники 
не враховують факт двоякості терміну «забезпе-
чення»: це і сукупність гарантій, і водночас це 
процес, діяльність. Тому категорію «правове за-
безпечення» доцільно розглядати як у статично-
му, так і динамічному аспектах [6, с. 37].

© О. Л. Стасюк, 2017



173Випуск 5(20), 2017

Інакше трактують сутність правового забез-
печення М.В. Пучкова та А.Е. Олійник. Дослід-
жуючи особливості забезпечення прав громадян,  
М.В. Пучкова категорію «правове забезпечення» 
розглядає у двох значеннях: 1) як сукупність га-
рантій реалізації та охорони прав громадян; 2) як 
діяльність органів державної влади зі створення 
умов, необхідних для реалізації громадянами 
своїх прав [7, c. 12]. Запропонована М.В. Пуч-
ковою смислова конструкція поняття «забезпе-
чення» включає в себе статичний і динамічний 
аспекти. Встановлені державою гарантії є ста-
тичним компонентом, у той час як відповідна 
діяльність органів державної влади репрезентує 
собою динамічну складову феномену «забезпе-
чення» [6, с. 37]. Іншими словами, забезпечення 
здійснюється способом надання гарантій реалі-
зації та охорони прав громадян, а також шляхом 
діяльності органів публічної влади зі створення 
необхідних для цього умов. 

Дещо в іншому ракурсі до проблеми формулю-
вання змісту поняття «правове забезпечення» на-
магався підійти А.Е. Олійник, який розкрив його 
через призму: а) створення сприятливих умов для 
реалізації громадянами своїх прав; б) запобігання 
їх порушенню; в) відновлення порушених прав 
громадян [8, с. 16]. Дуже доречним є дане твер-
дження, оскільки воно включає такий важливий 
складник, як відновлення порушених прав грома-
дян. Вважаємо, що правове забезпечення має не-
одмінно передбачати такий захід, як недопущен-
ня порушення прав громадян [9, с. 16].

З огляду на викладене, на нашу думку, пра-
вове забезпечення – це сукупність заходів, що 
застосовуються органами публічної влади з ме-
тою створення сприятливих умов для реалізації 
громадянами своїх прав, свобод і законних інте-
ресів, їх охорони та захисту, а також надання га-
рантій забезпечення їх здійснення заради належ-
ного упорядкування суспільних відносин. У свою 
чергу, під правовим забезпеченням реалізації 
правозахисної функції Української держави не-
обхідно розуміти сукупність заходів, що засто-
совуються уповноваженими органами публічної 
влади з метою створення сприятливих умов для 
захисту прав, свобод і законних інтересів грома-
дян, а також надання гарантій їх забезпечення. 
При цьому слід зазначити, що правовому забез-
печенню реалізації правозахисної функції Укра-
їнської держави властивий міжгалузевий харак-
тер, адже суспільні відносини у сфері захисту 
прав, свобод і законних інтересів громадян регу-
люються нормами різних галузей права. 

Адміністративно-правове забезпечення слід 
розглядати як один із видів правового забезпе-
чення. Науковці в галузі адміністративного пра-
ва тлумачать поняття «адміністративно-правове 
забезпечення» по-різному. 

Так, І.О. Ієрусалімова, розглядаючи питання 
адміністративно-правового забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина, зазначає, що ад-
міністративно-правове забезпечення передбачає, 
насамперед, регулювання за допомогою норм 
адміністративного права суспільних відносин, 
що виникають у процесі реалізації прав і свобод 
людини та громадянина, вплив на них за допо-
могою передбачених в законодавстві елементів. 
Для адміністративно-правового забезпечення 
прав і свобод людини й громадянина важливим 
засобом виступає реалізація норм адміністратив-
ного права. Причому тут важливі всі способи ре-
алізації та використання, коли громадянин сам 
скористується засобами реалізації, додержання 
та виконання норм, а особливо – застосування 
певних норм адміністративного права з метою на-
дання можливості громадянину отримати право. 
Складовою частиною адміністративно-правового 
забезпечення прав і свобод людини та громадя-
нина є гарантії їх реалізації, під якими розумі-
ються умови, засоби, способи, які забезпечують 
здійснення в повному обсязі й всебічної охорони 
прав і свобод особи [10, с. 83].

На думку Т.Г. Корж-Ікаєвої, адміністра-
тивно-правове забезпечення прав і свобод не-
повнолітніх – це сукупність адміністратив-
но-правових заходів, спрямованих на створення 
відповідних умов для ефективної реалізації, 
охорони, захисту й відновлення порушених 
прав і свобод неповнолітніх. Головними його оз-
наками є: 1) сукупність адміністративно-право-
вих заходів і засобів; 2) система гарантій; 3) від-
повідні умови реалізації, їх охорона, захист та 
відновлення;  4) регулювання переважно норма-
ми адміністративного і конституційного права 
[11, с. 7–8]. У свою чергу, В.А. Головко під адмі-
ністративно-правовим забезпеченням прав учас-
ників дорожнього руху розуміє регламентовану 
нормами законодавства діяльність органів дер-
жавної влади, зміст якої становить створення 
умов для реалізації охорони та захисту прав гро-
мадян як учасників дорожнього руху за допомо-
гою адміністративно-правових засобів. До таких 
засобів вчений відносить засоби переконання та 
примусу, засоби адміністративного судочинства 
та засоби безпосереднього, прямого та опосе-
редкованого захисту суб’єктів господарювання  
[12, с. 7–8].

Р.В. Ігонін вважає, що адміністративно-пра-
вове забезпечення функціонування системи су-
дів загальної юрисдикції – це регламентована 
адміністративно-правовими нормами діяльність 
суб’єктів державно-владних повноважень, яка 
спрямована на створення необхідних умов для 
належного функціонування системи судів за-
гальної юрисдикції та встановлена адміністра-
тивно-правовими нормами система гарантій 
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належного функціонування системи судів за-
гальної юрисдикції [6, с. 39]. Д.В. Колесников 
адміністративно-правове забезпечення системи 
державного управління тлумачить як систему 
адміністративних заходів та засобів, що застосо-
вуються безпосередньо державою й спрямовані 
на належне упорядкування структури органів 
державної влади, надання можливості їх взає-
модії між собою, створення необхідних умов для 
здійснення ними своєї діяльності, надання по-
вноважень державним органам, а також гарантій 
їх виконання з метою реалізації інтересів дер-
жави, надання останньою можливості реалізації 
громадянами своїх прав, свобод та законних інте-
ресів [9, с. 24].

Досліджуючи адміністративно-правове за-
безпечення прав, свобод й інтересів дітей орга-
нами внутрішніх справ України, О.М. Дручек 
дійшла висновку, що адміністративно-правове 
забезпечення прав, свобод й інтересів дітей орга-
нами внутрішніх справ України – це здійснюва-
ний останніми в межах визначеної законом ком-
петенції за допомогою спеціального механізму 
вплив на суспільні відносини з метою захисту, 
охорони, відновлення прав, свобод та інтересів 
дитини, а також профілактики та припинення 
їх порушень. Ознаками зазначеного інституту 
є такі: це один із видів правозабезпечувальної 
діяльності держави; об’єктом забезпечення є 
права, свободи та інтереси дітей; забезпечення 
здійснюється на основі делегованих державою 
повноважень суб’єктом спеціальної компетен-
ції; процес забезпечення реалізується через осо-
бливий адміністративний механізм; метою ви-
користання цього механізму є захист, охорона, 
відновлення прав, свобод та інтересів дитини, 
а також профілактика та припинення їх пору-
шень [13, с. 127].

Узагальнюючи викладене, слід констату-
вати, що сьогодні відсутнє єдине універсальне 
визначення поняття «адміністративно-право-
ве забезпечення». Наведені вище підходи щодо 
розуміння дефініції «адміністративно-правове 
забезпечення» свідчать про неоднорідність нау-
кових поглядів з цього приводу. Зауважимо, що 
всі наявні думки дослідників щодо розкриття 
сутності категорії «адміністративно-правове за-
безпечення» мають право на існування, але при 
цьому вони містять і недоліки, оскільки сут-
ність адміністративно-правового забезпечення 
трактується через різні складові елементи. 

З’ясування сутності адміністративно-пра-
вового забезпечення реалізації правозахисної 
функції Української держави сприяє розширен-
ню й уточненню понятійно-категоріального апа-
рату адміністративного права в науковому сен-
сі та вдосконаленню діяльності компетентних 
правозахисних суб’єктів у сфері захисту прав, 

свобод і законних інтересів приватних осіб на 
практиці. 

На наш погляд, адміністративно-правове 
забезпечення реалізації правозахисної функ-
ції Української держави – це регламентована 
нормами адміністративного права діяльність 
уповноважених державою суб’єктів, яка спря-
мована на створення умов та надання гарантій, 
необхідних для захисту прав, свобод і законних 
інтересів приватних осіб. Ознаками зазначеної 
категорії є такі: це один із видів правозабезпе-
чувальної діяльності держави; об’єктом забезпе-
чення є захист прав, свобод та законних інтере-
сів приватних осіб; забезпечення здійснюється 
на основі делегованих державою повноважень 
компетентним суб’єктам; процес забезпечення 
реалізується через особливий адміністратив-
ний механізм; метою використання цього ме-
ханізму є захист прав, свобод та інтересів при- 
ватних осіб. 
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анотація

Стасюк О. Л. сутність адміністративно-правового 
забезпечення реалізації правозахисної функції Укра-
їнської держави. – Стаття.

У статті досліджено поняття «адміністративно-пра-
вове забезпечення реалізації правозахисної функ-
ції Української держави» на предмет встановлення 
його сутності. Розглянуто різні підходи до понять 
«забезпечення», «правове забезпечення», «адміні-
стративно-правове забезпечення», розкрито їх зміст. 
Запропоновано авторське розуміння адміністратив-
но-правового забезпечення реалізації правозахисної 
функції Української держави та виокремлено харак-
терні ознаки цієї категорії. 

Ключові слова: правозахисна функція, забезпечен-
ня, правове забезпечення, адміністративно-правове за-
безпечення, компетентні правозахисні суб’єкти. 

аннотация

Стасюк А. Л. сущность административно-право-
вого обеспечения реализации правозащитной функ-
ции Украинского государства. – Статья.

В статье исследовано понятие «административ-
но-правовое обеспечение реализации правозащит-
ной функции Украинского государства» на предмет 
установления его сущности. Рассмотрены различные 
подходы к понятиям «обеспечение», «правовое обе-
спечение», «административно-правовое обеспечение», рас- 
крыто их содержание. Предложено авторское понима-
ние административно-правового обеспечения реализа-
ции правозащитной функции Украинского государства 
и выделены характерные признаки этой категории. 

Ключевые  слова:  правозащитная функция, обеспе-
чение, правовое обеспечение, административно-право-
вое обеспечение, компетентные правозащитные субъ-
екты.

Summary

Stasiuk O. L. The essence of administrative and le-
gal support for the implementation of the human rights 
function of the Ukrainian state. – Article.

The article investigates the concept of «administra-
tive and legal support for the implementation of the hu-
man rights function of the Ukrainian state» to determine 
its essence. Different approaches to the concepts of «pro-
vision», «legal provision», «administrative and legal pro-
vision» are considered. Their contents are revealed. The 
author’s understanding of the administrative and legal 
support for the implementation of the human rights func-
tion of the Ukrainian state and the distinctive features of 
this category are outlined.

Key  words: human rights function, provision, legal 
provision, administrative and legal provision, competent 
human rights actors. 
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пРаВоВиЙ сТаТУс аГеНТіВ ВаЛЮТНоГо КоНТРоЛЮ

Змістом валютного контролю є запобігання 
уповноваженими банками проведенню резиден-
тами й нерезидентами через ці банки незаконних 
валютних операцій і своєчасне інформування 
відповідних державних органів про порушення 
резидентами й нерезидентами законодавства, 
пов’язаного з проведенням ними валютних опе-
рацій. Обов’язки уповноваженого банку щодо 
здійснення контролю за валютними операціями, 
що проводяться резидентами й нерезидентами 
через ці банки, віднесені до функцій агента ва-
лютного контролю. Утім, на жаль, правовий ста-
тус агента валютного контролю досі не розкритий 
у наукових працях. Саме тому приділимо увагу 
визначенню правового статусу цього суб’єкта ва-
лютного контролю.

Вагомий внесок у дослідження завдань, функ-
цій, повноважень Національного банку Укра-
їни, а також правовідносин у сфері діяльності 
центрального банку зробили М.М. Агарков, 
Л.К. Воронова, Д.О. Гетманцев, І.Б. Заверу-
ха, А.М. Екмалян, Л.Г. Єфімова, В.Л. Кротюк, 
О.М. Олейник, О.П. Орлюк, А.О. Селіванов, 
Г.А. Тосунян, Г.О. Федоренко та ін. Окремі ас-
пекти діяльності агентів валютного контро-
лю були предметом дисертаційних досліджень 
Ю.М. Дмитренко, Н.Е. Златніної, Т.А. Латков-
ської, І.Я. Хитрої та ін.

Агенти валютного контролю здійснюють у ме-
жах своєї компетенції контроль за проведенням 
валютних операцій резидентами й нерезидента-
ми. Виняток можуть становити лише фінансові 
установи, які підконтрольні безпосередньо Наці-
ональному банку України. Агентами валютного 
контролю відповідно до законодавства України є 
уповноважені банки, які є підзвітними Національ-
ному банку України. Національний банк Укра-
їни як координаційний орган у сфері валютного 
контролю забезпечує взаємодію агентів валютно-
го контролю між собою. Повноваження агентів 
неоднакові, що пояснюється різною сферою їх-
ньої діяльності. Проте Декрет Кабінету Міністрів 
України «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю» установлює єдиний право-
вий статус усіх агентів валютного контролю.

У Законі України «Про банки і банківську 
діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III [3] за-
значено, що банк має право здійснювати банків-
ську діяльність на підставі банківської ліцензії  

шляхом надання банківських послуг. Банківські 
послуги дозволено надавати виключно банку. 
Отже, під час здійснення операцій в іноземній 
валюті уповноважений банк виступає агентом ва-
лютного контролю. Серед усіх агентів валютного 
контролю уповноважені банки відіграють головну 
роль у системі фінансового посередництва, маю-
чи перевагу над іншими фінансовими посеред-
никами за економічним потенціалом. Складний 
правовий статус уповноважених банків характе-
ризується деякою суперечністю: з одного боку, 
вони зобов’язані захищати права своїх клієнтів, 
з іншого – інтереси держави. У своїй діяльності 
з валютного контролю уповноважені банки ке-
руються Законами України «Про Національний 
банк України» [2], «Про банки і банківську ді-
яльність», Декретом Кабінету Міністрів України 
«Про систему валютного регулювання і валютно-
го контролю» [1], постановами Правління Націо-
нального банку України, наприклад, Постановою 
Правління Національного банку України «Про 
затвердження Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній 
та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. № 492. 

На відміну від органів валютного контро-
лю, уповноважені банки як агенти валютного 
контролю не мають права на видання норматив-
но-правових актів, не застосовують санкції за 
порушення валютного законодавства України. 
Їхня компетенція визначається повноваженнями 
щодо здійснення контролю за валютними опера-
ціями, що проводяться резидентами та нерези-
дентами. Змістом діяльності уповноважених бан-
ків як агентів валютного контролю є запобігання 
здійсненню резидентами й нерезидентами неза-
конних валютних операцій та/або інформування 
уповноваженими банками у випадках і порядку, 
установленому чинним законодавством України, 
відповідних органів державної влади про пору-
шення резидентами та нерезидентами валютного 
законодавства та додержання ними актів органів 
валютного контролю.

Агенти валютного контролю в межах своєї ком-
петенції мають право отримувати від резидентів і 
нерезидентів документи (або їх копії), пов’язані 
з проведенням валютних операцій, відкриттям і 
веденням рахунків: документи, що засвідчують 
особу фізичної особи; документи про державну ре-
єстрацію фізичної особи-підприємця; документи, 
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що засвідчують статус юридичної особи; свідоцтво 
про реєстрацію платника податків; документи, 
що засвідчують права осіб на нерухоме майно; до-
кументи, що є основою для проведення валютних 
операцій; паспорт угоди та ін.

При цьому слід мати на увазі, що агенти ва-
лютного контролю мають право вимагати на-
дання тільки тих документів, які безпосередньо 
стосуються валютної операції, що проводиться. 
Якщо ж до проведення валютної операції має 
стосунок тільки частина якого-небудь докумен-
та, то може бути представлена завірена виписка 
з нього. Тут необхідно відзначити, що перелік 
документів, які може вимагати агент валютного 
контролю, не є вичерпним. Так, відповідно до ч. 5 
ст. 6 Закону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII суб’єкт 
первинного фінансового моніторингу зобов’я-
заний здійснювати до клієнтів високого ризику 
такі додаткові заходи: 

1) стосовно іноземної фінансової установи, з 
якою встановлюються кореспондентські відноси-
ни в порядку, визначеному відповідним суб’єктом 
державного фінансового моніторингу, який згід-
но із цим Законом виконує функції державного 
регулювання та нагляду за суб’єктом первинного 
фінансового моніторингу: 

а) забезпечувати збір інформації про репутацію 
установи, а також про те, чи була іноземна фінан-
сова установа об’єктом застосування заходів впли-
ву (санкцій) з боку органу, що здійснює державне 
регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінан-
суванню тероризму; 

б) установлювати, які заходи здійснюються 
іноземною фінансовою установою для запобіган-
ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення; 

в) з’ясовувати на підставі одержаної інформа-
ції достатність і ефективність заходів, які здійс-
нює іноземна фінансова установа щодо боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванням тероризму 
та фінансуванням розповсюдження зброї масово-
го знищення; 

г) відкривати кореспондентські рахунки іно-
земній фінансовій установі та в іноземних фінан-
сових установах із дозволу керівника суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу; 

2) стосовно національних, іноземних публіч-
них діячів і діячів, що виконують політичні функ-
ції в міжнародних організаціях, їхніх близьких 

осіб або пов’язаних із ними осіб (пов’язаними осо-
бами є особи, з якими члени сім’ї національних, 
іноземних публічних діячів і діячів, що викону-
ють політичні функції в міжнародних організа-
ціях, мають ділові чи особисті зв’язки, а також 
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними влас-
никами (контролерами) яких є такі діячі чи члени 
їхньої сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ді-
лові чи особисті зв’язки): 

а) виявляти відповідно до внутрішніх доку-
ментів із питань фінансового моніторингу факт 
належності клієнта чи особи, яка діє від його іме-
ні, до зазначеної категорії клієнтів під час здійс-
нення ідентифікації, верифікації та в процесі їх 
обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими 
бенефіціарними власниками (контролерами) або 
керівниками юридичних осіб; 

б) установлювати з дозволу керівника суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу ділові відно-
сини з такими особами; 

в) до чи під час установлення ділових відносин 
уживати заходів для з’ясування джерел похо-
дження коштів таких осіб на підставі отриманих 
від них документів та/або інформації з інших 
джерел, якщо така інформація є публічною (від-
критою), що підтверджують джерела походження 
їх активів, прав на такі активи тощо; 

г) проводити з урахуванням рекомендацій від-
повідного суб’єкта державного фінансового мо-
ніторингу, який згідно із цим Законом виконує 
функції державного регулювання та нагляду за 
суб’єктом первинного фінансового моніторингу, 
первинний фінансовий моніторинг фінансових 
операцій, учасниками або вигодоодержувачами 
яких є такі особи, у порядку, визначеному для 
клієнтів високого ризику; 

ґ) проводити не рідше одного разу на рік уточ-
нення інформації про клієнта. 

Страховики (перестраховики), страхові (пере-
страхові) брокери, крім заходів, передбачених цим 
пунктом, здійснюють також заходи для встанов-
лення факту про те, чи є така особа за договором 
(полісом) страхування життя вигодоодержувачем 
(вигодонабувачем). У разі встановлення факту 
про те, що така особа є вигодоодержувачем (ви-
годонабувачем), до здійснення страхової виплати 
за таким полісом, про це інформується керівник 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу та 
проводиться поглиблена перевірка клієнта-дер-
жателя такого страхового полісу, за результатами 
якої приймається рішення щодо інформування 
спеціально вповноваженого органу. 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: 
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– банки, страховики (перестраховики), страхо-
ві (перестрахові) брокери, кредитні спілки, лом-
барди й інші фінансові установи; 

– платіжні організації, учасники чи члени пла-
тіжних систем; 

– товарні й інші біржі, що проводять фінансові 
операції з товарами; 

– професійні учасники фондового ринку (рин-
ку цінних паперів); 

– оператори поштового зв’язку, інші установи, 
які проводять фінансові операції з переказу ко-
штів; 

– філії або представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, які надають фінансові 
послуги на території України. 

При цьому слід мати на увазі, що агенти ва-
лютного контролю і їх посадові особи зобов’язані 
зберігати відповідно до чинного законодавства 
України комерційну, банківську та службову 
таємницю, що стала їм відома під час здійснен-
ня повноважень. У зв’язку із цим ст. 16 Декрету 
Кабінету Міністрів України «Про систему валют-
ного регулювання і валютного контролю» необ-
хідно доповнити положенням, яке визначатиме, 
які саме документи мають бути подані агентами 
валютного контролю в разі наявності інформації 
про порушення актів валютного законодавства 
України особою, яка здійснює валютні операції. 
Ці документи мають містити таку інформацію: 

1) відносно юридичної особи – найменуван-
ня, ідентифікаційний номер платника податків, 
місце державної реєстрації, її юридичну та фак-
тичну адреси, зміст порушення з указівкою пору-
шеного нормативно-правового акта, дату здійс-
нення й суму незаконної валютної операції або 
порушення; 

2) відносно фізичної особи – прізвище, ім’я, 
по батькові, відомості про документ, що засвідчує 
особу, адресу місця проживання, зміст порушен-
ня з указівкою порушеного нормативно-правового 
акта, дату здійснення та суму незаконної валют-
ної операції або вказаного порушення. 

Такі документи уповноваженому банку як 
агенту валютного контролю нескладно буде от-
римати від особи, яка здійснює валютні операції, 
оскільки відповідно до п. 1.3 Правил, затвердже-
них Постановою Правління Національного банку 
України від 29.12.2007 р. № 496, для здійснення 
за межі України та в Україні переказів фізичних 
осіб за поточними валютними неторговельними 
операціями та їх виплати в Україні фізична осо-
ба має подати до банку такі документи: платіжне 
доручення або заяву на переказ готівки, або доку-
мент відповідної платіжної системи на відправ-
лення переказу; паспорт або документ, що його 
замінює; документи, що підтверджують наявність 
підстав для здійснення переказу за межі України 
(далі – підтвердні документи).

Фактично система валютного контролю, за-
снована на попередньому контролі з боку комер-
ційних банків за валютними операціями своїх 
клієнтів, є недостатньо ефективною, адже банки 
під загрозою юридичної відповідальності змуше-
ні виконувати невластиві їм функції контролю. 
Крім цього, є ймовірність переслідування банків 
із боку клієнтів за невиконання чи несвоєчасне 
виконання їхніх законних доручень, через суво-
ре дотримання банками вимог органів валютного 
контролю або ж імовірність застосування фінан-
сових (штрафних) санкцій із боку НБУ в разі ви-
явлення навіть незначних помилок під час кон-
тролювання їхньої валютної діяльності. Разом із 
тим НБУ не володіє інформацією про всі валютні 
операції, вона стає доступною лише під час здійс-
нення перевірок на місцях, зазвичай вибіркових, 
у зв’язку з обмеженістю їхньої тривалості. Також 
слід згадати й про неефективність ліцензування, 
особливо операцій капітального характеру. Воно 
є малоефективним, оскільки офшорні юрисдикції 
дають змогу вітчизняним підприємствам без по-
рушення закону створювати закордонні активи. 
Отже, значна частка валютного контролю припа-
дає на комерційні банки, що змушені перевіряти 
документи, якими засвідчене право на отримання 
та надсилання коштів.

Переймаючи світовий досвід, слід створити 
відповідну структурну одиницю, на яку було б по-
кладено функції валютного контролю, а завдання 
комерційних банків полягало б лише в поданні 
інформації про виконання ними тих валютних 
операцій, які підлягають контролю. Скажімо, у 
Франції збережено такий орган, як TRACFIN, що 
накопичує інформацію про підозрілі валютні опе-
рації та запобігає витоку конфіденційних даних; 
у США функціонує спеціальних орган FinCEN, 
який у режимі реального часу відстежує всі фі-
нансові трансакції.

Функції спеціального контрольного органу 
можна покласти на спеціально створену структур-
ну одиницю, підпорядковану Нацбанку, яка во-
лоділа б високими технологіями, спеціально роз-
робленим програмним забезпеченням і досвідом 
контролювання валютних операцій фінансових 
установ, взаємодіяла з комерційними банками, 
правоохоронними органами, податковими та мит-
ними органами. Відповідний контрольний орган 
у режимі реального часу збиратиме, накопичува-
тиме, аналізуватиме й передаватиме інформацію 
про міжнародні фінансові трансакції та валютні 
операції, що містять ознаки сумнівності щодо до-
тримання норм чинного законодавства, у відпо-
відні органи.

При цьому комерційні банки нестимуть відпо-
відальність лише в разі:

– невиконання вимог щодо ідентифікації й пе-
ревірки клієнтів;
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– неподання спеціальному контролюючому 
органу інформації про здійснення міжнародних 
валютних операцій чи операцій із готівкою понад 
установлені обмеження;

– невиконання обов’язків щодо подання ін-
формації про надходження заявки на виконання 
сумнівних операцій, що потребують попереднього 
дозволу НБУ;

– невиконання вимог щодо зберігання доку-
ментів, відносно яких установлено строк збері-
гання;

– розголошення інформації щодо надходження 
заявок на виконання сумнівних операцій.

Таким чином можна буде розмежувати 
завдання валютного контролю. Наприклад, 
Нацбанк здійснюватиме контроль лише за ко-
мерційними банками, перевіряючи дотриман-
ня ними валютного законодавства, як такими 
суб’єктами валютних відносин, які надають 
валютні послуги, а створений орган контролю-
ватиме законність дій тих суб’єктів, у яких у 
результаті їхньої поточної діяльності виникає 
потреба у валютному обслуговуванні.

У той же час для вдосконалення адміністратив-
но-правового статусу органів валютного регулю-
вання й контролю необхідно під час розроблення 
та прийняття Закону України «Про основи валют-
ного регулювання і валютного контролю в Украї-
ні» визначити систему органів і агентів валютного 
контролю, їхні права й обов’язки, відповідаль-
ність. Також слід визначити межі повноважень 
щодо здійснення валютного контролю Кабінетом 
Міністрів України та Національним банком Укра-
їни, а також закріпити за ними статус органів ва-
лютного контролю.

Таким чином, необхідно визначити загальні 
засади та порядок здійснення зазначеними орга-
нами валютного контролю за валютними операці-
ями з метою визначення їх відповідності вимогам 
чинного законодавства України про валютне регу-
лювання та валютний контроль, а також за дотри-
манням вимог повноти й достовірності обліку та 
звітності з валютних операцій.

Інші суб’єкти владних повноважень мають 
бути віднесені до агентів валютного контролю. 
При цьому агентами валютного контролю Кабі-
нету Міністрів України слід визначити органи 
державної фіскальної служби України; інші ор-
гани виконавчої влади, уповноважені здійснюва-
ти функції агентів валютного контролю Кабінету  

Міністрів України на основі законів України. 
Агентами валютного контролю Національного 
банку України мають залишатись уповноважені 
банки, що будуть як агенти валютного контролю 
підзвітні Національному банку України та діяти-
муть у рамках повноважень, наданих їм Націо-
нальним банком України.
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Feshchuk V. V. Legal status of agents of currency 
control. – Article.

In this scientific article the rights and obligations of 
agents of currency control are disclosed. The author fo-
cuses on the need to improve their legal status. The author 
proposes to expand the list of agents of currency control.
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пРоБЛеМНі пиТаННя УТоЧНеННя подаТКоВоЇ ЗВіТНосТі  
під Час РеаЛіЗаЦіЇ подаТКоВоГо оБоВ’яЗКУ З подаТКУ На НеРУХоМе МаЙНо,  

ВідМіННе Від ЗеМеЛЬНоЇ діЛяНКи

Оподаткування майна, відмінного від земель-
ної ділянки, відбувається в Україні вже декілька 
років. При цьому потрібно звернути увагу на пер-
вісну недосконалість правового механізму цьо-
го податку, що полягала в недостатній правовій 
регламентації окремих складових частин бази 
оподаткування. Труднощі на практиці виникали 
не тільки з визначенням бази оподаткування й 
обчисленням податку, а й із відображенням від-
повідних показників у документах податкової 
звітності.

Безумовно, унаслідок проведення податкової 
реформи було внесено зміни й до правової регла-
ментації механізму податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки. Проте окремі ас-
пекти процедурного регулювання формування 
податкової звітності із цього платежу, її подання, 
внесення змін і оброблення вимагають удоскона-
лення й зараз. 

Окремі аспекти оподаткування майна висвіт-
лювались у наукових статтях, монографіях, дис-
ертаційних роботах таких учених, як І.Є. Кри-
ницький, Н.В. Шкільова, О.М. Дахно та ін.

Під час аналізу обов’язку з податкової звіт-
ності в наукових публікаціях автори переважно 
торкаються окремих аспектів його реалізації з 
того чи іншого майнового податку. При цьому 
невирішеними залишаються проблеми процедур-
ного характеру, що стосуються не тільки форму-
вання первісної податкової звітності, а й подаль-
шого її уточнення, зумовленого зміною об’єкта 
оподаткування.

Метою дослідження є аналіз стану правоза-
стосовної практики під час реалізації обов’язку 
з податкової звітності в Україні з податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 
урахуванням проведеної податкової реформи, ви-
значення основних проблем нормативного закрі-
плення відповідних процедур.

Одним із платежів, що сплачується в складі 
податку на майно, є податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки. Включення цього 
платежу до складу податку на майно відбулося на-
прикінці 2014 р. внаслідок проведення податко-
вої реформи. Фактично це самостійний податко-

вий механізм, що має власні елементи: платника, 
об’єкт, ставку, базу оподаткування, порядок обчис-
лення й сплати тощо. Також щодо цього платежу  
передбачено обов’язок подання податкової звітно-
сті із застосуванням установлених форм.

Варто зауважити, що незважаючи на вклю-
чення податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, до складу податку на майно, 
щодо цього платежу встановлено власні звітні 
форми, відмінні від інших складників податку 
на майно, що зазначаються у ст. 265 Податкового 
кодексу України.[1]1 Це є одним із факторів, що 
підтверджують штучність об’єднання трьох пере-
лічених у цій статті платежів під єдиною назвою.

Податковим законодавством диференційова-
ний підхід до визначення податкових зобов’я-
зань за цим податком залежно від типу платника. 
Фізичні особи-платники звільнені від обов’язку 
обчислення цього податку, за них це робить кон-
тролюючий орган за місцем податкової адреси 
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості. 
У такому разі до обов’язків контролюючого орга-
ну входить не тільки обчислення суми податку, 
що підлягає сплаті (з урахуванням установлених 
у податковому законодавстві пільг), а й формуван-
ня та вчасне надсилання відповідного повідомлен-
ня-рішення, на підставі якого платник – фізична 
особа сплачує податок до бюджету. Звісно, фізич-
ні особи-платники не мають також подавати й по-
даткової звітності щодо цього податку.

На відміну від фізичних осіб, юридичні особи – 
платники податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, мають обчислювати його 
самостійно та щоквартально сплачувати податок 
до бюджету. Форма декларації для цієї категорії 
платників затверджена Наказом Міністерства 
фінансів України «Про затвердження форми По-
даткової декларації з податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» [2]2. Платники 
податку – юридичні особи самостійно обчислюють 
суму податку станом на 1 січня звітного року, а до 
20 лютого цього ж року подають контролюючому 
органу за місцезнаходженням об’єктів оподатку-
вання декларацію з розбивкою річної суми рівни-
ми частками поквартально. У декларації, окрім 

© Т. В. Чорна, 2017

1 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–17. Ст. 112.
2 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: Наказ 

Міністерства фінансів України № 408 від 10.04.2015 р. Офіційний вісник України. 2015. № 38. Ст. 1154.
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розрахунку суми податку, указується тип нерухо-
мості цифровими кодами.

При цьому законодавцем передбачена можли-
вість подання додаткових декларацій із цього по-
датку протягом року. Відбувається це за наявності 
однієї з двох підстав: 

1) виникнення необхідності уточнити подані в 
попередній декларації відомості внаслідок допу-
щення помилки; 

2) отримання права власності на новий об’єкт 
нерухомості, який відповідно до ст. 266 Податко-
вого кодексу України є об’єктом оподаткування 
цим податком. 

У другому випадку доцільно диференціюва-
ти придбання вже наявного об’єкта нерухомості 
та появу нового об’єкта нерухомості. У першому 
випадку йдеться про перехід права власності на 
об’єкт нерухомості від іншої особи до платника 
цього податку, тоді як у другому – про формаліза-
цію відносин власності на новостворений об’єкт. 
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта 
житлової або нежитлової нерухомості декларація 
подається протягом 30 календарних днів із дня 
виникнення права власності на такий об’єкт.

Із метою диференціації підстави подання де-
кларації в її формі передбачено декілька граф. 
Перша визначає тип декларації залежно від пра-
вильності її заповнення, завдяки чому виокрем-
люються три типи декларацій: 

1) звітна (у разі подання річної декларації); 
2) нова звітна (подається для виправлення по-

милки в наданій раніше декларації до настання 
граничного терміну її подання);

3) уточнююча (подається для виправлення по-
милки в наданій раніше декларації після настан-
ня граничного терміну її подання).

Друга графа вказує на звітний період і одночасно 
може деталізувати тип декларації й підставу її по-
дання. Наприклад, у цій графі може бути вказано, 
за який рік подається декларація, і деталізовано, з 
якої дати виникають податкові зобов’язання. Так, 
комірка «Починаючи з» заповнюється в разі подан-
ня декларації за новостворені (нововведені) об’єк-
ти житлової чи нежитлової нерухомості або після 
переходу права власності на такий об’єкт протягом 
звітного року. Комірка «З урахуванням уточнень 
з» заповнюється в разі уточнення податкових зо-
бов’язань. Наприклад, відповідно до підп. 266.8.1 
ст. 266 Податкового кодексу України в разі пере-
ходу права власності на об’єкт оподаткування від 
одного власника до іншого протягом календарно-
го року податок обчислюється для попереднього 
власника за період із 1 січня цього року до початку 
того місяця, в якому він втратив право власності на 
зазначений об’єкт оподаткування. У такому разі в 
комірці «З урахуванням уточнень» буде вказувати-
ся місяць, в якому платник податку втратив право 
власності на об’єкт оподаткування.

При цьому на практиці можуть виникати про-
блеми з уточненням відомостей про об’єкти жит-
лової та нежитлової нерухомості, що зумовлено 
особливостями функціонування автоматизова-
ної системи прийняття й оброблення податкової  
звітності. Справа в тому, що відповідно до алго-
ритму контролю відомостей, які містяться в по-
даткових деклараціях із податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, системою 
в автоматичному режимі не розносяться уточню-
ючі податкові декларації, які мають у будь-яко-
му рядку колонки дві декларації одночасно з ти-
пами об’єкта житлової нерухомості за кодами від 
1 до 3, а також типи нежитлової нерухомості за 
кодами від 4 до 9. 

Державною фіскальною службою України ви-
знані ці особливості, унаслідок чого було запро-
поновано вихід із цієї ситуації шляхом подання 
двох уточнюючих декларацій – окремо для об’єк-
тів житлової та нежитлової нерухомості [3] . При 
цьому вказується, що платник податків, який са-
мостійно виявляє факт заниження податкового 
зобов’язання минулих податкових періодів, зо-
бов’язаний до подання уточнюючого розрахунку 
сплатити суму недоплати та штраф. Сума штрафу, 
нарахована на суми недоплати податкового зо-
бов’язання минулих податкових періодів або пері-
одів поточного року, термін сплати яких на момент 
подання декларації минув, відображається в рядку 
12 декларації. Сума пені (рядок 13) нараховується 
платником самостійно відповідно до підп. 129.1.2 
п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України [1] .

У будь-якому разі разом із декларацією в 
обов’язковому порядку подається Додаток до де-
кларації «Відомості про наявні об’єкти житлової 
нерухомості» [4] . Цей додаток є невід’ємною части-
ною декларації незалежно від того, є вона звітною, 
новою звітною чи уточнюючою. У колонці 3 цього 
додатка вказуються документи, що підтверджують 
виникнення, перехід і припинення права власно-
сті на об’єкти житлової нерухомості (свідоцтво про 
право власності, договір купівлі-продажу тощо). 
При цьому додаток подається навіть за відсутності 
змін права власності (наприклад, коли платником 
було виявлено арифметичну помилку).

Важливо мати на увазі, що проаналізована форма 
декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, почала застосовуватися з 2016 р. 
Але видається можливим частково застосовувати 
рекомендації, надані контролюючими органами ра-
ніше, і до поточної форми. Зокрема, у разі подання 
звітності платником, який має у власності декіль-
ка об’єктів житлової або нежитлової нерухомості 
на територіях різних сільських (селищних) рад, що 
належать до одного адміністративного району (коди 
органів місцевого самоврядування за місцезнахо-
дженням об’єкта житлової нерухомості за Держав-
ним класифікатором об’єктів адміністративно-тери-
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торіального устрою України різні), платник подає до 
одного контролюючого органу декларації з податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  
окремо з кожного коду органу місцевого самовряду-
вання за місцезнаходженням об’єкта житлової або 
нежитлової нерухомості. При цьому кількість по-
даних декларацій буде відповідати кількості кодів 
органів місцевого самоврядування, де знаходяться 
об’єкти житлової або нежитлової нерухомості за 
Державним класифікатором об’єктів адміністратив-
но-територіального устрою України [5].
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процедур реализации одного из элементов налоговой 
обязанности по налогу на недвижимое имущество, от-
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porting when realizing a tax debt for real estate tax oth-
er than the land plot. – Article.

The article analyzes the legal regulation of procedures 
for the implementation of one of the components of the 
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Система (від давньогр. σύστημα – ціле, складене 
з частин; з’єднання) – множинність елементів, що 
знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, 
яка утворює певну цілісність, єдність [1, с. 876]. 
Система – це сукупність елементів, що утворюють 
єдине ціле і взаємодіють один з одним, а також 
із навколишнім середовищем. І.В. Чеховська за-
значає, що більшість учених під час дослідження 
систем дотримуються вихідних положень, сфор-
мульованих М.С. Каганом: а) системи починають-
ся там, де різноманіття елементів виявляється 
так або інакше впорядкованим, утворюючи певне 
ціле; б) системі властива складна ієрархічна ор-
ганізація; внутрішнє та зовнішнє функціонуван-
ня; саморегуляція; здатність змінювати власний 
стан, зберігаючи якісну визначеність; історична 
динаміка [2, c. 170; 3, с. 157].

Ю.В. Пирожкова цілком слушно виділяє голов-
ні загальні риси категорії «система»: цілісність, 
єдність, комплексність і узгодженість елементів, 
упорядкованість розташування, які є наслідками 
гармонійної взаємопов’язаності її складових ча-
стин, що функціонують; ієрархічність, багаторівне-
вість і структурність; взаємодія з навколишнім се-
редовищем; гомеостазис; інтеграційність [3, с. 158]. 

На наше переконання, система є філософською 
категорією, яка досить часто використовується 
для дослідження певного об’єкта пізнання. Та-
кий підхід зумовлений широким розвитком у 
філософії системних досліджень, системного ме-
тоду, загальної теорії систем, що пов’язується зі 
збільшенням ролі вивчення складних (зокрема 
соціальних) об’єктів. У філософському розумін-
ні поняття «система» визначається як обмежена 
множинність елементів, що знаходяться в стійких 
взаємозв’язках. Система може бути порівняна із 
цілим, яке також характеризується зв’язком ча-
стин, їх організованістю і впорядкованістю. Роз-
гляд конкретного об’єкта як певної системи кон-
центрується насамперед на структурних зв’язках 
складових елементів такої системи. Структура у 
філософському розумінні є системою зв’язків, які 
забезпечують упорядкованість елементів, їх від-
носну стійкість [4, с. 109, 110].

Як влучно вказується у Філософському енци-
клопедичному словнику, «…гносеологічні цілі при-
писування тим чи іншим об’єктам рис системи да-
леко не завжди очевидні та виправдані: практично  

будь-який об’єкт – матеріальний або ідеальний – 
можна уявити як систему, виділивши в ньому без-
ліч елементів, відносини та зв’язки між ними й 
зафіксувавши їх цілісні характеристики. <…> ро-
зуміння як системи безлічі складних об’єктів – бі-
ологічних, психологічних, соціально-економічних 
і т. д. – з переконливістю відкриває нові можливості 
в їх дослідженні» [5, с. 19]. Це твердження повною 
мірою стосується методів адміністративного права, 
які утворюють складну динамічну цілісність, що 
вимагає системного підходу під час її дослідження, 
оскільки саме такий підхід дозволяє виявити вну-
трішній механізм дії не тільки окремих її компо-
нентів, але і їх взаємодію на різних рівнях. У цьому 
контексті Д.А. Керімов зазначає, що такий підхід 
виявляє субстанційно-змістовну й організаційну 
«багатошаровість» систем, глибокий діалектич-
ний зв’язок і взаємозалежність субстанційно-зміс-
товних частин, структур і функціонування явищ 
буття як складних цілісних організмів [6, с. 243]. 
У поняття «система» як у вітчизняній, так і в сві-
товій літературі включається настільки велика 
кількість сутнісно різноякісних предметів, явищ, 
процесів, що за їх межами не залишається нічого 
іншого. У результаті виявляється важко слідувати 
традиції й специфічним методам і завданням окре-
мих наук. У такій ситуації видається, що будь-яке 
загальне визначення системи може претендувати 
в кращому разі на «метатеоретичне», «ідеально 
модельоване» або «абстрактно формалізоване» 
значення, відмінне від якісної характеристики ре-
альних системних утворень. А це означає, що самі 
загальні визначення системи повинні класифіку-
ватися залежно від цілей [6, с. 243].

Ураховуючи викладене, вбачається, що розгляд 
методів адміністративного права як певної системи 
має відбуватися крізь призму пов’язаних із кате-
горією «система» понять, таких, як елементи, під-
системи, зв’язки, що утворюють структуру, і мета.

Метою системи називають її бажаний майбут-
ній стан. Залежно від стадії пізнання об’єкта, етапу 
системного аналізу в цей термін вкладають різний 
зміст – від ідеальних устремлінь, що виражають 
активну свідомість окремих осіб або соціальних 
систем, до конкретних цілей – результатів. У пер-
шому випадку можуть формулюватися цілі, досяг-
нення яких є неможливим, але до яких можна безу-
пинно наближатися. У другому випадку цілі мають 
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бути досяжними в межах певного інтервалу часу й 
формулюються іноді навіть у термінах кінцевого 
продукту діяльності. Часто розрізняють суб’єктив-
ні й об’єктивні цілі. Суб’єктивна ціль – це суб’єк-
тивний погляд дослідника (керівника, власника) 
на бажаний майбутній стан системи. Об’єктивна 
ціль – це майбутній реальний стан системи, тобто 
стан, до якого буде переходити система за заданих 
зовнішніх умов і керівних впливів. Суб’єктивні й 
об’єктивні цілі системи загалом можуть різнитися. 
Зокрема, вони не збігаються, якщо система є пога-
но дослідженою або якщо суб’єкт, який визначає 
цілі, недостатньо обізнаний із закономірностями 
функціонування системи чи ігнорує їх [7]. 

Ураховуючи викладене, варто зазначити, що 
в нашому розумінні загальна мета системи мето-
дів адміністративного права полягає в досягненні 
такого збалансованого стану її компонентів і їх 
стабільної взаємодії між собою, який уможли-
вить забезпечення максимально ефективного ре-
гулювання адміністративно-правових відносин. 
Натомість безпосередні завдання такої системи 
формулюються крізь призму досягнення високих 
показників ефективності методів адміністратив-
но-правового регулювання за відповідними (ок-
ресленими вище) соціальними, політичними й 
економічними критеріями.

Елементом системи називають найпростішу 
складову частину системи, яку умовно розгля-
дають як неподільну. Поняття неподільності є 
умовним і визначається залежно від конкретних 
завдань [7; 8, с. 79]. Із цього випливає, що елемен-
тами системи методів адміністративного права є 
способи правового регулювання (дозволи, заборо-
ни та приписи), що характерні для всіх без виклю-
чення підсистем системи методів адміністратив-
ного права. Останніми (підсистемами) називають 
систему, яка є частиною більш загальної системи. 
Убачається, що такими підсистемами є групи ос-
новних і акцесорних методів адміністративного 
права, а також конкретні різновиди адміністра-
тивно-правових методів, що формують вищевка-
зані групи (імперативний, диспозитивний, реко-
мендаційний і заохочувальний методи). Варто 
підкреслити, що у своїй сукупності елементи й 
підсистеми є компонентами системи.

Підсистема методів адміністративного права – 
це сукупність певних способів правового регулю-
вання, що забезпечують відповідну функціональ-
ну спрямованість тієї чи іншої групи методів або 
всієї системи методів адміністративного права 
за рахунок взаємодії між собою та зовнішніми 
системами (адміністративно-правові норми, ад-
міністративні правовідносини, юридичні факти, 
суб’єкти адміністративного права, механізм адмі-
ністративно-правового регулювання тощо). Інши-
ми словами, вказані підсистеми, як і система в ці-
лому, функціонують за рахунок певних зв’язків.

Зв’язок є співвідношенням між компонентами 
системи, що заснований на взаємозалежності і вза-
ємозумовленості. Поняття «зв’язок» характери-
зує чинники виникнення й збереження цілісності 
та властивостей системи. Як у теоретичних, так і 
в прикладних науках зв’язок характеризують за 
напрямом, силою, характером (видом). За першою 
ознакою зв’язки поділяють на спрямовані й неспря-
мовані. За другою – на сильні та слабкі. За характе-
ром (видом) розрізняють зв’язки підпорядкування, 
породження (генетичні), рівноправні, управління. 
Деякі із цих класів можна поділити більш детально: 
наприклад, зв’язки підпорядкування можуть бути 
типу «рід – вид», «частина – ціле»; зв’язки поро-
дження – типу «причина – наслідок». Зв’язки мож-
на класифікувати також і за місцем розташування 
(внутрішні й зовнішні), за спрямованістю процесів у 
системі в цілому чи в окремих її підсистемах (прямі 
й зворотні) і за деякими більш конкретними озна-
ками. Зв’язки в конкретних системах можуть бути 
одночасно охарактеризовані за кількома названими 
ознаками [7; 8, с. 80]. Зв’язки системи й собі форму-
ють її структуру, тобто структурою системи є сукуп-
ність необхідних і достатніх для досягнення цілей 
відношень (зв’язків) між її компонентами. При цьо-
му в складних системах структура відображає не всі 
елементи та зв’язки між ними, а лише найістотніші, 
що мало змінюються під час поточного функціону-
вання системи й забезпечують існування системи та 
її основних властивостей. Структура характеризує 
організованість системи, стійку впорядкованість її 
елементів і зв’язків [7; 8, с. 80]. 

Варто наголосити, що структуру тих чи інших 
систем, які функціонували в межах адміністра-
тивного права в різні історичні періоди розвит-
ку, досліджували такі вчені, як В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, 
Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, І.П. Голоснічен-
ко, Є.В. Додін, Д.М. Лук’янець, Л.В. Коваль, 
Ю.М. Козлов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Т.О. Мацелик, 
Р.С. Мельник, Ю.В. Пирожкова, А.П. Шергін, 
Ц.А. Ямпольська та інші. Так, теорією адміністра-
тивного права було вироблено аксіому, відповідно 
до якої зв’язки елементів однієї системи бувають 
внутрішніми й зовнішніми [9, с. 77], при цьому 
серед внутрішніх зв’язків варто розрізняти гори-
зонтальні й вертикальні. Внутрішні горизонтальні 
зв’язки виникають за наявності двох обов’язкових 
умов – однаковий правовий рівень і відсутність 
підпорядкування. Вертикальні характеризуються 
протилежними рисами [9, с. 78; 10, с. 172]. 

Розглянемо характер і зміст зв’язків як між 
компонентами цієї системи, так і зовнішні її точки 
дотику з іншими системами адміністративного пра-
ва. Аналіз внутрішніх горизонтальних зв’язків у 
цій системі дає підстави говорити про їх розмаїття, 
яке головним чином «кристалізується» у взаємодії  
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рівнопорядкових підсистем. Зокрема, яскравими 
прикладами таких зв’язків є так би мовити «співпра-
ця» імперативного та диспозитивного методів право-
вого регулювання, а точніше – збалансоване викори-
стання їхніх способів впливу – приписів (зобов’язань) 
і дозволів. Послідовне поєднання диспозитивного й 
імперативного методів адміністративного-правового 
регулювання має місце тоді, коли у встановлених за-
коном випадках нереалізація або неналежна реаліза-
ція учасником правовідносин закріпленої за ним сво-
боди розсуду тягне за собою необхідність безумовного 
виконання ним конкретних правових вимог (диспо-
зитивність замінюється імперативними правилами), 
або навпаки, невиконання вповноваженою особою 
вимог законодавства є підставою для наділення ін-
шого учасника правовідносин свободою розсуду (пра-
вовідносини, яким раніше була властива імператив-
ність, із визначеного моменту розвиваються як такі, 
що є диспозитивними). 

Так, відповідно до ч. 6 ст. 4-1 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-
ності» у разі, якщо у встановлений законом строк 
суб’єкту господарювання не видано документ доз-
вільного характеру або не прийнято рішення про 
відмову у його видачі, через 10 робочих днів із дня 
закінчення встановленого строку для видачі або 
відмови у видачі документа дозвільного характеру 
суб’єкт господарювання має право провадити певні 
дії щодо здійснення господарської діяльності або ви-
дів господарської діяльності [11]. Іншими словами, 
невиконання обов’язків одним учасником правовід-
носин є причиною виникнення суб’єктивних прав 
іншого учасника тих самих правовідносин.

На іншому рівні системи відбувається анало-
гічна взаємодія основних і допоміжних методів 
правового регулювання. Вітчизняне законодав-
ство містить чимало прикладів вищенаведених 
правових явищ, серед яких – визнання державно-
го службовця таким, що погодився на продовжен-
ня проходження державної служби за змінених 
істотних умов державної служби, якщо протягом 
60 календарних днів із дня ознайомлення держав-
ного службовця з повідомленням про зміну істот-
них умов служби від нього не надійшла заява про 
звільнення або переведення на іншу запропонова-
ну йому посаду (ч. 4 ст. 43 Закону України «Про 
державну службу») [12]. За зазначених обставин 
наслідком невикористання особою права само-
стійно визначити свій правовий статус є реаліза-
ція імперативної норми права із цього питання.

Подібним чином урегульовано визначення 
платниками податків і контролюючими органами 
сум податкових зобов’язань. Податкове законо-
давство встановило, що, як правило, платник по-
датків самостійно обчислює суму податкового та/
або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазна-
чає в податковій (митній) декларації чи уточнюю-
чому розрахунку, що подається контролюючому 

органу у визначені законом строки. Але якщо 
платник податків не подає в установлені строки 
податкову (митну) декларацію, а під час здійс-
нення заходів податкового контролю встановлено 
факти здійснення платником податків діяльності, 
що призвела до виникнення об’єктів оподаткуван-
ня, наявності показників, які підлягають декла-
руванню, то контролюючий орган зобов’язаний 
самостійно визначити суму грошових зобов’язань 
(п. 54.1, підп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 Податкового 
кодексу України) [13]. Варто підкреслити, що та-
ких прикладів поєднання імперативних і диспо-
зитивних начал, методів влади-підпорядкування 
та рекомендаційних норм у чинному адміністра-
тивному законодавстві досить багато. Саме вони й 
підкреслюють особливість методу адміністратив-
ного права, його змістовну відмінність від методів 
цивільного, кримінального, трудового й інших га-
лузей права. На нашу переконливу думку, указані 
галузі права хоча й мають подібні приклади, але 
їхня кількість не така значна порівняно з норма-
ми адміністративного права, публічний характер 
якого ще більш яскраво підкреслює унікальність 
адміністративно-правового регулювання. 

Натомість вертикальні зв’язки цієї системи 
ілюструють зв’язки підпорядкування за типом 
«частина – ціле». Достеменно відомо, що якості 
цілого не збігаються з набором якостей його ча-
стин. Проте їхня єдність і цілісність забезпечуєть-
ся зв’язками, що об’єднують предмети в складні 
комплекси. Саме за допомогою вертикальних 
зв’язків методи адміністративного права групу-
ються в підсистеми й елементи за законами діа-
лектики. Зокрема, більш об’ємні за змістом під-
системи методів адміністративного права (основні 
та допоміжні) поглинають відповідні різновиди 
методів адміністративного права, наприклад, ім-
перативного та диспозитивного типу. Останні 
функціонують за рахунок увібраних у себе наборів 
конкретних способів правового регулювання. Ін-
шими словами, вертикальні зв’язки забезпечують 
ієрархічну будову системи методів адміністратив-
ного права за рахунок співвідношення обсягу та 
змісту її компонентів.

Слід відмітити, що в деяких новітніх дослі-
дженнях методів адміністративного права розгляд 
вказаної проблематики крізь призму системно-
го підходу є дещо відмінним від запропоновано-
го нами. Так, Ю.Ю. Чуприна вважає, що уявити 
сучасну систему методів правового регулювання 
України у вигляді цілісного утворення означає 
таке: 1) виділити елементний склад системи; роз-
крити її інтегративні якості, утворені в результаті 
взаємодії її частин; установити взаємозв’язок між 
структурними частинами й середовищем існуван-
ня системи; 2) простежити виникнення, тенден-
ції та перспективи її розвитку. Застосувавши ці 
системні вимоги до дослідження методів правового  
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регулювання, як указує Ю.Ю. Чуприна, можна 
виділити блоки, які можуть бути представлені у 
вигляді своєрідної конструкції, що складається з 
чотирьох рівнів [14, с. 231]. При цьому дослідни-
ця цілком слушно підкреслює, що система мето-
дів правового регулювання як провідник імпера-
тивних і диспозитивних начал чутливо реагує на 
процеси, що відбуваються в політичному, громад-
ському й правовому житті, і транслює їх на суб’єк-
тів права за допомогою впливу на динаміку кон-
кретних правовідносин, особливостей правового 
положення учасників у рамках цих правовідно-
син. Характер єдності системи методів правового 
регулювання, як зазначає Ю.Ю. Чуприна, зале-
жить від сукупного результату взаємодії кожної 
підсистеми й кожного з розглянутих методів. По-
рушення характеру або ритму одного компонента, 
як указує дослідниця, негайно позначається на 
функціонуванні інших компонентів (підсистем) 
і системи методів правового регулювання в ціло-
му. Комплексне правове регулювання, як логічно 
підкреслює вчена, не може забезпечити жоден із 
методів правового регулювання самостійно, воно 
здійснюється одночасно всіма методами у вигляді 
системи в їх органічному взаємозв’язку й завдяки 
цим зв’язкам [14, с. 233]. 

Незважаючи на абсолютно справедливі загальні 
тези про системність методів адміністративного пра-
ва, на жаль, із запропонованого Ю.Ю. Чуприною 
підходу до дослідження методів адміністративного 
права як системи важко встановити характер і кон-
кретний зміст взаємозв’язків, про які сама ж учена 
й згадує, неможливо прослідкувати діалектичний 
зв’язок між елементами та підсистемами (компо-
нентами системи), інтегративні зв’язки цієї системи 
з іншими системами адміністративного права хоча й 
окреслюються, проте без суттєвих акцентів.

О.А. Савостін наполягає на тому, що адміністра-
тивно-правові методи хоча й знаходяться в систем-
них зв’язках один з одним, але утворюють при цьо-
му не самостійну систему (підсистему), а лише один 
із рівнів системи способів адміністративно-правово-
го регулювання. При цьому О.А. Савостін підкрес-
лює, що тоді ієрархічну структуру системи способів 
правового регулювання становлять рівні адміні-
стративно-правових засобів (нижчі), адміністратив-
но-правових режимів, методів адміністративно-пра-
вового регулювання, адміністративно-правових 
методик (вищі) [15, с. 14]. На нашу думку, запропо-
нована ієрархічна будова має певні «слабкі місця». 
Зокрема, варто наголосити, що О.А. Савостін припу-
скається методологічної помилки, яка суперечить 
законам діалектики. Ідеться про співвідношення 
понять «метод» і «спосіб». Убачається, що ці слова 
в контексті їх тлумачного змісту співвідносяться як 
загальне (метод) і часткове (спосіб). Таке тверджен-
ня випливає й із філологічного й етимологічного 
аналізу цих слів. Зокрема, у переважній більшості 

тлумачних словників та інших енциклопедичних 
джерел слово «метод» розкривається за допомогою 
слів «прийом», «спосіб» тощо [16; 17]. Наприклад, 
метод – це: 1) спосіб пізнання явищ природи та сус-
пільного життя; 2) прийом або система прийомів, 
що застосовується в якій-небудь галузі діяльності 
(науці, виробництві тощо); 3) спосіб дії, боротьби й 
т. ін. [18, с. 692]. До речі, і сам О.А. Савостін гово-
рить про «певне ієрархічне заміщення» вказаних 
слів, і в цій ієрархії російський дослідник відводить 
слову «метод» перше місце [19, с. 116]. Варто також 
наголосити, що методи адміністративного права є, 
безумовно, системним явищем, якому належать всі 
ознаки системи, а її компоненти інтегровані між 
собою та зовнішнім середовищем. Отже, на наше 
переконання, методи адміністративно-правового 
регулювання не можуть розглядатись як складо-
вий елемент системи способів адміністративно-пра-
вового регулювання, а є самостійною системою з 
власною структурою та водночас є підсистемою ме-
ханізму адміністративно-правового регулювання. 
Наголосимо, що це твердження повністю збігається 
з теорією систем як зі спеціально науковою й логі-
ко-методологічною концепцією дослідження об’єк-
тів, які є системами.

Підсумовуючи викладене, виходячи з розумін-
ня терміна «система» й системного аналізу пред-
мета цього дослідження, можна запропонувати 
для наукового вжитку поняття «система методів 
адміністративного права» – побудована на стій-
ких взаємозв’язках внутрішнього й зовнішнього 
характеру сукупність зафіксованих в адміністра-
тивно-правових нормах способів і прийомів впли-
ву імперативного, диспозитивного, заохочуваль-
ного та рекомендаційного характеру, метою якої 
є досягнення такого збалансованого стану її ком-
понентів, який уможливить забезпечення макси-
мально ефективного регулювання адміністратив-
но-правових відносин.

Компонентами вказаної системи варто вважа-
ти способи правового регулювання (елементи сис-
теми), методи правового регулювання та їх групи 
(підсистеми). Зв’язки системи уособлюються взає-
модією її компонентів внутрішнього та зовнішньо-
го характеру. Мета системи – досягнення такого 
збалансованого стану її компонентів і їх стабільної 
взаємодії між собою, який уможливить забезпе-
чення максимально ефективного регулювання ад-
міністративно-правових відносин.
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анотація

Юровська В. В. система методів адміністративного 
права: визначення мети, компонентів і структури. –  
Стаття.

У статті автором визначено систему методів адміні-
стративного права. Зокрема, на думку автора, система 
методів адміністративного права – це побудована на 
стійких взаємозв’язках внутрішнього й зовнішньо-
го характеру сукупність зафіксованих в адміністра-
тивно-правових нормах способів і прийомів впливу 
імперативного, диспозитивного, заохочувального та 
рекомендаційного характеру, метою якої є досягнен-
ня такого збалансованого стану її компонентів, який 
уможливить забезпечення максимально ефективно-
го регулювання адміністративно-правових відносин. 

Компонентами вказаної системи, на переконання авто-
ра, є способи правового регулювання (елементи систе-
ми), методи правового регулювання та їх групи (підсис-
теми). Зв’язки системи (внутрішнього та зовнішнього 
характеру) уособлюються взаємодією її компонентів. 
Мета системи – досягнення такого збалансованого ста-
ну її компонентів і їх стабільної взаємодії між собою, 
який уможливить забезпечення максимально ефектив-
ного регулювання адміністративно-правових відносин.

Ключові слова: метод адміністративного права, си-
стема, структура, елемент, підсистема, компонент, 
мета, зв’язок.

аннотация

Юровская В. В. система методов административно-
го права: определение цели, компонентов и структуры. –  
Статья.

В статье автором определена система методов адми-
нистративного права. В частности, по мнению автора, 
система методов административного права – это по-
строенная на устойчивых взаимосвязях внутреннего и 
внешнего характера совокупность зафиксированных в 
административно-правовых нормах способов и прие-
мов воздействия императивного, диспозитивного, по-
ощрительного и рекомендательного характера, целью 
которой является достижение такого сбалансирован-
ного состояния ее компонентов, который позволит 
обеспечить максимально эффективное регулирование 
административно-правовых отношений. Компонента-
ми указанной системы, по мнению автора, являются 
способы правового регулирования (элементы системы), 
методы правового регулирования и их группы (под-
системы). Связи системы (внутреннего и внешнего 
характера) воплощаются взаимодействием ее компо-
нентов. Цель системы – достижение такого сбаланси-
рованного состояния ее компонентов и их стабильного 
взаимодействия между собой, которое позволит обеспе-
чить максимально эффективное регулирование адми-
нистративно-правовых отношений.

Ключевые  слова: метод административного права, 
система, структура, элемент, подсистема, компонент, 
цель, связь.

Summary

Yurovska V. V. System of administrative law meth-
ods: definition of purpose, components and structure. – 
Article.

In the article the author defines the system of meth-
ods of administrative law. In particular, according to the 
author, the system of methods of administrative law is a 
set of fixed in administrative-legal norms methods and 
methods of influence of an imperative, dispositive, in-
centive and advisory nature, built on stable interrelations 
of internal and external nature, the purpose of which is 
to achieve such a balanced state its components, which 
will ensure the most effective regulation of administra-
tive and legal relations. The components of this system, 
according to the author, are: the methods of legal regu-
lation (elements of the system), legal regulation methods 
and their groups (subsystems). The connections of the 
system (internal and external nature) are personified by 
the interaction of its components. The goal of the system 
is to achieve such a balanced state of its components and 
their stable interaction among themselves, which will al-
low ensuring the most effective regulation of administra-
tive and legal relations.

Key  words: method of administrative law, system, 
structure, element, subsystem, component, purpose, con-
nection.
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аКТУаЛЬНі пиТаННя пеРеБУВаННя жіНКи З диТиНоЮ  
У діЛЬНиЦі соЦіаЛЬНоЇ РеаБіЛіТаЦіЇ

Стан дотримання прав людини під час засто-
сування кримінальних покарань як заходів при-
мусового характеру наочно демонструє ступінь 
цивілізованості суспільних відносин та свідчить 
про досягнення певного рівня розвитку кримі-
нально-виконавчого законодавства та національ-
ної правової системи у цілому. Важливим кроком 
є перебудова національного законодавства у кон-
тексті європейських стандартів: гуманізації ді-
яльності відповідних державних органів та уста-
нов з одночасним використанням прогресивних 
пенітенціарних практик, спрямованих на забез-
печення реалізації міжнародних принципів з до-
тримання прав і свобод людини.

Процес реформування кримінально-виконав-
чого законодавства нерозривно пов’язаний із вті-
ленням міжнародних норм та стандартів з одно-
часним закріпленням прав соціально вразливих 
категорій засуджених, зокрема жінок, що відбу-
вають покарання. Під час розробки своїх націо-
нальних законодавств державам-членам ООН для 
комплексного забезпечення прав та потреб жінок 
у системі кримінального судочинства рекомендо-
вано брати до уваги загальновизнані міжнародні 
стандарти та правила [1]. 

Метою статті є висвітлення проблемних питань, 
пов’язаних із порядком відбування жінками пока-
рання у виді позбавлення волі на певний строк.

Варто зазначити, що предметом наукового по-
шуку таких вітчизняних вчених, як: Т. А. Дени-
сова, О. Г. Колб, В. О. Меркулова, Г. С. Резничен-
ко, В. М. Трубніков, І. С. Яковець та інші, було 
вирішення проблемних питань функціонування 
установ виконання, де відбувають покарання за-
суджені жінки. 

Конкретні кроки у напрямку реформування 
кримінально-виконавчого законодавства зумов-
люють необхідність вивчення та аналізу прийня-
тих змін та пошуку оптимальних шляхів для їх 

втілення у практичну діяльність установ вико-
нання покарань. Попри те, що Кримінально-ви-
конавчий кодекс України, що набув чинності 
з 01 січня 2004 року [2], містить низку нових і 
прогресивних положень, у ньому залишились 
норми, характерні для попереднього Виправ-
но-трудового кодексу України. Прийняті зміни 
мають на меті усунути прогалини законодавства, 
що призводять до порушення прав людини у пе-
нітенціарній системі.

Загальновідомо, що одним з принципів гуманіза-
ції норм, що містяться у Кримінально-виконавчому 
кодексі (далі – КВК України) є поступове зменшен-
ня карного впливу на засуджених, які стають на 
шлях виправлення [3]. Так, під час застосування 
зміни умов тримання шляхом переведення засу-
джених, відповідно до ст. ст. 100; 101 КВК Украї-
ни, до дільниці соціальної реабілітації (далі – ДСР) 
зменшується не тільки карний вплив, а й пенітенці-
арний, звужується перелік режимних обмежень та 
розширюється коло можливостей для відновлення 
соціально-побутових зв’язків і підготовки до звіль-
нення з установи виконання покарань [4].

Частиною 3 ст. 101 КВК України визначений 
перелік обмежень, визначених для переведення 
засуджених до ДСР, який можна розділити на 
дві групи. Перша група обмежень характеризує 
поведінку засудженого у період відбування пока-
рання, наприклад: до дільниці соціальної реабілі-
тації не переводяться особи, які мають достроково 
не зняті або не погашені у встановленому законом 
порядку стягнення; враховується відбуття особою 
раніше покарання у виді позбавлення волі, до ува-
ги береться факт скоєння до погашення або зняття 
судимості нового умисного злочину. Друга група 
обмежень наведена, виходячи із соціальних ознак 
особистості засудженої особи, наприклад: інвалі-
ди першої та другої груп, особи, які досягли пен-
сійного віку. 

© О. І. Гужва, С. В. Царюк, 2017
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На підставі внесених змін п. 3 ч. 2 ст. 101 був 
виключений, і для вагітних жінок та жінок, які 
мають при собі дітей віком до трьох років, з’яви-
лось право бути переведеними до ДСР [5]. На 
нашу думку, під час застосування даної норми 
у практичній діяльності можуть виникати певні 
ускладнення. 

Розглянемо порядок та умови переведення за-
суджених до ДСР як однієї зі структурних діль-
ниць виправної колонії мінімального і середнього 
рівнів безпеки. 

Відповідно до ст. 94 КВК України у ДСР три-
маються засуджені, які направлені з дільниці 
карантину діагностики і розподілу або з дільниці 
ресоціалізації. Умовами переведення засудже-
них є сумлінна поведінка, сумлінне ставлення до 
праці, у разі її наявності, та сумлінне ставлення 
до навчання. Зазначені критерії дозволяють дій-
ти висновку про те, що засуджена особа стає на 
шлях виправлення. Крім того, обов’язковою умо-
вою для переведення є фактичне відбуття вста-
новленого терміну – не менше 1/4; 1/3; 1/2 тер-
міну покарання, що визначається відповідно до 
ступеня тяжкості скоєного злочину. Процедурно 
зміна умов тримання шляхом переведення до 
ДСР здійснюється за клопотанням начальника 
відділення соціальної виховної та психологічної 
служби за постановою, затвердженою начальни-
ком виправної колонії. 

У процесі підготовки документів обґрунту-
вання критерію «стає на шлях виправлення» 
стосовно жінки, яка має дитину, потребує до-
даткової уваги. Зокрема, підставою для форму-
вання такого висновку повинна бути впевненість 
представників адміністрації установи виконання 
покарань у тому, що у поведінці засудженої осо-
би виявляються такі фактори, як: сумлінна по-
ведінка; сумлінне ставлення до праці; сумлінне 
ставлення до навчання.

Частиною 2 ст. 118 КВК України передбачено, 
що жінкам з вагітністю понад чотири місяці, а 
також тим, які мають дітей у Будинках дитини, 
дозволяється працювати за їхнім бажанням, з 
урахуванням висновку лікарської комісії колонії. 
Результати проведеного нами опитування персо-
налу установ виконання покарань свідчать про те, 
що жінки, які мають дітей у Будинку дитини, не 
виявляють активного бажання бути працевлашто-
ваними – лише 35–40 % з них працевлаштовані 
на виробничих дільницях установ виконання по-
карань, у переважній більшості це жінки, вперше 
засуджені до позбавлення волі. Таким чином, ха-
рактеризувати ставлення жінок з дітьми до праці 
можливо за результатами спостереження за їхнім 
ставленням до виконання робіт з благоустрою ко-
лонії, поліпшення житлово-побутових умов або 
робіт із забезпечення колонії продовольством. По-
дібною є ситуація із намаганням охарактеризувати  

жінку з дитиною за її ставленням до навчання. 
Випадки зарахування на навчання до загальноос-
вітнього або професійно-технічного навчального 
закладу жінок є винятками.

Виходячи з викладеного, основним крите-
рієм, за яким можна дійти висновку, що за-
суджена жінка «стає на шлях виправлення», 
є її поведінка у період відбування покарання. 
Підтвердженням сумлінної або правомірної по-
ведінки необхідно вважати не тільки пасивну 
форму поведінки – утримання від порушення 
встановлених заборон, але й активну форму – 
поведінку у побуті, сумлінне виконання разових 
окремих доручень адміністрації, позитивний 
приклад іншим засудженим тощо.

Після прийняття комісійного рішення про до-
цільність застосування зміни умов тримання у 
межах однієї колонії шляхом переведення жінки, 
яка має дитину у Будинку дитини при колонії, 
до ДСР, перед адміністрацією установи постають 
питання правового, побутового та медичного ха-
рактеру, які потребують практичного вирішення. 
Наведемо основні з них. 

Найбільш актуальним питанням, яке потребує 
негайного вирішення, є визначення місця прожи-
вання дитини та порядку спілкування матері і ди-
тини. Якщо місцем проживання жінки з моменту 
переведення буде спальне приміщення ДСР, то 
місцезнаходження дитини конкретно не визначе-
но. Зокрема, вбачаються два варіанти: 

1) дитина й далі перебуває у Будинку дити-
ни, і матір спілкується з нею шляхом перетинан-
ня контрольно-перепускного пункту і відвідуван-
ня цього закладу;

2) дитина залишає територію установи і роз-
міщується на території ДСР разом зі своєю ма-
тір’ю. 

На нашу думку, проживання дитини у Будин-
ку дитини є більш прийнятним, адже проживання 
дитини на території будь-яких дільниць установи 
виконання покарань, за винятком Будинку дити-
ни, чинним законодавством не передбачено. 

Пересування засуджених, переведених до 
ДСР, територією локальних дільниць установи, 
як правило, не допускається, адже з метою зведен-
ня до мінімуму контактів між засудженими, які 
перебувають у ДСР, та іншими засудженими, які 
відбувають покарання в установі, ДСР структурно 
ізольована від інших дільниць установи виконан-
ня покарань [6]. З точки зору необхідності ство-
рення і забезпечення можливості для вільного 
спілкування матері та дитини виникають питання 
про порядок перетинання жінкою контрольно-пе-
репускного пункту, її супровід та тривалість пере-
бування на території Будинку дитини. 

Якщо розглядати вірогідність можливого 
спільного проживання матері з дитиною на тери-
торії ДСР, то найпершим проблемним питанням 
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є невідповідність умов, передбачених для про-
живання засуджених, умовам та вимогам, визна-
ченим для проживання, розвитку та догляду за 
дитиною. Житлові приміщення ДСР розраховані 
для проживання засуджених та структурно не від-
різняються від звичайних житлових приміщень, 
передбачених для проживання засуджених. У пи-
таннях оснащення житлових приміщень, мате-
ріально-побутового забезпечення, харчування, 
лікування, нормативно-правова база не визначає 
суттєвих відмінностей для розміщення та прожи-
вання чоловіків і жінок, у зв’язку з чим необхідно 
вживати заходів щодо створення умов для прожи-
вання дитини. 

Нагадаємо, що жінкам з вагітністю понад чо-
тири місяці, а також тим, які мають дітей у Бу-
динках дитини, дозволяється працювати за їхнім 
бажанням. Рішення про переведення жінки з 
дитиною до ДСР передбачає її бажання працюва-
ти та заробляти кошти, що залишаються в її пов-
ному користуванні. Мусимо визнати, що жінка, 
яка працює з дитиною, має певні переваги перед 
іншими засудженими, адже харчування, одяг, 
взуття, білизна і комунально-побутові послуги їй 
надаються безоплатно, а дитина продовжує пере-
бувати на повному державному забезпеченні. Ад-
міністрація установи виконання покарань сприяє 
у працевлаштуванні засуджених жінок, які про-
живають за межами виправної колонії: на підпри-
ємстві колонії або на контрагентських об’єктах. 
Праця засуджених, переведених до ДСР, вико-
ристовується на контрагентських об’єктах або на 
підсобних господарствах установи.

У контексті питання, що розглядається, вба-
чається інше – необхідність здійснення догляду 
за дитиною на час відсутності її матері. Штат-
ним розкладом установи виконання покарання 
у структурі ДСР не передбачені посади, які б 
за функціональними обов’язками виконували 
функцію догляду за дитиною на період відсутно-
сті її матері. 

На час відсутності матері адміністрація сприяє 
засудженим жінкам у влаштуванні їхніх дітей у 
садочок. За потреби на період робочого дня мате-
рів їхні діти можуть перебувати у будинках дити-
ни при виправних колоніях. 

Установа виконання покарань у цілому і Бу-
динок дитини зокрема є закладами з посиленою 
ізоляцією, обмеженістю розташування та скуп-
ченням певної кількості людей на незначній за 
площею території. Сукупність цих факторів у де-
кілька разів підвищує ризик можливого заражен-
ня інфекційним захворюванням. Спілкування 
матері зі своєю дитиною, яка залишилась прожи-
вати у Будинку дитини, може бути причиною для 
виникнення проблем медичного характеру, адже 
протягом робочого часу жінка перебуває за межа-
ми території установи виконання покарань.

Одним з основних завдань Будинку дитини, 
як закладу, є організація медичної діяльності, що 
може бути реалізована за умови, якщо діти перебу-
вають і виховуються у Будинку дитини [7; 9, с. 234]. 
Діти можуть проживати разом зі своїми матерями 
або окремо від них, але обов’язково – у Будинку ди-
тини, а не на будь-якій іншій території. 

Попри те, що нормативна база дозволяє жінці, 
яка проживає за межами виправної колонії, звер-
татись до територіального медичного закладу МОЗ 
України, необхідно зазначити, що навіть за умови 
проживання дитини разом із матір’ю на території 
ДСР, персонал Будинку дитини буде продовжува-
ти нести відповідальність за стан здоров’я дитини. 
У цьому світлі набувають актуальності питання 
здійснення медичного спостереження, забезпечен-
ня контролю за станом здоров’я дитини, проведен-
ня обов’язкових профілактичних медичних огля-
дів дитини та цільове консультування матері [8]. 
На нашу думку, під час здійснення профілактич-
них медичних заходів є недоцільним регулярне пе-
реміщення дитини з ДСР до Будинку дитини, який 
розташований ізольовано від інших приміщень ви-
правної колонії. Тому слід погодитися із думкою В. 
О. Меркулової про те, що такі переміщення можуть 
приховувати не лише проблеми медичного (інфек-
ційного) характеру, а й можуть чинити негативний 
вплив на психіку дитини [10, с. 164]. 

До переліку невизначених на нормативному 
рівні питань, що можуть виникнути, якщо засу-
джена мати з дитиною буде проживати на терито-
рії ДСР, слід віднести ще чималу кількість питань, 
починаючи зі здійснення контролю за якістю про-
дуктів харчування, процесу приготування їжі та 
харчування дитини, дотримання матір’ю правил 
особистої гігієни, санітарно-гігієнічних норм і 
завершуючи розмежуванням відповідальності за 
життя і здоров’я дитини між адміністрацією уста-
нови та жінкою, з перевагою у бік останньої. 

Проблемою залишається необхідність визна-
чення порядку документування випадків проти-
правної поведінки засудженої матері та регламен-
тація механізму повернення матері до території 
установи у випадку вчинення нею декількох по-
рушень порядку умов відбування покарання, або 
вчинення протиправних дій щодо дитини. Зга-
даємо, що причиною для повернення засудженої 
особи з дільниці соціальної реабілітації до іншої 
дільниці установи може бути вчинення злісного 
порушення встановленого порядку відбування по-
карання, а недбале, безвідповідальне відношення 
матері до своєї дитини не входить до переліку зліс-
них порушень. 

Беручи до уваги викладене, слід зазначити, що 
сьогодні існує суттєва неузгодженість норматив-
но-правового регламентування порядку перебуван-
ня жінки з дитиною у ДСР, що у свою чергу зумов-
лює необхідність розробки проекту положення про 
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«Порядок проживання у дільниці соціальної реабі-
літації жінок, які мають дитину у Будинку дити-
ни при виправній колонії». Також існує потреба у 
продовженні наукового супроводу тих імплемента-
ційних процесів, що відбуваються на шляху рефор-
мування національного кримінально-виконавчого 
законодавства й впровадження існуючих міжна-
родних стандартів, що, на нашу думку, стане важ-
ливим кроком на шляху до втілення і дотримання 
європейських стандартів та дотримання прав лю-
дини у місцях позбавлення волі.
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анотація

Гужва О. І., Царюк С. В. актуальні питання пере-
бування жінки з дитиною в дільниці соціальної реабі-
літації. – Стаття.

У статті розкриваються питання практичного засто-
сування змін, внесених до Кримінально-виконавчого 
кодексу України, що регламентують порядок виконан-
ня покарання у виді позбавлення волі стосовно жінок. 
Особлива увага приділяється застосуванню прогресив-
ної системи відбування покарань – переведенню жінки 
з дитиною до дільниці соціальної реабілітації. На під-
ставі аналізу причин, що перешкоджають виконанню 
норм права, зазначено про недостатню регламентацію 
переведення жінки з дитиною на рівні нормативного 
забезпечення. Запропоновані зміни щодо правової рег-
ламентації порядку переведення даної категорії засу-
джених. 

Ключові слова: позбавлення волі, жінка з дитиною, 
дільниця соціальної реабілітації, Будинок дитини при 
виправній колонії.

аннотация

Гужва А. И., Царюк С. В. актуальные вопросы пре-
бывания женщины с ребенком в участке социальной 
реабилитации. – Статья.

В статье раскрываются вопросы практического 
применения изменений, внесённых в Уголовно-испо-
лнительный кодекс Украины, которые регламенти-
руют порядок исполнения наказания в виде лишения 
свободы относительно женщин. Особенное внимание 
уделяется применению прогрессивной системы испо-
лнения наказаний – переводу женщины с ребёнком в 
участок социальной реабилитации. Проанализировав 
причины, которые препятствуют исполнению норм 
права, делается вывод о недостаточном правовом уре-
гулировании перевода женщины с ребёнком. Предла-
гаются изменения к порядку перевода данной катего-
рии осуждённых.

Ключевые слова: лишение свободы, женщина с ре-
бёнком, участок социальной реабилитации, Дом ребён-
ка при исправительной колонии.

Summary

Huzhva O. I., Tsariuk S. V. Acute issues of sentence 
serving by a woman with a child in social rehabilitation 
unit. – Article.

The article deals with practical implementation 
of amendments to the Criminal Correctional Code of 
Ukraine which regulate serving of custodial sentences by 
women. Mach attention is paid to innovative system of 
executing sentences, which provides for an imprisoned 
woman residing with a child to be transferred to a social 
rehabilitation unit. Further it goes on to analyse the 
causes which prevent this law from being executed. It is 
defined that regulation in terms of women with children 
transferring is not backed sufficiently with normative 
documents and suggests changes to the legislative 
regulation of the transferral process for this category of 
incarcerated people are suggested. 

Key  words:  imprisoned woman with a child, social 
rehabilitation unit, childcare facility in a penitentiary 
institution. 
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спеЦіаЛЬНа КоНФісКаЦія: пиТаННя ТеоРіЇ Та сУдоВоЇ пРаКТиКи 

В юридичній літературі та у нашому суспіль-
стві тема спеціальної конфіскації є одним з най-
більш дискусійних питань.

Будь-який інститут права має своє суспіль-
не призначення і встановлюється для виконання 
певних суспільно важливих функцій. У даний 
момент можна констатувати, що вітчизняне зако-
нодавство рухається у напрямку розвитку та удо-
сконалення інститутів заходів кримінально-пра-
вового характеру.

Термін «заходи кримінально-правового харак-
теру» з’явився у Кримінальному кодексі України 
у зв’язку із запровадженням Законом України 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів України» сто-
совно виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для Укра-
їни» від 18 квітня 2013 року № 222-VII спеціаль-
ної конфіскації. 

Цим законом було змінено назву розділу XIV 
Загальної частини Кримінального Кодексу Укра-
їни на «Інші заходи кримінально-правового ха-
рактеру», зміст яких у законі не розкривається 
[1]. Надалі механізм спеціальної конфіскації 
змінювався. Останні зміни було внесено Законом 
України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України 
щодо виконання рекомендацій, які містяться у 
шостій доповіді Європейської комісії про стан ви-
конання Україною Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для Укра-
їни, стосовно удосконалення процедури арешту 
майна та інституту спеціальної конфіскації» від 
18.02.2016 року № 1019-VIII (далі – Закон Укра-
їни від 18.02.2016 р.) [2]. 

Для вітчизняної теорії кримінального права 
питання спеціальної конфіскації є різнобічно до-
слідженими. Разом з тим, зараз ставити крапку у 
багаторічному обговоренні правової природи спе-
ціальної конфіскації рано. Підтвердженням цьо-
го є законопроекти з питань спецконфіскації, які 
подаються на розгляд Верховної Ради та дискусії, 
які тривають у суспільстві.

Питання про юридичну природу спеціальної 
конфіскації розглядались у працях Д. С. Азаро-

ва, М. І. Бажанова. Ю. В. Бауліна, К. П. Задоя, 
Н. О. Гуторової, Г. М. Собко, М. І. Хавронюка, 
О. А. Шаповалової та інших. Разом з тим, по-
стійні зміни у чинному законодавстві потребу-
ють подальшого наукового дослідження питання 
правової природи спеціальної конфіскації з ура-
хуванням судової практики.

Метою статті є окреслення питань, які виника-
ють при застосуванні судами чинної редакції стат-
ті 96-1 Кримінального кодексу України, та пропо-
зиції щодо внесення законодавчих змін.

Запровадження інституту спеціальної кон-
фіскації було зумовлено нормами Конвенції Ор-
ганізації Об’єднаних Націй проти корупції від 
31 жовтня 2003 року, яка набрала чинності для 
України 01.01.2010 [3] та Кримінальної конвенції 
Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27 січня 
1999 року, яка набрала чинності 01.03.2010 [4]. 
Застосування спеціальної конфіскації також пе-
редбачено Директивою Європейського Парламен-
ту та Ради від 3 квітня 2014 року № 2014/42/ЄС 
«Про заморожування і конфіскації засобів вчи-
нення злочинів і доходів, одержаних злочинним 
шляхом в Європейському Союзі».

Так, у п. «g» ст. 2 Конвенції ООН проти коруп-
ції визначено, що: конфіскація, яка включає у 
відповідних випадках позбавлення прав, означає 
остаточне позбавлення майна за постановою суду 
або іншого компетентного органу. Згідно зі ст. 31 
тієї ж Конвенції кожна Держава-учасниця вжи-
ває максимальною мірою, можливою у рамках 
її внутрішньої правової системи, таких заходів, 
які можуть бути необхідними для забезпечення 
можливої конфіскації: а) доходів від злочинів, 
що визначені цією Конвенцією, або майна, вар-
тість якого відповідає вартості таких доходів; 
б) майна, обладнання та інших засобів, які ви-
користовувались або призначалися для викори-
стання під час вчинення злочинів, що визначені 
цією Конвенцією. Якщо доходи від злочинів були 
перетворені, частково або повністю, в інше май-
но, зазначені у цій статті заходи застосовуються 
до такого майна. Якщо такі доходи від злочинів 
були долучені до майна, придбаного із законних 
джерел, то конфіскації, без шкоди для будь-яких 
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повноважень, що стосуються заморожування або 
арешту, підлягає та частина майна, яка відпові-
дає оціненій вартості долучених доходів. До при-
бутку або інших вигод, що одержані від доходів, 
здобутих злочинним шляхом, від майна, в яке 
були перетворені такі доходи, або від майна, до 
якого останні були долучені, також застосову-
ються заходи, зазначені у цій статті, так само й 
такою мірою, як і до доходів, що здобуті злочин-
ним шляхом.

У ст. 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією передбачено, що Кожна Сторона вжи-
ватиме таких законодавчих та інших заходів, які 
можуть бути необхідними для забезпечення мож-
ливості конфіскації чи вилучення в іншій спосіб 
засобів вчинення кримінальних злочинів, визна-
чених цією конвенцією, чи власності, вартість 
якої відповідає таким доходам.

Спеціальна конфіскація вже давно застосо-
вується у більшості країн світу, поступово замі-
нюючи собою загальну конфіскацію. До таких 
країн належать Австрія, Азербайджан, Білорусь, 
Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Гре-
ція, Грузія, Данія, Литва, Португалія, Російська 
Федерація, Туреччина, Франція, Чилі, Швеція, 
Швейцарія, Естонія. У Франції та у деяких кра-
їнах СНД загальна конфіскація існує паралельно 
зі спеціальною конфіскацією. 

Особливості спеціальної конфіскації поляга-
ють у тому, що вона характеризується обов’яз-
ковістю (за наявності передбачених законом під-
став), примусовим характером та безоплатністю.

Поняття спеціальної конфіскації як іншого за-
ходу кримінально-правового характеру передба-
чено у ст. 961 КК України. Воно зазнало суттєвих 
змін на підставі Закону України від 18.02.2016 р. 
Відповідно до статті 96-1 КК України спеціальною 
конфіскацією є примусове, безоплатне вилучення 
за рішенням суду у власність держави грошей, 
цінностей та іншого майна, яке пов’язане із вчи-
ненням злочину.

Спеціальна конфіскація, по суті, тяжіє до кон-
фіскації in rem (лат.) – відносно речі, на відміну 
від конфіскації майна (фізичної або юридичної 
особи), які є конфіскацією – відносно конкретної 
особи. Предмет конфіскації in rem – «винне май-
но», незалежно від того, хто є його власником (за-
конним володільцем) на момент конфіскації. За-
стосування останньої фактично є засобом захисту 
суспільства, і має на меті не покарання, а вилу-
чення з обігу майна, пов’язаного зі злочином.

Законодавці багатьох держав світу визначили, 
що спеціальній конфіскації повинні підлягати 
доходи, отримані у результаті вчинення не лише 
правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин або корупційних право-
порушень, а, як правило, будь-яких криміналь-
них правопорушень. 

У Кримінальному кодексі України фактично 
передбачено два види спеціальної конфіскації: 

1) санкції понад 50 статей (частин статей) Осо-
бливої частини КК передбачають конфіскацію 
окремих видів майна (наприклад, ст. 201 – пред-
метів контрабанди, ст. 209 – майна, одержано-
го злочинним шляхом, тощо). Така конфіскація 
здійснюється фактично у порядку, визначеному 
Кримінально процесуальним кодексом України; 

2) відповідно до Закону від 18 квітня 2013 року 
Кримінальний кодекс доповнено ст. 96-1 і ст. 96-2, 
в яких визначено суть спеціальної конфіскації як 
виду іншого, крім покарання, заходу криміналь-
но-правового характеру [5]. 

Внесення змін до статей 961, 962 КК України 
Законом України від 18.02.2016 року призвело до 
їх неоднозначного тлумачення. 

Так, законодавець цим Законом змінив редак-
цію ст. 961 КК України та із санкцій відповідних 
статей Особливої частини Кримінального кодексу 
України виключив положення щодо застосування 
спеціальної конфіскації. 

Крім того, відповідно до чинного законодавства 
одні й ті самі гроші, цінності та майно визнаються 
речовими доказами та одночасно є предметом спе-
ціальної конфіскації (виділено автором). 

Судова практика показує, що суди іноді ігно-
рують необхідність такої конфіскації, хоча вона 
випливає з чинної редакції ч. 1 ст. 961, п. 4 ч. 1 
ст. 962 КК України. 

Так, вироком Кіцманського районного суду 
Чернівецької області від 25.01.2017 ОСОБУ за-
суджено за ч. 1 ст. 204 КК України до штрафу у 
розмірі 17 000 гривень. Згідно з вироком ОСОБА, 
працюючи найманим працівником у ФОП, у пе-
ріод з 01.03.2016 по 31.10.2016 умисно з метою 
отримання прибутку закуповував незаконно виго-
товлені низькоякісні підакцизні нафтопродукти 
під виглядом бензину та дизельного пального, на 
які були відсутні сертифікати якості, які зберігав, 
транспортував та збував через мережу автозаправ-
них станцій.

При цьому, хоча вказаний злочин вчинено з бе-
резня по жовтень 2016 року, а зміни до ст. 961 КК 
України набрали чинності 28.02.2016, питання 
про спеціальну конфіскацію пального, яке було 
предметом злочину, судом у порушення зазначе-
ної норми закону не вирішувалось.

Натомість, попри те, що пальне у такій кілько-
сті може становити значну матеріальну цінність, 
судом прийнято рішення про його знищення у 
кількості понад 150 000 літрів. Ще 67 896 літрів 
пального повернуто власнику заправних станцій, 
без відома якого засуджений купував та реалізо-
вував пальне.

Разом з тим Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ в ухвалі від 01.02.2017 при розгляді  
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іншої справи стосовно ОСОБИ за ч. 1 ст. 204 КК 
України дійшов висновку про неможливість за-
стосування конфіскації незаконно виготовленої 
продукції та спеціальної конфіскації, оскільки 
зазначений злочин вчинено до внесення відпо-
відних змін, а вирок постановлено після набран-
ня ними чинності.

Так, ухвалою Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 01.02.2017 за касаційною скаргою про-
курора змінено вирок Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області від 11.03.2016 і 
ухвалу апеляційного суду Київської області від 
18.05.2016 та виключено із судових рішень по-
силання на застосування конфіскації незаконно 
виготовленої продукції та обладнання для її виго-
товлення [6]. 

Вироком Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області від 11.03.2016 ОСОБУ ви-
знано винуватим за ч. 1 ст. 204 КК України та при-
значено йому покарання у виді штрафу у розмірі 
1500 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, що становить 25 500 грн, з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та обладнання 
для її виготовлення. 

За вироком суду ОСОБУ визнано винуватим 
та засуджено за те, що він приблизно у квітні та 
червні 2014 року незаконно придбав у невстанов-
леної слідством особи підакцизний товар – рідину 
з умістом спирту, яку зберігав, а надалі, розлив-
ши у пластикові пляшки, збув на загальну суму 
700 гривень. 

Ухвалою апеляційного суду Київської облас-
ті від 18.05.2016 апеляційну скаргу захисни-
ка залишено без задоволення, а вирок суду від 
11.03.2016 – без змін.

Не погоджуючись з указаними судовими рі-
шеннями, прокурор подав касаційну скаргу щодо 
їх зміни у частині призначення покарання з під-
став неправильного застосування кримінального 
закону. Свої вимоги прокурор мотивував тим, 
що на час розгляду кримінального провадження 
у суді першої та апеляційної інстанцій додатко-
ве покарання із санкції ч. 1 ст. 204 КК Украї-
ни було виключено на підставі Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів України щодо 
виконання рекомендацій, які містяться у шостій 
доповіді Європейської комісії про стан виконан-
ня Україною Плану дій щодо лібералізації Єв-
ропейським Союзом візового режиму для Укра-
їни, стосовно удосконалення процедури арешту 
майна та інституту спеціальної конфіскації» від 
18.02.2016 (далі – Закон), натомість підлягають 
застосуванню норми кримінального закону щодо 
спеціальної конфіскації [4].

Постановляючи рішення про часткове задо-
волення касаційної скарги прокурора у цьому 

кримінальному провадженні, ВССУ визнав без-
підставними його доводи про необхідність засто-
сування у кримінальному провадженні щодо ОСО-
БИ спеціальної конфіскації вилученого майна, 
вважаючи їх такими, що суперечать вимогам кри-
мінального закону.

Згідно з висновком суду ОСОБА скоїла інкри-
мінований злочин у період з квітня по червень 
2014 року, тоді як зміни до ст. 96-1 КК України 
щодо застосування спеціальної конфіскації при 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК 
України, внесені Законом від 18.02.2016. Тобто 
суди першої та апеляційної інстанцій, не застосу-
вавши щодо ОСОБИ спеціальної конфіскації, до-
тримались вимог ст. 5 КК України.

Касаційним судом зазначено, що порушене 
прокурором питання про невирішення долі речо-
вих доказів не є предметом касаційного перегляду 
та може бути вирішено у порядку, передбаченому 
ст. 537 КПК України.

Аналіз положень статей 96-1, 96-2 та статей 50, 
51, 59 КК України засвідчує, що спеціальна кон-
фіскація майна не є видом покарання, а тому на 
практиці виникають питання щодо правової при-
роди спеціальної конфіскації та її відмінності від 
виду покарання.

У статтях 1 та 2 КК України, якими визначе-
но завдання цього Кодексу та підстави для кримі-
нальної відповідальності, відсутні посилання на 
інші заходи кримінально-правового характеру, 
у зв’язку з чим складно визначити, чи належить 
спеціальна конфіскація до виду кримінальної 
відповідальності (саме по собі її застосування не 
тягне настання такого правового наслідку, як 
судимість) та які із завдань КК України реалізу-
ються шляхом застосування інституту спеціаль-
ної конфіскації.

Тому пропонуємо внести зміни до зазначених 
статей Кримінального Кодексу України з метою 
законодавчого закріплення правової природи спе-
ціальної конфіскації. 

Сподіваємось, що подальші наукові розробки 
будуть спрямовані на подальше удосконалення 
форми спеціальної конфіскації з урахуванням 
практики застосування.
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КРиТеРіЇ диФеРеНЦіаЦіЇ пРаВоВоГо РеГУЛЮВаННя пРоТидіЇ КоРУпЦіЇ  
В пУБЛіЧНіЙ Та пРиВаТНіЙ сФеРаХ У ЗаКоНодаВсТВі УКРаЇНи

Найбільш складним і суперечливим для за-
конодавчої реалізації диференціації правового 
регулювання протидії корупції в Україні є вста-
новлення нормативного критерію розмежування 
правових режимів протидії корупції в публічному 
та приватному секторах. На рівні різних норма-
тивних актів застосовуються різні критерії для 
зазначеного розмежування. Крім того, ситуація 
ускладнена також тим, що в антикорупційному 
законодавстві ці критерії пов’язані з викорис-
танням таких категорій, як «юридична особа пу-
блічного права» та «юридична особа приватного 
права», що не властиві публічним галузям права. 
Наведене зумовлює необхідність установити, які 
саме нормативні критерії розмежування правових 
режимів протидії корупції в публічному й приват-
ному секторах використовуються в антикоруп-
ційному законодавстві України. Останнє знання 
є цінним для подальшого дослідження проблем, 
що виникають у зв’язку із застосуванням відпо-
відних нормативних критеріїв. Зазначене демон-
струє актуальність статті.

Водночас з огляду на те, що окреслене проблем-
не поле є досить об’ємним, варто визначити ту 
його частину, на вирішення якої буде спрямована 
робота. Так, метою статті є встановлення того, які 
критерії диференціації правового регулювання 
протидії корупції в публічній і приватній сферах 
встановлені в законодавстві України. При цьому 
варто зазначити, що в українській юриспруденції 
не приділялась окрема увага вивченню окресленої 
проблематики на основі одночасного досліджен-
ня основних антикорупційних законів України, 
Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (далі – КУпАП) і Кримінального кодексу 
України (далі – КК України).

Вивчення відповідних нормативних актів по-
казує, що в антикорупційному законодавстві 
України для проведення диференціації правово-
го регулювання протидії корупції на рівні різних 
нормативних актів (КК України, з одного боку, та 
Закону України «Про запобігання корупції» від 
14 жовтня 2014 р. (далі – Закон про корупцію) і 
КУпАП – з іншого) використовуються різні нор-
мативні критерії розподілу публічної та приватної 
сфери корупції (відповідно, і правовідносин, які 
відповідають тому чи іншому правовому режиму). 
Так, у КК України такий критерій окреслення  

публічної сфери корупції є трискладовим, оскіль-
ки публічний сектор управління формалізується 
через вказівку на таких суб’єктів:

1) які реалізують публічну владу (державну 
та муніципальну владу (для цих цілей вико-
ристовується категорія «представник влади») 
або владу в міжнародних чи наднаціональних 
організаціях (для цих цілей у ч. 4 ст. 18 та п. 2 
примітки до ст. 364 КК України закріплюється 
перелік таких осіб));

2) які виконують управлінські функції в орга-
нах державної влади та органах місцевого само-
врядування;

3) які виконують управлінські функції на дер-
жавних чи комунальних підприємствах, в уста-
новах чи організаціях (до таких юридичних осіб 
КК України відносить ті, у статутному фонді яких 
державна чи комунальна частка, відповідно, пе-
ревищує 50% або становить величину, що забез-
печує державі чи територіальній громаді право 
вирішального впливу на господарську діяльність 
такого підприємства).

Таким чином, під час окреслення публічно-
го сектора управління враховується як характер 
здійснюваної діяльності суб’єкта, так і місце (ор-
ганізація) її здійснення, що включає, зокрема, 
урахування також частки відповідних форм влас-
ності в статутному фонді юридичної особи. При 
цьому друга та третя групи суб’єктів відрізняють-
ся лише за місцем роботи, проте не за суттю функ-
цій. Третю ж групу варто виділяти у зв’язку з тим, 
що її характеристики покладені КК України в ос-
нову розмежування публічного та приватного сек-
торів управління.

У КК України такий критерій окреслення при-
ватної сфери корупції є односкладовим, оскіль-
ки приватний сектор управління формалізується 
через вказівку лише на суб’єктів, які виконують 
управлінські функції на підприємствах, в уста-
новах чи організаціях, що не є державними чи 
комунальними. Такий висновок є теоретичним 
узагальненням, яке ґрунтується, зокрема, на 
судовій практиці. Останнє зумовлене тим, що 
для окреслення кола службових осіб приватно-
го сектора закон не дає чітких орієнтирів. За 
висновком Верховного Суду України [5], під час 
визначення поняття службової особи приватного 
сектора управління не варто звертатись до норм 
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Цивільного кодексу України, а встановлювати 
його зміст виключно шляхом системного аналізу 
норм, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 18 КК України 
та п. п. 1, 2 примітки до ст. 364 КК України. З ог-
ляду також на визнані в науці принципи кодифі-
кації службову особу юридичної особи приватного 
права варто визначити як особу, яка на правовій 
підставі здійснює організаційно-розпорядчі або 
адміністративно-господарські функції в юридич-
них особах, у статутному фонді яких державна чи 
комунальна частка не перевищує 50% і становить 
величину, що не забезпечує державі або територі-
альній громаді право вирішального впливу на ді-
яльність такої особи.

Отже, під час окреслення приватного сектора 
управління враховується лише форма власності 
юридичної особи (якщо точніше, то співвідно-
шення часток відповідних форм власності в ста-
тутному фонді юридичної особи), а не характер 
здійснюваної діяльності її суб’єктів. Такий підхід 
викликає заперечення щонайменше на підставі 
того, що всі форми власності в Україні є рівними, 
що також включає рівні способи їх охорони.

Незважаючи на такий критерій диференціа-
ції правового регулювання протидії корупції в 
публічній і приватній сферах у кримінальному 
законі України, на рівні Закону про корупцію та 
КУпАП використовується вже інший критерій. 
Так, для цих цілей використовуються досить не-
визначені в українській юриспруденції категорії 
«юридична особа публічного права» та «юридична 
особа приватного права». Саме ці категорії були 
залучені до антикорупційного законодавства з ме-
тою реалізувати в правовій системі України дифе-
ренціацію правового регулювання протидії коруп-
ції залежно від її сфери – приватної чи публічної.

При цьому варто погодитись із О.П. Печеним 
щодо використання термінології та змістового 
навантаження рішення законодавця, за яким під 
час визначення кола суб’єктів, на яких поширю-
ється дія Закону про корупцію, вказівка на по-
садових осіб юридичних осіб публічного права не 
може бути схвалена, оскільки без належних під-
став і вагомих причин «втягує» суто цивілістич-
не поняття до сфери, яка жодним чином не є ци-
вільно-правовою. До того ж суб’єкти застосування 
цього закону вимушені тлумачити поняття «юри-
дична особа публічного права» в контексті сфери 
дії саме Закону про корупцію, що призводить до 
деформації самої конструкції «юридична особа 
публічного права» [4, с. 64].

Водночас оскільки таке «втягнення» відбулось 
і необхідне використання категорії «юридична 
особа публічного права» не лише в цивільному, 
а й в антикорупційному законодавстві, то варто 
встановити, яким чином необхідно тлумачити 
такі категорії саме в межах дії антикорупційного 
законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. під 
корупцією розумілась діяльність осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави, спрямо-
вана на протиправне використання наданих їм 
повноважень для одержання матеріальних благ, 
послуг, пільг або інших переваг.

При цьому в первинній редакції зазначеного 
закону особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави, визнавалися лише державні 
службовці та народні депутати України, народні 
депутати Автономної Республіки Крим, депутати 
й голови місцевих рад народних депутатів (ст. 2 
Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 
5 жовтня 1995 р.). Лише Законом України «Про 
внесення змін до Закону України «Про боротьбу з 
корупцією» від 11 липня 2002 р. [9] до кола цих 
осіб були залучені посадові особи місцевого само-
врядування, а значно пізніше Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про бо-
ротьбу з корупцією» щодо суб’єктів корупційних 
діянь та інших правопорушень» від 23 лютого 
2006 р. [10] суб’єктами корупційних правопору-
шень були визнані Прем’єр-міністр України, Пер-
ший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, 
міністри, військові посадові особи Збройних Сил 
України та інших військових формувань (крім 
військовослужбовців строкової служби).

З наведеного очевидно, що перший антико-
рупційний закон незалежної України поширював 
свою дію виключно на корупцію в публічному сек-
торі управління. У такому вигляді поняття коруп-
ції та коло суб’єктів корупційних правопорушень 
діяли в Україні до 31 грудня 2010 р. включно.

Уперше в правовій системі України понят-
тя корупції було поширене на приватний сектор 
управління у зв’язку з прийняттям Закону Украї-
ни «Про засади запобігання та протидії корупції» 
від 11 червня 2009 р. Із цією метою в п. 3 ст. 2 цьо-
го закону суб’єктами відповідальності за коруп-
ційні правопорушення були визнані особи, які по-
стійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих чи ад-
міністративно-господарських обов’язків, або осо-
би, спеціально уповноважені на виконання таких 
обов’язків у юридичних особах, а також фізичні 
особи-підприємці.

При цьому в п. 2 ст. 2 Закону України «Про за-
сади запобігання та протидії корупції» від 11 черв-
ня 2009 р. вперше з’явилась така категорія суб’єк-
тів, які прирівнювались до осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або органів місце-
вого самоврядування, як посадові особи юридич-
них осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 
ч. 1 цієї статті, однак одержують заробітну плату 
за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Висновок про те, що в Законі України «Про 
засади запобігання та протидії корупції»  
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від 11 черня 2009 р. шляхом введення до нього ка-
тегорій, які використовувались у Цивільному ко-
дексі України, а саме «юридична особа публічного 
права» та «юридична особа» (хоча під цим терміном 
малась на увазі саме «юридична особа приватного 
права»), було вперше здійснено поширення право-
вої регламентації на корупцію в приватному сек-
торі управління, зокрема, ці категорії слугували 
критеріями розмежування приватної та публічної 
корупції, підтверджується такими положеннями:

1) відповідно до преамбули цього закону він 
«визначав основні засади запобігання та протидії 
корупції в публічній і приватній сферах суспіль-
них відносин»;

2) відповідно до пояснювальної записки до цьо-
го закону він був розроблений у зв’язку з підпи-
санням Україною 12 грудня 2003 р. в м. Меріда 
(Мексиканські Сполучені Штати) Конвенції Ор-
ганізації Об’єднаних Націй проти корупції [7], а 
як уже було встановлено, ця конвенція визнає 
необхідність диференціації на національному рів-
ні правового регулювання протидії корупції в пу-
блічній і приватній сферах;

3) експерти Верховної Ради України під час ви-
вчення Закону України «Про засади запобігання 
та протидії корупції» від 11 червня 2009 р. ще на 
стадії законопроекту звернули увагу на те, що за-
стосування категорій «юридична особа публічного 
права» та «юридична особа приватного права» для 
визначення за їх допомогою суб’єктів корупції на 
сьогодні є ризикованим кроком, оскільки поняття 
«юридичні особи приватного права» поки що не 
піддане достатній конкретизації в теорії цивіль-
ного права, а його реальний обсяг не визначений 
практикою. Зокрема, проблемним є питання про 
те, до якої категорії юридичних осіб (публічного чи 
приватного права) мають належати багато госпо-
дарських товариств, які виникли в результаті при-
ватизації на основі відповідних розпорядчих актів 
органів державної влади, а тому в разі прийняття 
проекту постане також проблема віднесення цих 
осіб до числа суб’єктів корупційних діянь [2].

Таким чином, введення до антикорупційно-
го законодавства України категорій «юридич-
на особа публічного права» та «юридична особа 
приватного права» було зумовлене необхідністю 
виконання зобов’язання диференціювати право-
ве регулювання протидії корупції в публічній і 
приватній сферах, узятого Україною у зв’язку з 
ратифікацією саме Конвенції ООН проти корупції 
2003 р. Введення до антикорупційного законодав-
ства зазначеного нормативного критерію розмеж-
ування корупції в приватній і публічній сферах 
відбулося всупереч зауваженню експертів голов-
ного науково-експертного управління Верховної 
Ради України.

З 1 липня 2011 р. вступила в дію інша антико-
рупційна «конституція» – Закон України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» від 7 квіт-
ня 2011 р. (далі – Закон від 7 квітня 2011 р.). За 
цим законом проблема диференціації правового 
регулювання протидії корупції в публічній і при-
ватній сферах вирішувалась таким же чином, як у 
попередньому законі.

Так, у преамбулі Закону від 7 квітня 2011 р. за-
кріплено, що він визначає основні засади запобі-
гання й протидії корупції в публічній і приватній 
сферах суспільних відносин.

Згідно з пп. «а» п. 2 ст. 4 Закону від 7 квітня 
2011 р. суб’єктами відповідальності за корупцій-
ні правопорушення визнавались посадові особи 
юридичних осіб публічного права, які не зазна-
чені в п. 1 ч. 1 цієї статті, проте одержують заро-
бітну плату за рахунок державного чи місцевого 
бюджету, а відповідно до п. 3 ст. 4 цього закону – 
особи, які постійно або тимчасово обіймають по-
сади, пов’язані з виконанням організаційно-роз-
порядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків, або особи, спеціально уповноважені 
на виконання таких обов’язків у юридичних осо-
бах приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми.

Таким чином, у Законі від 7 квітня 2011 р. як 
критерій розмежування публічної та приватної 
сфер суспільних відносин знову було використано 
категорії «юридична особа публічного права» та 
«юридична особа приватного права».

При цьому особливу увагу варто звернути на 
те, що в первинній редакції до суб’єктів корупції 
в публічному секторі управління були віднесені 
не всі посадові особи юридичної особи публічного 
права, а лише ті, які одержують заробітну плату 
за рахунок державного чи місцевого бюджету. 
Водночас наведене уточнення було виключене 
Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реалізації дер-
жавної антикорупційної політики» від 14 травня 
2013 р. [8], і ця категорія суб’єктів отримала таку 
редакцію: «посадові особи юридичних осіб пу-
блічного права, які не зазначені в пункті 1 части-
ни першої цієї статті». Пояснення або коментарі 
щодо такої зміни не відображені в офіційних до-
кументах (пояснювальній записці до відповідного 
законопроекту [6], висновку експертів Верховної 
Ради України [1], стенограмі [11]), що ускладнює 
встановлення її цілі.

14 жовтня 2014 р. прийнято Закон України 
«Про запобігання корупції», що є чинним на сьо-
годні, який не вніс змін щодо критерію диферен-
ціації правового регулювання протидії корупції в 
публічній і приватній сферах.

Так, згідно з пп. «а» п. 2 ст. 3 цього закону 
суб’єктами, на яких поширюється його дія, ви-
значено посадових осіб юридичних осіб публічно-
го права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 цієї статті, які 
прирівнюються до осіб, уповноважених на вико-
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нання функцій держави або місцевого самовряду-
вання. Крім того, відповідно до п. 3 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції» від 14 жовт-
ня 2014 р. суб’єктами корупційних правопору-
шень визнано осіб, які постійно або тимчасово 
обіймають посади, пов’язані з виконанням орга-
нізаційно-розпорядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків, або спеціально уповнова-
жені на виконання таких обов’язків у юридичних 
особах приватного права незалежно від організа-
ційно-правової форми.

Таким чином, в Україні з метою розмежува-
ти публічну та приватну сферу суспільних від-
носин для реалізації міжнародних стандартів 
диференційованої протидії корупції в таких 
сферах були введені до антикорупційного зако-
нодавства не властиві йому категорії «юридич-
на особа публічного права» та «юридична особа 
приватного права».

За допомогою таких категорій законодавець 
прагнув відобразити в національному законо-
давстві критерій поділу корупції в публічній 
сфері та корупції в приватній сфері, який закрі-
плений у міжнародних актах і є обов’язковим 
для України, – характер здійснюваної діяльно-
сті службовців. За цим критерієм публічна сфе-
ра – це сфера діяльності юридичних осіб під час 
реалізації ними публічних функцій. Натомість 
приватна сфера не може бути пов’язана з реалі-
зацією таких функцій та охоплює лише підпри-
ємницьку діяльність.

У зв’язку з таким висновком привертає увагу 
науково-практичний коментар ст. 3 Закону про 
корупцію, відповідно до якого до юридичних осіб 
публічного права не віднесено жодний вид підпри-
ємства. При цьому для встановлення змісту термі-
на «юридична особа публічного права» автор звер-
тається до ст. 81 Цивільного кодексу України.

Так, посадовими особами юридичних осіб пу-
блічного права визнаються, наприклад, ректори, 
проректори, декани, заступники деканів, завіду-
вачі кафедр вищих навчальних закладів держав-
ної та комунальної форми власності, директори 
навчальних закладів і їх заступники, директори 
науково-дослідних установ державної й кому-
нальної форм власності та їх заступники, головні 
лікарі, їх заступники й начальники відділень ме-
дичних закладів державної та комунальної форм 
власності, директори закладів культури, фізич-
ної культури й спорту державної та комунальної 
форм власності та їх заступники, головні редакто-
ри та їх заступники державних і комунальних за-
собів масової інформації тощо, а також керівники 
підрозділів зазначених установ [3, с. 57].

Отже, введення до антикорупційного законодав-
ства України категорій «юридична особа публічно-
го права» та «юридична особа приватного права» 
зумовлене необхідністю виконання зобов’язання 

диференціювати правове регулювання протидії 
корупції в публічній і приватній сферах, узятого 
Україною у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН 
проти корупції 2003 р. І нині ці категорії в Законі 
України «Про запобігання корупції» від 14 жовт-
ня 2014 р. та Кодексі України про адміністративні 
правопорушення виконують саме роль норматив-
ного критерію зазначеної диференціації.

При цьому в Кримінальному кодексі України 
встановлено інші критерії такої диференціації. 
Для окреслення публічного сектора управління 
враховується як характер здійснюваної діяль-
ності суб’єкта, так і місце (організація) її здійс-
нення, що включає, зокрема, урахування частки 
відповідних форм власності в статутному фонді 
юридичної особи. Для окреслення приватної сфе-
ри корупції використовується вказівка на суб’єк-
тів, які виконують управлінські функції на під-
приємствах, в установах чи організаціях, що не є 
державними чи комунальними.
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анотація

Михайленко Д. Г. Критерії диференціації правово-
го регулювання протидії корупції в публічній та при-
ватній сферах у законодавстві України. – Стаття.

У статті розкриваються встановлені в законодавстві 
України критерії диференціації правового регулюван-
ня протидії корупції в публічній і приватній сферах. За-
значена мета досягається на основі одночасного дослі-
дження основних антикорупційних законів України, 
Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та Кримінального кодексу України. Обґрунтовується 
висновок, що в антикорупційному законодавстві Укра-
їни для проведення зазначеної диференціації на рівні 
різних нормативних актів (Кримінального кодексу 
України, з одного боку, та Закону України «Про запобі-
гання корупції» від 14 жовтня 2014 р. й Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення – з іншого) 
використовуються різні нормативні критерії розподілу 
публічної та приватної сфери корупції. Описуються 
відповідні критерії.

Ключові  слова:  диференціація правового регулю-
вання, корупція в публічній сфері, корупція в приват-
ній сфері, корупційні злочини.

аннотация

Михайленко Д. Г. Критерии дифференциации 
правового регулирования противодействия корруп-
ции в публичной и частной сферах в законодательстве 
Украины. – Статья.

В статье раскрываются установленные в законо-
дательстве Украины критерии дифференциации пра-
вового регулирования противодействия коррупции в 
публичной и частной сферах. Указанная цель дости-

гается на основе одновременного исследования основ-
ных антикоррупционных законов Украины, Кодекса 
Украины об административных правонарушениях и 
Уголовного кодекса Украины. Обосновывается вывод, 
что в антикоррупционном законодательстве Украины 
для проведения указанной дифференциации на уровне 
различных нормативных актов (Уголовного кодекса 
Украины, с одной стороны, и Закона Украины «О пре-
дотвращении коррупции» от 14 октября 2014 г. и Ко-
декса Украины об административных правонарушени-
ях – с другой) используются различные нормативные 
критерии распределения публичной и частной сферы 
коррупции. Описываются соответствующие критерии.

Ключевые  слова: дифференциация правового регу-
лирования, коррупция в публичной сфере, коррупция 
в частной сфере, коррупционные преступления.

Summary

Mykhailenko D. Н. Differentiation criteria be-
tween legal regulation of combating corruption in pub-
lic and private sectors established in the legislation  
of Ukraine. – Article.

The article reveals the criteria of differentiation of 
legal regulation of counteraction to corruption in the 
public and private spheres established in the legislation 
of Ukraine. The above goal is achieved on the basis of a 
simultaneous study of the main anti-corruption laws of 
Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses 
and the Criminal Code of Ukraine. It is grounded that in 
the anti-corruption legislation of Ukraine for carrying out 
this differentiation at the level of various normative acts 
(the Criminal Code of Ukraine, on the one hand, and the 
Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” of October 
14, 2014 and the Code of Ukraine on Administrative 
Offenses – on the other) various regulatory criteria for 
the distribution of public and private corruption are used. 
The relevant criteria are described.

Key  words:  differentiation of legal regulation, 
corruption in the public sphere, corruption in the private 
sphere, corruption crimes.
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РодоВиЙ Та ВидоВиЙ оБ’ЄКТи ЗЛоЧиНУ, пеРедБаЧеНоГо  
сТ. 307 КРиМіНаЛЬНоГо КодеКсУ УКРаЇНи

Об’єкт злочину є науковою абстракцією, про-
те його значення не є виключно теоретичним. 
Установлення об’єкта є надзвичайно важливим у 
разі з’ясування суспільної небезпечності діяння, 
під час пізнання інших ознак злочину, у процесі 
кваліфікації діяння та при відмежуванні різних 
складів [1, с. 110]. Родовий об’єкт є тим важли-
вим критерієм, що покладено в основу побудови 
Особливої частини Кримінального кодексу Укра-
їни (далі –КК) і яким керується законодавець  
у разі введення до Кодексу нових діянь. Окрім 
того, практичне значення родового об’єкта ви-
являється в тому, що в кожному випадку під час 
кваліфікації злочину потрібно встановити ту гру-
пу суспільних відносин, якій це діяння заподіло 
шкоду, і лише після цього встановлювати кон-
кретну норму КК [2, с. 31].

У ст. 307 КК України закріплено криміналь-
ну відповідальність за незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання чи збут наркотичних засо-
бів, психотропних речовини або їх аналогів. Ця 
норма розташована у розділі ХІІІ Особливої ча-
стини КК України «Злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення». Під час вивчення цього 
складу виникає необхідність у визначенні його 
родового та видового об’єктів, що й виступає ме-
тою цієї статті.

Питання родового й видового об’єктів зло-
чинів розділу ХІІІ Особливої частини КК Укра-
їни досліджували у своїх працях такі дослід-
ники, як: В.А. Бублейник, А.О. В’яземська, 
І.О. Доброрез, Т.М. Клименко, О.В. Козаченко, 
В.Б. Малінін, Н.А. Мірошниченко, А.А. Музи-
ка, В.М. Смітієнко, Є.В. Фесенко та ін. Водно-
час, на нашу думку, дискусія, розвинута вказа-
ними вченими з цих питань, не є завершеною,  
її можна продовжити.

Проблеми об’єкта злочину розроблялися бага-
тьма науковцями, що напрацювали низку відпо-
відних теорій. Проте на сьогодні в питанні, що є 
об’єктом злочину, й досі не можна поставити кра-
пку. У загальному розумінні в науці криміналь-
ного права об’єктом злочину визнають те, що по-
терпає або опиняється в загрозливому становищі 
від злочинної дії (бездіяльності) [3, с. 6]. Стосовно 

ж безпосереднього змісту цього поняття єдності в 
думках науковців і дотепер немає. 

Найпоширенішою на сьогодні теорією об’єк-
та злочину залишається концепція суспільних 
відносин, що виникла наприкінці ХІХ ст. й була 
розвинута за радянських часів. Серед числа її 
прибічників – І.Я. Фойницький, А.А. Піонт-
ковський, В.К. Глістін, М.Й. Коржанський, 
Є.А. Фролов. М.І. Бажанов, В.В. Сташис, 
В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.К. Матвійчук та ін. 
Погоджуючись із зазначеною теорією, ми та-
кож підтримуємо позицію суспільних відносин 
як об’єкта злочину, що в літературі визначають 
як «стійкі зв’язки між людьми та групами лю-
дей, які мають істотне значення для існування 
і функціонування певної, досить великої сукуп-
ності людей» [4, с. 428]. Проте вбачається, що 
надалі кількість прибічників альтернативних 
теорій (зокрема, антропологічної теорії, ціннос-
тей, благ та ін.) буде зростати, як і аргументів на 
користь їх існування. І цей процес слід вважати 
позитивним, адже ще кілька десятиліть тому в 
радянській науці спостерігалася монополія те-
орії суспільних відносин. У свою чергу, альтер-
нативні теорії є більш простими для розуміння, 
деякі з них переводять абстрактну категорію 
об’єкта у сферу конкретного (цінностей, людей, 
благ) й мають низку інших переваг. Тим не мен-
ше, на сьогодні саме теорію суспільних відносин 
доцільно вважати найбільш обґрунтованою.

У наукових джерелах об’єкт злочину класи-
фікують, зокрема, по вертикалі, тобто за рівнем 
узагальнення. Найпоширенішою на теперішній 
час залишається триступенева класифікація на 
загальний, родовий та безпосередній об’єкти, 
що відповідає співвідношенню філософських 
категорій загального, особливого та окремого. 
Загальний об’єкт злочину охоплює всі суспільні 
відносини, що перебувають під охороною кримі-
нально-правових норм [2, с. 31]. У свою чергу, 
родовим об’єктом є коло тотожних чи однорід-
них за своєю сутністю суспільних відносин, охо-
ронюваних єдиним комплексом пов’язаних між 
собою кримінально-правових норм [5, с. 99-100; 
1, с. 115]. Водночас у значних за обсягом роз-
ділах Особливої частини КК деякі вчені пропо-
нують виділяти і четвертий рівень – видовий 
об’єкт, який слід виділяти в родовому об’єкті, 
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й що співвідноситься з останнім як вид із родом 
[6, с. 203].

У науці існують різні підходи до визначення 
родового об’єкта злочинів розглядуваного розді-
лу. Зокрема, Є.В. Фесенко вважає ним здоров’я 
населення, а також систему заходів, спрямова-
них на його охорону [7, с. 92]; А.А. Музика родо-
вим об’єктом злочинів у сфері обігу наркотичних 
засобів називає суспільні відносини, які забез-
печують невизначеному колу осіб можливість і 
сприятливі умови для перебування в живому ста-
ні, радісного і здорового буття [8, с. 33]; С.О. Со-
рока визначає його як «порядок суспільних від-
носин у сфері охорони здоров’я населення, за 
порушення якого передбачено відповідальність 
за КК України» [9, с. 11]. Водночас більшість нау-
ковців родовим об’єктом злочинів, передбачених 
розділом ХІІІ Особливої частини КК, пропонують 
вважати суспільні відносини щодо охорони здо-
ров’я населення [10, с. 179; 11, с. 887; 12, с. 398]. 
Деякі науковці дещо уточнюють таке визначен-
ня. Зокрема, С.Н. Арєшкіна вважає, що ним є 
сукупність суспільних відносин, спрямованих на 
охорону здоров’я населення, що забезпечується 
дотриманням установленого порядку законного 
обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів і прекурсорів, шкідливих для 
здоров’я населення [13, с. 178].

Разом із тим слід відзначити, що стосовно 
визначення понятть «здоров’я» та «здоров’я 
населення» можна виділити безліч позицій. 
Зокрема, дефініція цього поняття закріплена 
на нормативному рівні. Відповідно до Статуту 
(Конституції) ВООЗ здоров’ям є стан повного 
фізичного, душевного і соціального благополуч-
чя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних 
вад [14]. Подібне визначення було закріпле-
но й у Законі України «Основи законодавства 
про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-ХІІ [15]. Відмітимо, що таке визначен-
ня, сформульоване за допомогою конструкції 
«…а не тільки», з позицій законодавчої техніки 
не можна вважати вдалим. Наукове ж визначен-
ня цього поняття можна знайти не лише у сфері 
медицини, а й у біології, педагогіці, валеології, 
деонтології, філософії та юриспруденції.

Н.Г. Приходько та М.В. Лук’яненко з’ясу-
вали, що в науці нині має місце безліч підходів 
до визначення поняття «здоров’я», які, як пра-
вило, містять п’ять основних критеріїв: 1) від-
сутність хвороби; 2) нормальне функціонування 
організму в системі «людина – навколишнє се-
редовище»; 3) повне фізичне, духовне, розумо-
ве і соціальне благополуччя; 4) здатність адап-
туватися до постійно мінливих умов існування 
навколишнього середовища; 5) здатність до 
повноцінного виконання основних соціальних 
функцій [16, с. 7].

Тлумачний словник визначає поняття здоров’я 
як стан організму, за якого нормально функціо-
нують всі його органи; той чи інший стан почуття 
людини [17]. В енциклопедії з педагогіки здоров’я 
визначено як індивідуальний психосоматичний 
(душевно-тілесний) стан, що відбивається у здат-
ності людини оптимально задовольняти основні 
життєві потреби [18, с. 176]. М.М. Амосов вважає, 
що визначення здоров’я лише як комплексу нор-
мальних показників є явно недостатнім, а тому 
науковий підхід до визначення здоров’я має бути 
кількісним. На його думку, кількість здоров’я 
можна визначити як суму «резервних потужнос-
тей» основних функціональних систем організму 
людини. У свою чергу, ці резервні потужності він 
виражає через коефіцієнт резерву як максималь-
ну кількість функції, співвіднесену з нормальним 
рівнем спокою [19].

І.О. Ільїних визначає здоров’я людини як 
функціональний стан її організму, що забезпечує 
тривалість життя, фізичну й розумову працездат-
ність, хороше самопочуття і здатність відтворен-
ня здорового потомства [20, с. 10]. Таку позицію 
відстоюють й інші вчені (П.В. Рамзаєв, Г.І. Си-
доренко та ін.), розуміючи під здоров’ям певну 
величину, що визначається через показники три-
валості життя, тривалості фізичної та розумової 
працездатності, рівня самопочуття, відтворення 
населення [21, с. 31–32]. 

На наш погляд, здоров’я доцільно розглядати 
через якісно-кількісні критерії, а саме – як стан 
нормального функціонування організму (якісний 
критерій), що можна виміряти за різними показ-
никами (кількісний критерій). Убачається, що 
у кримінально-правовій науці доцільно послуго-
вуватися саме медичним визначенням здоров’я, 
оскільки вимірюваність такого поняття дає мож-
ливість обчислити спричинювану йому шкоду, 
яка має кримінально-правове значення.

Залежно від того, хто є носієм здоров’я, до-
слідники виділяють такі його типи: індивідуаль-
не здоров’я (людина, особистість); здоров’я групи 
(сім’я, професійна, статевовікова група); здоров’я 
населення (популяційне, суспільне) [22, с. 176]. 
Що стосується визначення поняття «здоров’я на-
селення», В.М. Смітієнко вкладав у нього єдину та 
цілісну систему відносин, що відображає реальний 
фізичний та психічний стан людей і що створює 
основу для збільшення тривалості їх активного 
життя та відтворення в суспільстві, оптимальних 
умов суспільно корисної праці й відпочинку, пов-
ноцінного буття і благополуччя, сприяє повнішо-
му задоволенню матеріальних та духовних потреб 
усіх членів суспільства та є умовою їх подальшого 
гармонійного розвитку та прогресу суспільства 
[23, с. 44]. На думку А.А. Музики, основним, гли-
бинним змістом категорії здоров’я населення є на-
явність забезпеченої суспільством і охоронюваної 
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державою можливості перебувати в живому стані, 
відчувати радість живого, здорового буття. Зло-
чини, пов’язані з наркотичними засобами, руй-
нують цю можливість, що й визначає їх суспільну 
небезпечність [8, с. 32, 33]. В.Г. Пшеничний під 
здоров’ям населення пропонує розуміти нормаль-
ний позитивний фізичний і психологічний стан 
та функціонування фізичної й духовної сфер на-
селення всієї держави, регіону чи багатьох людей 
[24, с. 11].

Ю.В. Баулін зазначає, що здоров’я населення 
як родовий об’єкт злочинів розділу XІІІ Особливої 
частини КК України охоплює «безпеку біофізіоло-
гічного та психічного стану, що фактично склав-
ся, невизначеного кола осіб від незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів, прекурсорів, фальсифікованих лікар-
ських засобів, отруйних, сильнодіючих речовин 
і одурманюючих засобів, біологічних агентів і 
токсинів, радіоактивно забрудненої продукції, а 
також від поширення епідемій» [12, с. 398].

На наш погляд, доцільно погодитися з пози-
цією Є.В. Фесенка, який визначає здоров’я насе-
лення як фактичний або максимально досяжний 
в Україні стан організму людей, що в ній прожи-
вають чи перебувають, необхідний для забезпе-
чення їх біологічного існування, здатності до ак-
тивного тривалого життя і відтворення здорового 
людського покоління [7, с. 90]. Вбачається, що ви-
значення здоров’я населення через стан організму 
людей дозволяє виразити його через якісний та 
кількісний критерії.

Незаконний обіг наркотичних речовин сприяє 
поширенню наркоманії, яка завдає значної шко-
ди здоров’ю населення: зростає кількість ВІЛ-ін-
фікованих громадян, збільшується число смертей 
від передозування наркотиками, посилюється за-
лежність людей від наркотичних речовин. Окрім 
того, під дією наркотичних речовин та заради їх 
отримання особа може вчиняти різні злочини, 
тож наркоманія позначається й на зростанні рів-
ня злочинності. У зв’язку з цим, на нашу думку, 
родовий об’єкт злочинів розділу XІІІ Особливої 
частини КК України становить певну частину су-
спільних відносин у сфері охорони здоров’я насе-
лення, а саме – суспільні відносини щодо убезпе-
чення здоров’я населення від негативного впливу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів, прекурсорів, фальсифікованих лікар-
ських засобів, отруйних, сильнодіючих речовин 
і одурманюючих засобів, біологічних агентів і 
токсинів, радіоактивно забрудненої продукції, а 
також від поширення епідемій.

У досліджуваному розділі науковці виділяють 
певні групи, що свідчить про наявність у ньому 
видових об’єктів. Зокрема, Ю.В. Баулін за без-
посереднім об’єктом, особливостями предмета 
та об’єктивної сторони поділяє злочини проти  

здоров’я населення на групи: 1) злочини, пов’я-
зані з незаконним обігом наркотичних засобів та 
інших предметів, небезпечних для здоров’я насе-
лення (статті 305–307, 309–311, 320–3211 КК); 
2) злочини, пов’язані з незаконним заволодінням 
наркотичними засобами, а також обладнанням, 
призначеним для їх виготовлення (статті 308, 
312, 313, 318 і 319 КК); 3) злочини, пов’язані з 
незаконним вживанням наркотичних і одурма-
нюючих засобів, а також допінгу (статті 314–317, 
322–324 КК); 4) інші злочини проти здоров’я на-
селення (статті 3212, 325–327 КК) [12, с. 405, 406].

Є.В. Фесенко виділяє такі групи у зазначено-
му розділі: а) злочини, які посягають на здоров’я 
населення та систему заходів, спрямованих на 
недопущення виникнення і розповсюдження се-
ред населення захворювань масового поширення 
(ст. 325  КК); б) злочини, які посягають на здоров’я 
населення та систему заходів, спрямованих на не-
допущення виникнення й розповсюдження серед 
населення захворювань, викликаних шкідливим 
впливом певних речовин тощо, яких не відносять до 
наркотичних або психотропних (статті 321–327 КК); 
в) злочини, які посягають на здоров’я населення та 
систему заходів, спрямованих на недопущення ви-
никнення і розповсюдження серед населення захво-
рювань населення на наркоманію (статті 305-320). 
Останню групу злочинів учений поділяє на такі під-
групи: 1) злочини, що посягають на встановлений 
порядок поводження із засобами або речовинами, 
що можуть викликати наркоманію (статті 305, 307, 
308, 309, 314, 316, 320); 2) злочини, що посягають 
на встановлений порядок поводження з предмета-
ми, які можуть бути сировиною або технологічними 
компонентами для виготовлення (вироблення) нар-
котичних засобів (статті 310, 311, 312); 3) злочини, 
що посягають на встановлений порядок, спрямова-
ний на перекриття шляхів поширення наркоманії 
(статті 313, 315, 317, 318, 319); 4) злочини, що по-
сягають на встановлений порядок, спрямований на 
створення умов для боротьби зі злочинністю, пов’я-
заною з наркотизмом (ст. 306) [7, с. 93, 95]. 

Інші науковці пропонують таку класифікацію 
злочинів із розглядуваного розділу: а) злочини 
у сфері обігу наркотиків (статті 305, 307–312, 
320 КК); б) злочини, суміжні з обігом наркотиків 
(статті 306, 313, 317, 318, 319 КК); в) злочини, 
пов’язані з уживанням наркотиків (статті 314, 
315, 316 КК); г) злочини проти здоров’я населен-
ня, не пов’язані з обігом наркотиків (статті 321, 
3211, 322, 323, 324, 325, 326, 327 КК) [25, с. 206].

Таким чином, дослідники злочинів розділу 
ХІІІ Особливої частини КК України одноголосно 
погоджуються щодо наявності в межах родового 
об’єкта видових об’єктів цих діянь, що дозволяє 
вести мову про наявність у цьому розділі чоти-
риступеневої класифікації злочинів. Водночас 
науковці виділяють видові об’єкти за різними  
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критеріями, а тому їхні класифікації не збігають-
ся за змістом. Приєднуючись до класифікації цих 
злочинів, запропонованої Ю.В. Бауліним, адже 
вона передбачає одночасно кілька критеріїв, а 
тому найкраще відбиває природу відповідних ді-
янь, зазначимо, що досліджуваний злочин пе-
ребуває у групі діянь, пов’язаних із незаконним 
обігом наркотичних засобів та інших предметів, 
небезпечних для здоров’я населення. 

На думку В.А. Бублейника, під видовим об’єк-
том злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків 
слід розуміти «сукупність суспільних відносин, що 
охороняються кримінальним законом та пов’яза-
ні з діяльністю спеціальних державних органів по 
забезпеченню охорони здоров’я населення від нега-
тивного немедичного впливу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів» [26, с. 9]. 
На нашу думку, під видовим об’єктом злочинів у 
сфері незаконного обігу наркотиків загалом й зло-
чину, передбаченого ст. 307 КК, зокрема, слід ро-
зуміти більш широке коло суспільних відносин, 
а саме – суспільні відносини щодо протидії неза-
конного обігу наркотичних засобів та інших пред-
метів, небезпечних для здоров’я населення. Таке 
рішення можна пояснити тим, що діяльність по 
забезпеченню охорони здоров’я населення від нега-
тивного немедичного впливу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів здійснюють 
не лише держава в особі низки органів. Таку ді-
яльність можуть здійснювати й установи (лікар-
ні, фармацевтичні компанії, наркологічні центри, 
вищі навчальні заклади, школи), громадські орга-
нізації, юридичні особи та окремі громадяни.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі 
висновки.

1. Родовий об’єкт злочинів розділу XІІІ Осо-
бливої частини КК України становить певну ча-
стину суспільних відносин у сфері охорони здо-
ров’я населення, а саме суспільні відносини, щодо 
убезпечення здоров’я населення від негативного 
впливу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів, прекурсорів, фальсифікованих 
лікарських засобів, отруйних, сильнодіючих ре-
човин і одурманюючих засобів, біологічних аген-
тів і токсинів, радіоактивно забрудненої продук-
ції, а також від поширення епідемій.

2. Здоров’я доцільно розглядати через якіс-
но-кількісні критерії, а саме – як стан нормального 
функціонування організму (якісний критерій), що 
можна виміряти за різними показниками (кількіс-
ний критерій). Убачається, що в кримінально-пра-
вовій науці доцільно послуговуватися саме медич-
ним визначенням здоров’я, оскільки вимірюваність 
такого поняття надає змогу обчислити спричиню-
вану йому шкоду, що має кримінально-правове 
значення. Здоров’я населення є фактичним або 
максимально досяжним в Україні станом організму 
людей, що в ній проживають чи перебувають, необ-

хідним для забезпечення їх біологічного існування, 
здатності до активного тривалого життя і відтворен-
ня здорового людського покоління.

3. Видовим об’єктом злочинів у сфері незакон-
ного обігу наркотиків загалом й злочину, передба-
ченого ст. 307 КК, зокрема, є суспільні відносини 
щодо протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів та інших предметів, небезпечних для здо-
ров’я населення.
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Украины. – Статья. 
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Summary

Moklyak S. V. The subsume and the specific objects 
of the crime envisaged in the Art. 307 of the Criminal 
Code of Ukraine. – Article.

In the article the subsume and the specific objects of 
the crime envisaged by Art. 307 of the Criminal Code of 
Ukraine (illegal production, making, purchasing, storage, 
transportation, sending or sale of narcotics, psychotropic 
substances or their analogues) are researched. The concept 
of health of population is considered.
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subsume object of crime, specific object of the crime, 
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оБ’ЄКТ У сисТеМі ЗЛоЧиНіВ пРоТи жиТТя ЛЮдиНи

У сучасній теорії кримінального права вер-
тикальна класифікація об’єктів включає в себе 
безпосередній об’єкт (об’єкт реально вчиненого, 
окремого злочину), видовий об’єкт (зафіксований 
у складі злочину на рівні окремої статті кримі-
нального закону), родовий об’єкт (єдиний для пев-
ної групи злочинів і зафіксований на рівні голови 
кримінального закону) і загальний об’єкт (сукуп-
ність всіх поставлених під охорону кримінально-
го закону відносин) [1, с. 106]. Видовий об’єкт у 
такій системі перебуває, умовно кажучи, між ро-
довим і безпосереднім об’єктами. Видовий об’єкт 
містить у собі групу суспільних відносин, що за 
своїм обсягом менше, ніж група, що входить у ро-
довий об’єкт злочинів, але більше, ніж ті суспіль-
ні відносини, на які посягають під час вчинення 
конкретного злочину. Поняття видового об’єкта 
дуже часто визначається як складова в загальній 
назві відповідної назви розділу Особливої части-
ни. Це також використовується для подальшої 
систематизації суспільних відносин уже всереди-
ні кожного розділу Особливої частини [1, с. 204].

Компаративістське кримінально-правове ви-
вчення різних видів вбивств в Україні не стало 
предметом спеціального дослідження. Різні ас-
пекти зазначеної проблематики досліджувались 
вітчизняними фахівцями, зокрема М.І. Бажано-
вим, А.В. Байловим, Ю.В. Бауліним, В.К. Гри-
щуком, М.І. Мельником, В.О. Навроцьким, 
Л.А. Остапенко, О.Л. Старко, В.В. Сташисом, 
В.Я. Тацієм та іншими. Але відсутні комплексні 
порівняльно-правові дослідження кримінальної 
відповідальності за такі злочини, що вказує на 
необхідність детального дослідження зазначе-
ної проблеми. 

Метою статті є подальша теоретична роз-
робка теми кримінальної відповідальності за 
вбивство, його видового об’єкту з урахуванням 
сучасних досягнень кримінально-правової ком-
паративістики.

З приводу видового об’єкту для злочинів проти 
життя представляють інтерес класифікації злочи-
нів проти життя та здоров’я, що наводяться у спе-
ціальній вітчизняній літературі.

Зокрема, наступна класифікація пропону-
ється підручником «Кримінальне право Украї-
ни: Особлива частина» під редакцією професора 
Є. Л. Стрельцова (Харків, 2009). Так, усі злочини 
проти життя та здоров’я поділяються на: 

1) злочини, що посягають на життя (статті 
115–120, 129 КК України);

2) злочини, що посягають на здоров’я (статті 
121–128, 130–133, 145 КК України);

3) злочини, що становлять небезпеку для 
життя та здоров’я (статті 134–144 КК України)  
[2, с. 20].

Більш детальна класифікація пропонуєть-
ся підручником «Кримінальне право України: 
Особлива частина» під редакцією професорів 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація (Харків, 2010). Так, 
усі злочини проти життя та здоров’я особи поді-
ляються на: 

1) злочини проти життя (статті 115–120, 129 
КК України);

2) злочини проти здоров’я (статті 121–128, 
130, 133 КК України);

3) злочини, що становлять небезпеку для 
життя і здоров’я людини, які вчинюються у сфе-
рі медичного обслуговування (статті 131, 132,  
138–145 КК України);

4) інші злочини, що становлять небезпеку для 
життя та здоров’я людини (статті 134–137 КК 
України) [3, с. 34–75]. 

Виходячи з наведених класифікацій видових 
об’єктів злочинів, передбачених розділом ІІ Осо-
бливої частини чинного КК України, справедливо 
буде в якості видового об’єкту злочинів, передба-
чених статтями 115–120 КК України, розглядати 
групу однорідних суспільних відносин, що забез-
печують безумовну охорону життя людини та за-
хист його від протиправних посягань.

Щодо поняття «здоров’я», то на теперішній час 
його визначення є фундаментальною проблемою 
сучасних медико-біологічної та правової наук. 
Оскільки це поняття має багато аспектів і обумов-
лене багатьма чинниками, то вимагає для свого 
розв’язання комплексного підходу [4].

У преамбулі Статуту Всесвітньої організації 
охорони здоров’я [5] говориться, що здоров’я – це 
не тільки відсутність хвороб або фізичних дефек-
тів, а ще й стан повного фізичного, психічного та 
соціального благополуччя [5].

Відповідно до Закону України від 19 листопа-
да 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», здоров’я – це 
стан повного фізичного, психічного і соціально-
го благополуччя, а не лише відсутність хвороб і 
фізичних вад [6] Проте повне фізичне і душевне  
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благополуччя може визначати лише ідеальне здо-
ров’я, яке практично не зустрічається [7].

У літературі пропонується визначення, згідно 
з яким під здоров’ям треба розуміти процес збере-
ження і розвитку біологічних, фізіологічних, пси-
хологічних функцій, оптимальної працездатності 
та соціальної активності при максимальній трива-
лості активного життя [4].

На нашу думку, найбільш прийнятною для за-
стосування у кримінально-правовій науці є визна-
чення здоров’я як функціонального стану організ-
му людини, який забезпечує тривалість життя, 
фізичну та розумову працездатність, достатньо 
високий рівень самопочуття, а також відтворення 
здорового потомства [8].

Наведені визначення життя і здоров’я надають 
можливість стверджувати про досить умовну спо-
рідненість цих двох понять.

Ми говоримо про абсолютний та універсальний 
характер життя, яке не підлягає виміру або обра-
хуванню. Шкода життю однозначно розуміється 
лише як його припинення, після чого ні здоров’я, 
ні інші біологічні, психологічні, соціальні складо-
ві життєдіяльності людини не мають сенсу. А це, 
власне, і надає життю найвищої цінності, без ньо-
го будь-які блага та соціальні інститути переста-
ють існувати для носія життя.

На відміну від життя, здоров’я можна розгля-
дати як елемент людського існування, що визна-
чає умови життя, його якість, яка трактується 
Всесвітньою організацію охорони здоров’я як 
сприйняття людьми свого положення в житті за-
лежно від культурних особливостей і системи цін-
ностей та в зв’язку з їхніми цілями, очікування-
ми, стандартами, турботами [5].

Здоров’я підлягає оцінці за певними параме-
трами: фізичними, психологічними, духовними, 
соціальними тощо. Відповідно, в разі заподіяння 
шкоди здоров’ю розмір такої шкоди може бути 
достатньо об’єктивно визначений як у плані фі-
зичному (функціональність організму, рівень са-
мопочуття), так і у плані економічному (працез-
датність, залежність від лікування та ліків).

Висновки. Вважаємо, що у Кримінальному 
кодексі України охорона життя потребує осо-
бливої уваги, яка формально може виражатися 
у виділенні злочинів проти життя в окремий 
розділ Особливої частини Кримінального кодек-
су України.

Так само вчинив зарубіжний законодавець під 
час складання кримінальних кодексів: Аргентини 
(Глава І Розділу І «Злочини проти життя») [9, с. 82–
87], Голландії (Розділ ХІХ «Злочини проти життя») 
[10, с. 384–386], Естонії (Розділ І Глави 9 «Винні 
діяння проти життя») [11, с. 1138–1139], Іспанії 
(Розділ І «Вбивство та його форми») [12, с. 49–
50], Латвії (Глава ХІІ «Спричинення смерті») 
[13, с. 143–147], Литви (Глава XVIІ «Злочини про-

ти життя людини») [14, с. 242–245], Франції (Гла-
ва І Розділу ІІ «Про посягання на життя людини») 
[15, с. 170–178], ФРН (Розділ шістнадцятий «Зло-
чинні діяння проти життя») [16, с. 126–132], Япо-
нії (Глава двадцять шоста «Злочини, що полягають 
у вбивстві») [17, с. 123–124].

Непрямо подібна логіка прослідковується і в 
українській кримінально-правовій науці. Так, 
практично всі вітчизняні підручники з кримі-
нального права містять підрозділ під назвою 
«Злочини проти життя» [2, с. 20–31; 3, с. 34–46; 
18, с. 188–197; 19, с. 22–34], відокремлений від 
злочинів проти здоров’я.
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анотація

Сотула О. С. об’єкт в системі злочинів проти життя 
людини. – Стаття.

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослі-
дженню видового об’єкту для злочинів проти життя. 
Здійснено огляд сучасних проблем визначення цього 
інституту. Робиться висновок про необхідність удоско-
налення кримінального законодавства України.

Ключові  слова:  видовий об’єкт, законодавство 
України.

аннотация

Сотула А. С. объект в системе преступлений про-
тив жизни человека. – Статья.

Статья посвящена сравнительно-правовому иссле-
дованию видового объекта для преступлений против 
жизни. Осуществлен обзор современных проблем опре-
деления этого института. Делается вывод о необходи-
мости усовершенствования уголовного законодатель-
ства Украины.

Ключевые слова: видовой объект, законодательство 
Украины.

Summary

Sotula O. S. Object in the system of crimes against 
human life. – Article.

The clause is devoted rather-legal research of specific 
object for crimes against life. The review of modern 
problems of determination of this institute is performed. 
The conclusion about necessity of improvement of the 
criminal legislation of Ukraine becomes.

Key words: species object, legislation of Ukraine.
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до пиТаННя пРоВедеННя пРед’яВЛеННя дЛя ВпіЗНаННя  
пРи РоЗсЛідУВаННі ЗЛоЧиНіВ пРоТи МоРаЛЬНосТі

Розслідування будь-якого кримінального пра-
вопорушення вимагає від працівників правоохо-
ронних органів проведення ряду слідчих (розшу-
кових) дій, пошукових заходів, негласних слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій. Крім 
того, кожен вид суспільно-небезпечних діянь є 
унікальним у зв’язку зі своїми кримінально-пра-
вовими та криміналістичними характеристика-
ми. Тому і визначення переліку, особливостей 
проведення зазначених дій та заходів будуть від-
різнятися у кожному конкретному випадку. Слід 
зазначити, що для більшості злочинів проти мо-
ральності характерною є взаємодія двох та більше 
осіб, які бачать один одного, певні речі, об’єкти у 
перший та, можливо, в останній раз. З огляду на 
це, у проаналізованих кримінальних проваджен-
нях неодноразово виникала необхідність у прове-
денні пред’явлення для впізнання. 

Взагалі, окремі аспекти організації і так-
тики пред’явлення для впізнання розглядали 
такі вчені, як О. Я. Гінзбург, М. М. Гапанович, 
М. О. Головецький, А. В. Дулов, В. О. Коновало-
ва, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, А. Р. Ра-
тінов, М. В. Салтевський, К. О. Чаплинський, 
В. Ю. Шепітько та інші. Втім, тактика проведен-
ня зазначеної слідчої (розшукової) дії у розрізі 
вчинення злочинів проти моральності майже не 
досліджувалася.

Завданням статті є дослідження організації і 
тактики пред’явлення для впізнання при розслі-
дуванні злочинів проти моральності.

Стосовно поняття досліджуваної слідчої (роз-
шукової) дії слід зазначити, що ще у середині 
ХХ-го століття М. С. Строгович наголошував на 
тому, що у процесі доказування цей прийом ві-
домий протягом тисячоліть, адже він існував у 
кримінально-процесуальних системах усіх ча-
сів і народів [13, с. 318]. Інші науковці у цьому 
ж розрізі зазначають, що впізнавання є одним з 
основних психічних процесів, який складається 
із сукупності стадій, об’єднаних загальною наз-
вою – процес формування показань впізнаючого.  

Названі стадії взаємопов’язані і охоплюють: 
сприйняття об’єктів; запам’ятовування і збе-
реження у пам’яті ознак сприйманого об’єкта; 
відтворення уявного образу, раніше сприйня-
того; впізнавання пред’явленого для впізнання 
[6, с. 155]. Тобто процес впізнання ґрунтується 
на загальних правилах психології людини, дослі-
дження яких сприяє працівникам правоохорон-
них органів у проведенні цієї процесуальної дії.

Слід акцентувати увагу на тому, що можли-
вість впізнавання людиною різноманітних об’єк-
тів матеріального світу, які якимось чином пов’я-
зані з подією злочину, є безумовною вказівкою до 
використання цього заходу. Адже психологічний 
процес впізнавання об’єктів, які людина бачи-
ла раніше використовується під час проведення 
слідчих (розшукових) дій, а також у процесі опе-
ративно-службової діяльності правоохоронних 
органів. Пред’явлення об’єктів для впізнавання 
може використовуватися як тактичний прийом 
під час проведення допиту. Впізнавання може 
відбутися під час проведення обшуку, коли до 
участі у ньому запрошують осіб (потерпілих, 
свідків), які добре знають ознаки розшукуваних 
об’єктів. Впізнавання, як психологічний при-
йом, використовується під час проведення слід-
чого експерименту у вигляді перевірки показань 
на місці тощо [8, с. 47].

Ми підтримуємо позицію науковців, які сфор-
мулювали поняття пред’явлення для впізнання 
як слідчої дії, що полягає у пред’явленні особі 
об’єктів, які вона спостерігала раніше у зв’язку з 
подією злочину, з метою встановлення їхньої то-
тожності чи групової належності. Автор визначи-
ла, що загальними підставами для пред’явлення 
для впізнання є: заява особи під час допиту про те, 
що вона може впізнати об’єкт, який спостерігала 
раніше, і добре пам’ятає його ознаки та відмінно-
сті; під час допиту особа називає лише загальні 
риси об’єкта, не може точно описати його відмін-
ності, але висловлює впевненість, що зможе його 
впізнати, коли побачить [3, с. 183].

© М. М. Єфімов, 2017
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Тобто особі, як доречно наголошує І. Борисен-
ко, пред’являють об’єкти, образи яких вона порів-
нює з уявними образами об’єктів, які спостерігала 
раніше, і на цій підставі робить висновок про їхню 
подібність. У зв’язку з цим не слід забувати, що 
іноді результати пред’явлення для впізнання мо-
жуть бути помилковими як через свідомо неправ-
диві свідчення особи, яка впізнає, так і у зв’язку з 
її сумлінною оманою [1, с. 77].

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень 
дозволив встановити, що при розслідуванні зло-
чинів проти моральності для впізнання пред’яв-
ляються наступні об’єкти: є живі особи (91%), 
рідше – різні речі (31%) та інше (приміщення, ді-
лянки місцевості, тварини) (3%). 

Слід наголосити на тому, що у досліджуваній 
категорії кримінальних проваджень найскладні-
шим та об’ємним є пред’явлення для впізнання 
живої особи. Воно проводиться у випадках, коли: 
особа, яка підлягає пред’явленню, не була раніше 
відома тому, хто впізнає, але спостерігалася ним 
у зв’язку зі злочинною подією; той, хто впізнає, 
знав раніше особу, яка пред’являється, але не 
може повідомити про неї необхідних даних (на-
приклад, не може повідомити її прізвище та ім’я); 
особа добре знайома тому, хто впізнає, одначе вона 
це знайомство заперечує [3, с. 185].

З огляду на зазначені статистичні дані, осо-
бливу увагу слід приділити пред’явленню для впі-
знання осіб. Процес проведення впізнання скла-
дається з трьох етапів: підготовка до проведення; 
робочий етап (проведення впізнання); фіксація 
результатів. Стосовно організаційно-підготовчих 
заходів, то, дослідивши їх загальне визначення, 
надане К. О. Чаплинським [15, с. 34], та застосу-
вавши його до злочинів проти моральності, нами 
визначено такі їхні елементи: попередній допит 
особи, яка впізнає; визначення місця, часу і спосо-
бу проведення впізнання; створення оптимальних 
умов для проведення даної слідчої дії; визначен-
ня способу фіксації ходу і результатів впізнання; 
підбір статистів і понятих; підготовка необхідних 
науково-технічних засобів; забезпечення охорони 
злочинців, які знаходяться під вартою; інструк-
таж усіх учасників даної слідчої (розшукової) дії.

Щодо деяких з ним висловимо свою думку. 
Стосовно попереднього допиту наголосимо на 
тому, що він при впізнанні повинен розглядати-
ся на рівні з перевіркою показань свідків. Адже 
у результаті пред’явлення для впізнання свідок 
або потерпілий роблять заяву про впізнання або 
невпізнання особи, предметів, речей, що є нічим 
іншим як показаннями свідка. Тому, з метою за-
безпечення достовірності такого роду показань, 
які в окремих випадках мають важливе значен-
ня для висновків у справі, слідчий зобов’язаний 
неухильно дотримуватись тактичних правил до-
питу свідків при впізнанні. Такими правилами є:  

детальний допит свідка про прикмети і особли-
вості предмета або особи до пред’явлення для 
впізнання і докладний запис показань у прото-
колі допиту; особа або предмет, що підлягають 
впізнанню, пред’являються для впізнання, не ізо-
льовано, а серед інших осіб або аналогічних пред-
метів. Інакше, у разі пред’явлення для впізнання 
тільки одного предмета або особи, свідок, пси-
хологічно налаштований на процедуру впізнан-
ня, більше з бажання надати допомогу слідству, 
аніж з інших спонукань, впізнає пред’явлену 
особу або предмет, хоча фактично не впізнав його  
[11, с. 282-284].

Ми погоджуємося з авторами, які зазначають, 
що у разі необхідності пред’явлення якої-небудь 
особи (інших об’єктів) для впізнання свідкові, по-
терпілому, підозрюваному слідчий спочатку допи-
тує їх про зовнішній вигляд та прикмети цієї особи 
(інших об’єктів), а також про обставини, за яких 
особа, яка впізнає, бачила цю особу (інші об’єкти), 
про що складається протокол. Допит є обов’язко-
вою умовою проведення впізнання. Слідчий пови-
нен запропонувати впізнаючому пригадати яко-
мога більше ознак, що характеризують зовнішні 
прикмети злочинця. У тих випадках, коли особа, 
яка впізнає, не може описати ознаки об’єкта, що 
підлягає впізнанню, однак стверджує, що зможе 
його упізнати, то недоцільно відмовлятися від про-
ведення даної слідчої (розшукової) дії [4, с. 285]. 
Тобто допит, що передує впізнанню живих осіб, 
повинен бути спрямований на з’ясування: а) об-
ставин, за яких впізнаючий бачив особу у зв’язку 
зі злочином; б) зовнішності і прикмет цієї особи; 
в) психологічного стану впізнаючого; г) його фізі-
ологічного і психічного стану (зір, слух, особли-
вості пам’яті тощо). При з’ясуванні зовнішності і 
прикмет особи, яка підлягає впізнанню, слідчий 
повинен детально допитати свідка про загальні й 
характерні її риси. При цьому необхідно користу-
ватися даними словесного портрета, але у загаль-
новживаних виразах. Слід детально допитувати 
щодо зросту, будови тіла, віку, типу обличчя, ко-
льору, волосся, шкіри і особливих прикмет (шра-
ми, родимки, бородавки тощо) [5, с. 285].

Як бачимо, під час попереднього допиту з’ясо-
вується ряд важливих обставин. Але, ведучи мову 
про розслідування злочинів проти моральності, 
слід розуміти, що під час нього необхідно загалом 
вирішити питання про можливість впізнання осо-
бою конкретної людини. Адже певні психологіч-
ні фактори, моральні правила можуть завадити 
самому процесу пред’явлення для впізнання вже 
під час робочого етапу.

Важливе значення має визначення часу та міс-
ця проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Адже 
час її проведення визначається з урахуванням 
двох моментів: фактичної можливості його про-
ведення і першочерговості, оскільки чим раніше 
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воно буде проведено, тим більш інформативні бу-
дуть його результати, у зв’язку з тим, що пам’ять 
людини з накопиченням інформації втрачає по-
передню. З огляду на це, пред’явлення для впі-
знання слід проводити по можливості якомога 
швидше, щоб процес забування не позначився на 
його підсумку. Місце вимагає особливої підготов-
ки тоді, коли необхідно забезпечити умови, що 
виключають візуальне сприйняття впізнаючого 
впізнаваним. В інших випадках пред’явлення для 
впізнання проводиться, як правило, у кабінеті 
слідчого [6, с. 155].

Наступним заходом, що відіграє вагоме зна-
чення при розслідуванні злочинів проти мораль-
ності, є створення сприятливих умов проведення 
пред’явлення для впізнання та дотримання нор-
мативних приписів, яке сприятиме результатив-
ності даної дії. З цього приводу В. І. Фаринник 
наголошує на тому, що не завжди дотримується 
така обов’язкова умова, як пред’явлення осіб, які 
не мають різких відмінностей у віці, зовнішності 
та одязі. Нерідко особи, яких запрошує слідчий 
для участі у цій слідчій дії, мають зовні охайний 
вигляд, а в особи, яка підозрюється у вчиненні 
злочину та яку доставляють зі слідчого ізолято-
ру для проведення впізнання, відсутні шнурки та 
ремінь, голова поголена, є інші характерні озна-
ки, що свідчать про її перебування у місцях попе-
реднього ув’язнення (інколи навіть забували зня-
ти наручники). Подібні обставини недвозначно 
«натякають» свідку або потерпілому щодо суб’єк-
та «правильного» впізнання [14, с. 8].

Тому ознаки особи, яка підлягає пред’явлен-
ню для впізнання, є інформаційною основою його 
проведення. Через виділення та порівняння за-
значених ознак та особливостей образу у пам’яті 
та об’єкта у натуральному вигляді відбувається 
встановлення тотожності, подібності або відмін-
ності. З цього приводу Є. Д. Лук’янчиков зазна-
чає, що впізнання припустимо розглядати як кри-
міналістичну ідентифікацію, яка відбувається за 
ідеальними відображеннями (слідами пам’яті) 
зовнішніх ознак об’єктів. Під ознакою розуміють 
зовнішнє відбиття властивостей об’єкта. Якість – 
це те, що внутрішньо притаманне об’єкту та ха-
рактеризує його. Сукупність властивостей об’єкта 
робить його якісно визначеним, індивідуальним. 
Протягом значного часу властивості об’єкта збе-
рігаються незмінними, мають добру сталість, а 
ознаки його можуть відносно змінюватися. Це по-
винно враховуватися при проведенні пред’явлен-
ня для впізнання. Специфіка такої ідентифікації 
полягає у тому, що вона може здійснюватися лише 
тими особами, які особисто сприймали об’єкт; 
ідентифікованим виступає образ пам’яті об’єкта, 
який відбився у свідомості особи, що впізнає, та є 
недоступним для безпосереднього сприйняття ін-
шими особами [9, с. 6].

Стосовно безпосереднього проведення дослі-
джуваної слідчої (розшукової) дії ми підтримуємо 
позицію І. А. Іпатової, яка порядок пред’явлення 
для впізнання людей розглядає з поєднання на-
ступних складових: запрошення понятих; роз’яс-
нення їм мети і порядку слідчої дії, їх прав та 
обов’язків; запрошення статистів; роз’яснення 
їм мети і порядку слідчої дії, їх прав і обов’язків; 
запрошення (доставляння) впізнаваємого, роз’яс-
нення йому мети і порядку слідчої дії, його прав й 
обов’язків; пропозиція впізнаваємому самому ви-
брати місце серед статистів; запрошення впізнаю-
чого та роз’яснення йому цілі, завдань і порядку 
слідчої дії; попередження впізнаючого про кри-
мінальну відповідальність; пропозиція оглянути 
пред’явлених осіб і повідомити, чи впізнає він 
кого-небудь, якщо так – кого і за якими ознака-
ми; пропозиція упізнаній особі назвати свої пріз-
вище, ім’я, по батькові; питання до впізнаючого 
та іншим особам: чи мають вони питання один до 
одного; питання до всіх учасників: чи мають вони 
зауваження з приводу пред’явлення для впізнан-
ня; фіксація ходу і результатів пред’явлення для 
впізнання [2, с. 59-60].

Не торкаючись усіх тактичних аспектів даної 
слідчої (розшукової) дії, розглянемо особливості 
окремих із них через призму розслідування злочи-
нів проти моральності. Адже у цих випадках існу-
ють певні особливості, що не одержали досить пов-
ного висвітлення у науковій літературі. Як було 
зазначено вище, у ряді випадків потерпілі і свідки 
вважають, що підозрюваного будуть спостерігати 
приховано, щоб він їх не побачив. Таке ставлення 
впізнаючого до майбутньої участі у слідчій (роз-
шуковій) дії пояснюється тим, що не кожна осо-
ба психологічно готова до подібної зустрічі, на що 
можуть впливати стан здоров’я, стать, вік, залеж-
ність від злочинця тощо.

Зазначене пояснюється тим, що людина може 
злякатися і заявити, що серед представлених осіб 
не має того, кого бачила під час злочину. Практи-
ці відомі випадки, зазначає З. І. Мітрохіна, коли 
потерпілі боялися увійти у приміщення, де було 
підготовлене пред’явлення для впізнання, попри 
наявність охорони, уникаючи зустрічі з насильни-
ком або іншим злочинцем [10, с. 45]. Тому ми про-
понуємо при проведенні пред’явлення особи для 
впізнання під час розслідування злочинів проти 
моральності, з метою забезпечення безпеки особи, 
яка впізнає, забезпечити умови, коли особа, яку 
пред’являють для впізнання, не бачить і не чує 
останньої. Зазначене відповідає положенню ч. 4 
ст. 228 КПК [7] стосовно пред’явлення для впі-
знання поза візуальним та аудіоспостереженням.

З огляду на це, доречним також є спостере-
ження за поведінкою підозрюваних. Адже вони 
можуть своїми діями викликати в особи, яка впі-
знає, негативні емоції, через які процесуальна дія 
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може не дати позитивного результату. С. М.  Ста-
хівський зазначав, що цей тактичний прийом 
дозволяє слідчому помітити за виразом обличчя, 
жестами й іншими ознаками, що злочинці нама-
гаються ускладнити процес впізнання або ж зір-
вати його взагалі. Такі дії повинні негайно при-
сікатися, оскільки будь-яке зволікання з боку 
слідчого тягне за собою непередбачувані наслідки 
[12, с. 52].

Отже, пред’явлення для впізнання є важли-
вою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні 
злочинів проти моральності. Найчастіше у зазна-
чених випадках проводиться пред’явлення для 
впізнання живих осіб. Серед організаційно-під-
готовчих заходів у досліджуваній категорії кри-
мінальних проваджень найбільш важливими є 
попередній допит особи, яка впізнає; визначення 
місця, часу і способу проведення впізнання; ство-
рення оптимальних умов для проведення даної 
слідчої (розшукової) дії. Під час безпосереднього 
пред’явлення найбільш доцільними тактичними 
прийомами є спостереження за поведінкою свід-
ків, потерпілих та підозрюваних, а також його 
проведення поза візуальним спостереженням.
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анотація

Єфімов М. М. до питання проведення пред’явлен-
ня для впізнання при розслідуванні злочинів проти 
моральності. – Стаття.

Наукова стаття присвячена висвітленню деяких 
аспектів розслідування злочинів проти моральності. 
Розглядаються організаційні й тактичні особливос-
ті пред’явлення для впізнання у кримінальних про-
вадженнях досліджуваної категорії. Акцентується 
увага на підготовчих заходах до проведення визначе-
ної слідчої (розшукової) дії. Характеризуються окремі 
тактичні прийоми та порядок пред’явлення особи для 
впізнання.

Ключові  слова: моральність, слідча (розшукова) 
дія, пред’явлення для впізнання, тактичний прийом.

аннотация

Ефимов Н. Н. К вопросу проведения предъявления 
для опознания при расследовании преступлений про-
тив нравственности. – Статья.

Научная статья посвящена рассмотрению неко-
торых аспектов расследования преступлений против 
морали. Рассматриваются организационные и такти-
ческие особенности предъявления для опознания в уго-
ловных производствах этой категории. Акцентируется 
внимание на подготовительных мероприятиях к прове-
дению этого следственного (розыскного) действия. Ха-
рактеризуются отдельные тактические приемы и поря-
док предъявления лица для опознания.

Ключевые слова: моральность, следственное (розыс-
кное) действие, предъявление для опознания, тактиче-
ский прием.

Summary

Yefimov M. M. The question of presentation for 
identification in the investigation of crimes against 
morality. – Article.

The scientific article is devoted illumination of 
some aspects of the investigation of crimes against 
morality. The organizational and tactical especially of the 
producing for identification at the investigation of this 
crime are examined. The focus is on preparatory measures 
for conducting a certain investigative (search) action. 
Separate tactical techniques and the order of presentation 
of the person for identification are characterized.

Key  words:  morality, investigation (search) action, 
presentation for identification, tactical reception.
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еКсТРадиЦіЙНиЙ аРеШТ: пРаВоВа РеГЛаМеНТаЦія Та пРаКТиКа ЗасТосУВаННя

Чинний КПК України передбачає низку за-
побіжних заходів, щоб під час їх обрання можна 
було врахувати тяжкість учиненого криміналь-
ного правопорушення, особу підозрюваного, 
обвинуваченого й інші обставини й обрати до-
цільний запобіжний захід із метою забезпечен-
ня явки до органу досудового розслідування, 
прокурора та до суду, а також для забезпечення 
належної поведінки особи. Тобто закріплена в 
законі система запобіжних заходів дозволяє ін-
дивідуалізувати їх застосування з урахуванням 
різних обставин. Одним із видів запобіжних 
заходів є екстрадиційний арешт, який застосо-
вується в процесі екстрадиції особи. Порядок 
видачі особи здійснюється відповідно до ви-
мог, установлених розділом ІХ Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК 
України) «Міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження». Проте в правовій 
регламентації застосування запобіжного заходу 
у вигляді екстрадиційного арешту є певні недо-
ліки, що зумовлюють труднощі в практичній 
площині його обрання.

Вивчення порядку застосування екстради-
ційного арешту здійснюється на межі двох пра-
вових інститутів – екстрадиції та запобіжних 
заходів. У різний час питання визначення сут-
ності екстрадиції, її правової природи вивчали 
такі науковці, як В.С. Березняк, Р.М. Валєєв, 
Ю.Г. Васильєва, С.М. Вихрист, В.М. Волжен-
кіна, Т.С. Гавриш, І.І. Лукашук, О.В. Наумов, 
М.А. Макаров, Д.П. Нікольський, М.П. Сви-
стуленко та інші. Проте більшість праць присвя-
чена дослідженню особливостей здійснення ви-
дачі особи. Питання щодо вивчення порядку та 
підстав застосування екстрадиційного арешту 
розглядалося досить обмежено. Питання щодо 
застосування запобіжних заходів також постій-
но перебувають у центрі уваги як учених, так 
і практичних працівників. Вивченню сутнос-
ті запобіжних заходів присвячені праці таких 
учених – юристів, як В.П. Бож’єв, Б.О. Галкін, 
Ю.М. Грошевий, В.Г. Даєв, А.Я. Дубинський, 
З.З. Зінатуллін, М.І. Капінус, Л.М. Карнєєва, 
Ю.Д. Лівшиц, В.О. Михайлов, М.М. Михеєнко, 
І.Л. Петрухін, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткул-
лін, О.О. Чувільов, С.О. Шейфер та ін. Проте 
більшість праць присвячена дослідженню сут-
ності запобіжних заходів. Відсутність єдиного 

бачення щодо правильного застосування екстра-
диційного арешту спонукає висловити свої мір-
кування із цього приводу. 

Метою статті є визначення особливостей пра-
вової регламентації екстрадиційного арешту 
відповідно до національного та міжнародного 
законодавства та висвітлення проблем щодо засто-
сування цього виду запобіжного заходу.

Екстрадиційний арешт – це запобіжний за-
хід у вигляді тримання особи під вартою, який 
застосовується з метою забезпечення її видачі 
(екстрадиції) (п. 9 ч. 1 ст. 541 КПК України). 
У науковій літературі екстрадиційний арешт ви-
значається як захід забезпечення кримінального 
провадження під час надання міжнародної пра-
вової допомоги, який полягає в застосуванні за-
побіжного заходу у вигляді тримання особи під 
вартою з метою забезпечення її видачі (екстра-
диції) на визначений КПК України строк на під-
ставі відповідного запиту компетентного органу 
іноземної держави про видачу особи за доручен-
ням або зверненням центрального органу Укра-
їни [1, с. 87]. Положення про екстрадиційний 
арешт також закріплене в міжнародних право-
вих актах. Так, відповідно до підп. «f» п. 1 ст. 5 
Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод 1950 р. ніхто не може бути поз-
бавлений свободи, крім такого випадку, як за-
конний арешт або затримання особи, щодо якої 
провадиться процедура екстрадиції [2]. У поло-
женнях ст. 60 Конвенції про правову допомогу й 
правові відносини в цивільних, сімейних і кри-
мінальних справах указано, що після одержання 
вимоги запитувана Договірна Сторона негайно 
вживає заходи до взяття під варту особи, вида-
ча якої вимагається, за винятком тих випадків, 
коли видача не може бути здійснена [3].

За відомостями Державної судової адміні-
страції України, у 2013 р. судами першої ін-
станції було розглянуто 174 запити (клопотан-
ня, скарги) про застосування екстрадиційного 
арешту (задоволено 166); у 2014 р. розглянуто 
92 (задоволено 86); у 2015 р. розглянуто 97 (задо-
волено 88); у 2016 р. розглянуто 183 (задоволено 
162); за І півріччя 2017 р. розглянуто 65 (задо-
волено 59) [4]. Наведені показники свідчать про 
те, що судами України питання про застосуван-
ня екстрадиційного арешту розглядається дово-
лі часто.
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Єдиною підставою для застосування запобіж-
ного заходу у вигляді екстрадиційного арешту є 
надходження запиту компетентного органу іно-
земної держави про видачу особи за дорученням 
або зверненням центрального органу України. 
Екстрадиційний арешт, як і інші запобіжні захо-
ди, застосовується до особи виключно на підставі 
ухвали слідчого судді. Ініціювання застосуван-
ня екстрадиційного арешту до слідчого судді за 
місцем тримання особи під вартою покладається 
винятково на прокурора. Слід зауважити, що ви-
моги до змісту клопотання про застосування екс-
традиційного арешту в КПК України не визначе-
но. У ч. 2 ст. 584 КПК України вказується лише 
перелік додатків до такого клопотання. Вважає-
мо, що в процесуальному законі необхідно визна-
чити вимоги до змісту такого клопотання. 

Також слід зазначити, що прокурор під час 
ініціювання екстрадиційного арешту, а слідчий 
суддя під час винесення ухвали зобов’язаний ке-
руватися не лише ст. 584 КПК України, а й за-
гальними положеннями про запобіжні заходи, 
визначеними главою 18 КПК України. За загаль-
ним правилом, під час розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу слідчий суддя, 
суд зобов’язаний установити, чи доводять нада-
ні докази обставини, які свідчать про наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним 
кримінального правопорушення; про наявність 
достатніх підстав уважати, що є хоча б один із 
ризиків, передбачених ст. 177 України, на які 
вказує прокурор; про недостатність застосування 
більш м’яких запобіжних заходів для запобіган-
ня ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні 
(оскільки відповідно до ст. 585 КПК України для 
забезпечення видачі особи може застосовуватися 
запобіжний захід, не пов’язаний із триманням 
під вартою). Відповідно до ч. 7 ст. 584 КПК Укра-
їни під час розгляду клопотання слідчий суддя не 
повинен досліджувати питання про винуватість і 
не перевіряє законність процесуальних рішень, 
прийнятих компетентними органами іноземної 
держави у справі стосовно особи, щодо якої на-
дійшов запит про видачу.

За результатами розгляду клопотання про за-
стосування екстрадиційного арешту та перевір-
ки всіх обставин, пов’язаних із видачею особи, 
слідчий суддя виносить ухвалу про застосування 
екстрадиційного арешту або про відмову в засто-
суванні екстрадиційного арешту, якщо для його 
обрання немає підстав. За правилами, установ-
леними в ч. 5 ст. 196 КПК України, копія ухвали 
про застосування запобіжного заходу вручається 
підозрюваному, обвинуваченому негайно після її 
оголошення. Керуючись положеннями ч. 2 ст. 581 
КПК України, що гарантує особі, стосовно якої 
розглядається питання про видачу, отримання 
перекладу судового рішення, можна зрозуміти, 

що в такому разі особі має бути надана копія ух-
вали про застосування екстрадиційного арешту 
в перекладі на мову, якою вона володіє. Ці поло-
ження стосуються й отримання копії ухвали про 
застосування тимчасового арешту (ст. 583 КПК 
України) або застосування запобіжного заходу, 
не пов’язаного з триманням під вартою, для забез-
печення видачі особи на запит іноземної держави  
(ст. 585 КПК України). 

В аспекті забезпечення права особи, стосовно 
якої розглядається питання про видачу і яка не 
володіє державною мовою, слід зазначити, що 
відносно особи можуть складатися й інші проце-
суальні документи. Така особа має право озна-
йомлюватися із запитом про видачу або одержу-
вати його копію (п. 5 ч. 1 ст. 581 КПК України), 
оскаржувати рішення про тримання під вартою, 
про задоволення запиту про видачу (п. 6 ч. 1 
ст. 581 КПК України) та інші. Під час вирішен-
ня питання щодо перекладу процесуальних до-
кументів слід урахувати позицію, висловлену в 
науковій літературі, і виходити з такого: якщо 
відповідно до КПК України процесуальні до-
кументи підлягають обов’язковому врученню 
особі, видача якої запитується, то вони повин-
ні бути перекладені на мову, якою особа воло-
діє; щодо інших процесуальних документів, то 
їх слід перекладати лише за клопотанням такої 
особи [5]. Слід підтримати таку думку, тому з 
метою однозначності вирішення окреслених пи-
тань вважаємо за необхідне внести відповідні 
зміни до КПК України.

Строк застосування запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою для забезпечення вида-
чі особи (екстрадиційного арешту) визначається 
відповідно до положень ч. 1 ст. 197 КПК Укра-
їни та не може перевищувати шістдесяти днів. 
Строк екстрадиційного арешту обчислюється з 
моменту взяття під варту, а якщо взяттю під вар-
ту передувало затримання в порядку ст. 582 КПК 
України, – із моменту такого затримання. Строк 
екстрадиційного арешту може бути продовже-
ний слідчим суддею, але не може тривати більше 
дванадцяти місяців. Щодо строку застосування 
екстрадиційного арешту на території України, 
слід урахувати практику ЄСПЛ. Зокрема, у § 164 
рішення «А. та інші проти Сполученого Коро-
лівства» ЄСПЛ визнав, що будь-яке позбавлення 
свободи відповідно до ч. 2 ст. 5 § 1 «f» Конвенції 
про захист прав людини та основоположних сво-
бод буде виправданим лише до тих пір, поки йде 
процес депортації чи екстрадиції. Якщо така про-
цедура не виконується з належною ретельністю, 
позбавлення волі перестає бути допустимим відпо-
відно до ст. 5 § 1 «f» Конвенції [6]. Крім того, щоб 
не бути кваліфікованим як свавільне, тримання 
під вартою, відповідно до ст. 5 § 1 «f» Конвенції, 
має здійснюватися сумлінно, воно має бути безпо-



215Випуск 5(20), 2017

середньо пов’язане з підставою взяття під варту, 
на яку посилається Уряд, місце й умови триман-
ня під вартою повинні бути належними, а його 
тривалість не повинна перевищувати розумного 
строку, необхідного для цілей, які переслідують-
ся (Йох-Екале Мваньє проти Бельгії, §§ 117–119) 
[7]. Практика ЄСПЛ свідчить про порушення 
положень ч. 2 ст. 5 § 1 «f» Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод і в Укра-
їні. Зокрема, у рішенні «Новік проти України» 
ЄСПЛ установив, що мало місце порушення п. 1 
ст. 5 Конвенції, оскільки протягом двадцяти вось-
ми днів перебування заявника під вартою, поки 
тривала процедура екстрадиції, відповідні органи 
не діяли з належною сумлінністю (§ 20) [8]. Крім 
того, що стосується якості національного закону, 
який регулює тримання під вартою в очікуванні 
екстрадиції, ЄСПЛ розглядав схожі порушення у 
справах «Солдатенко проти України» [9] і «Світ-
лорусов проти України» [10].

У межах строку екстрадиційного арешту на 
слідчого суддю, у межах територіальної юрисдик-
ції якого особа перебуває під вартою, законом по-
кладено обов’язок перевіряти наявність підстав 
для подальшого тримання особи під вартою або 
її звільнення: 1) за клопотанням прокурора – не 
рідше одного разу на два місяці (ч. 1 ст. 584 КПК 
України); 2) за скаргою особи, до якої застосовано 
екстрадиційний арешт, або її захисника чи закон-
ного представника – не частіше одного разу на мі-
сяць (ч. 2 ст. 584 КПК України).

Ухвала слідчого судді про застосування екстра-
диційного арешту чи відмову в його застосуванні 
на підставі ч. 9 ст. 584 КПК України може бути 
оскаржена в апеляційному порядку особою, до 
якої застосовано екстрадиційний арешт, її захис-
ником чи законним представником, прокурором. 
Так, за відомостями Державної судової адміні-
страції України, апеляційними судами України 
у 2013 р. було розглянуто 51 скаргу на ухвалу 
слідчого судді про застосування екстрадиційного 
арешту. За результатами перевірки 46 ухвал слід-
чого судді залишено без змін, а 5 ухвал скасовано 
й постановлено нову ухвалу. У 2014 р. надійшло 
25 скарг, 24 ухвали залишено без змін, 1 ухвала 
скасована. У 2015 р. надійшло 37 скарг, 25 ухвал 
залишено без змін, а 12 ухвал скасовано. У 2016 р. 
надійшло 80 скарг, 65 ухвал залишено без змін, 
у той же час 15 ухвал скасовано. За І півріччя 
2017 р. надійшло 22 скарги, 16 ухвал залишено 
без змін, 6 ухвал скасовано [11].

Відповідно до ч. 13 ст. 584 КПК України звіль-
нення особи з-під екстрадиційного арешту слід-
чим суддею не перешкоджає повторному застосу-
ванню цього заходу з метою фактичної передачі 
особи іноземній державі на виконання рішення 
про видачу, якщо інше не передбачено міжна-
родним договором України. Слід зауважити, що 

положення цієї статті не містить жодних умов, 
необхідних для вирішення питання про повтор-
ний арешт (зміна обставин справи, поява нових 
доказів чи ризиків, отримання документів від іно-
земної держави). Тому в КПК України слід перед-
бачити підстави, що дозволяють повторно засто-
сувати до особи екстрадиційний арешт із метою 
передачі іншій державі.

Таким чином, можна визначити, що екстради-
ційний арешт є особливим видом тримання особи 
під вартою, який застосовується виключно з метою 
забезпечення екстрадиції особи. Хоча процесуаль-
ний порядок і підстави застування екстрадиційного 
арешту визначені на рівні КПК України, у правовій 
регламентації цього питання є деякі проблеми. Зо-
крема, ураховуючи те, що останнім часом формуєть-
ся практика ЄСПЛ щодо порушень Україною ст. ст. 
3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод під час вирішення національними 
судами питань щодо застосування екстрадиційного 
арешту, слід акцентувати увагу на тому, що в пра-
возастосовній практиці правоохоронних органів, 
суду повинні бути враховані рішення ЄСПЛ із пи-
тань екстрадиції. Крім того, потребують удоскона-
лення положення КПК України, оскільки в проце-
суальному законі необхідно визначити вимоги до 
змісту клопотання про застосування екстрадицій-
ного арешту та передбачити підстави, що дозволя-
ють повторно застосувати до особи екстрадиційний 
арешт із метою передачі іншій державі.
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анотація

Фоміна Т. Г. екстрадиційний арешт: правова рег-
ламентація та практика застосування. – Стаття.

У статті визначено підстави та процесуальний поря-
док застосування запобіжного заходу у вигляді екстра-
диційного арешту як особливого виду тримання особи 
під вартою, який обирається виключно з метою забез-
печення екстрадиції особи. Розглядається практика 
ЄСПЛ щодо порушень Україною статей 3, 5, 6 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних сво-
бод під час вирішення національними судами питань 
щодо екстрадиції. Визначено, що на рівні КПК Укра-
їни в правовій регламентації цього питання наявні де-
які проблеми. У зв’язку із цим запропоновано шляхи 
вдосконалення порядку застосування екстрадиційного 
арешту. 

Ключові слова: екстрадиція, запобіжний захід, екс-
традиційний арешт, ухвала суду, практика ЄСПЛ.

аннотация

Фомина Т. Г. Экстрадиционный арест: правовая 
регламентация и практика применения. – Статья.

В статье определены основания и процессуальный 
порядок применения меры пресечения в виде экстради-
ционного ареста как особого вида содержания под стра-
жей, который избирается исключительно с целью обеспе-
чения экстрадиции лица. Рассматривается практика 
ЕСПЧ о нарушениях Украиной статей 3, 5, 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод при решении 
национальными судами вопросов экстрадиции. Опреде-
лено, что на уровне УПК Украины в правовой регламен-
тации данного вопроса имеются некоторые проблемы. В 
связи с этим предложены пути совершенствования по-
рядка применения экстрадиционного ареста.

Ключевые  слова:  экстрадиция, меры пресечения, 
экстрадиционный арест, постановление суда, практи-
ка ЕСПЧ.

Summary

Fomina T. H. Extradition arrest: legal regulation and 
practice of application. – Article.

The author of the article has defined the grounds and 
procedure for the application of a preventive measure in 
the form of the extradition arrest as a special type of the 
detention in custody of a person, which is solely chosen for 
the purpose of the extradition of a person. The author has 
studied the practice of the ECHR concerning violations by 
Ukraine of the Articles 3, 5, 6 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
when national courts try the issues of the extradition. It 
has been determined that there are some problems in the 
legal regulation of this issue at the level of the Criminal 
Procedural Code of Ukraine. In this regard, the author 
has suggested the ways to improve the procedure for the 
application of the extradition arrests.

Key words: extradition, preventive measure, extradi-
tion arrest, court’s ruling, ECHR practice.
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КЛасиФіКаЦія поВНоВажеНЬ сЛідЧоГо сУдді під Час РоЗГЛядУ КЛопоТаНЬ  
пРо НадаННя доЗВоЛУ На пРоВедеННя сЛідЧиХ (РоЗШУКоВиХ) діЙ,  

Що оБМежУЮТЬ КоНсТиТУЦіЙНі пРаВа Та сВоБоди ГРоМадяН

Повноваження слідчого судді під час розгля-
ду клопотань про надання дозволу на проведення 
слідчих (розшукових) дій, що обмежують консти-
туційні права та свободи громадян, становлять со-
бою складну систему, яка має свої закономірнос-
ті, механізми регулювання. Однак регулювання 
правового статусу слідчого судді та забезпечення 
належної реалізації ним повноважень потребує 
їх класифікації, яка досі не здійснена достатньою 
мірою, що ускладнює розуміння їх сутності та пе-
решкоджає ефективному правозастосуванню. 

Питання класифікації повноважень слідчого 
судді під час розгляду клопотань про надання до-
зволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що 
обмежують конституційні права та свободи грома-
дян, є дискусійними. Вони ставали предметом до-
слідження С. Дячука, О. Капліної, Д. Кисленко, 
О. Клименка, Д. Крикливця, М. Макарова, В. По-
тапенка, С. Пшенічка, В. Трофименка, В. Чорно-
бука, Ю. Скрипіної, проте єдиного підходу до кла-
сифікації таких повноважень немає. 

Тому метою нашого дослідження є здійснення 
класифікації повноважень слідчого судді, які він 
реалізує під час розгляду клопотання про надання 
дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, 
що обмежують конституційні права та свободи 
громадян, задля визначення їх закономірностей і 
особливостей, обсягу та меж реалізації.

Конституційні права особи на недоторканність 
житла (ст. 30 Конституції України), таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної й ін-
шої кореспонденції (ст. 31 Конституції України), 
на повагу до особистого й сімейного життя (ст. 32 
Конституції України), комерційну таємницю 
(ст. ст. 31, 32, 34, 41, 42, 54 Конституції України) 
гарантуються державою, а їх реалізація охоплює 
всі сфери суспільного життя. Обмеження зазначе-
них прав щодо конкретних осіб можливе лише з 
дозволу суду у формі судового контролю, незалеж-
но від того, у якій сфері суспільного життя особа 
їх реалізує [1, с. 62]. Для здійснення контролю за 
таким обмеженням слідчому судді надано низку 
повноважень; зокрема, він уповноважений нада-
вати дозвіл на проведення слідчого експеримен-
ту, що проводиться в житлі чи іншому володінні 
особи (ч. 5 ст. 240 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України)); обшуку 

житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК 
України); обшуку житла чи іншого володіння 
особи, який проведений до постановлення ухвали 
слідчого судді (ч. 3 ст. 233 КПК України); огляду 
житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК 
України); огляду трупа, який здійснюється одно-
часно з оглядом житла чи іншого володіння особи 
(ч. 2 ст. 238 КПК України); дозвіл на примусове 
залучення особи для проведення психіатричної 
експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України); приму-
сове залучення особи для проведення медичної 
експертизи (ст. 242 КПК України); примусове 
відібрання біологічних зразків для досліджен-
ня (ч. 3 ст. 245 КПК України); аудіо- й відеокон-
троль особи (ст. 260 КПК України); накладення 
арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК Укра-
їни); зняття інформації з транспортних, теле-
комунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем (ст. 264 КПК України); обстеження публіч-
но недоступних місць, житла чи іншого володіння 
особи (ст. 267 КПК України); установлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 
КПК України); спостереження за особою (ст. 269 
КПК України); моніторинг банківських рахунків 
(ст. 2691 КПК України); аудіо- й відеоконтроль 
місця (ст. 270 КПК України).

Повноваження слідчого судді під час розгля-
ду клопотань про надання дозволу на проведен-
ня слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих 
(розшукових) дій, що обмежують конституційні 
права та свободи громадян, реалізуються слідчим 
суддею суду першої інстанції та слідчим суддею 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, 
апеляційного суду області, міст Києва та Севасто-
поля, у межах територіальної юрисдикції якого 
знаходиться орган досудового розслідування. Їхні 
повноваження схожі, однак слідчий суддя суду 
першої інстанції розглядає клопотання щодо про-
ведення слідчих (розшукових) дій, а слідчий суддя 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, 
апеляційного суду області, міст Києва та Севасто-
поля, у межах територіальної юрисдикції якого 
знаходиться орган досудового розслідування, роз-
глядає клопотання щодо проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій. Вид процесуальних 
рішень, які вповноважений приймати слідчий 
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суддя, є спільним як для слідчого судді місцевого 
суду, так і для слідчого судді Апеляційного суду, 
у межах територіальної юрисдикції якого знахо-
диться орган досудового розслідування. 

На нашу думку, розмежування повноважень 
слідчого судді суду першої інстанції щодо надан-
ня дозволу на проведення слідчих (розшукових) 
дій і повноважень слідчого судді Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим, апеляційного 
суду області, міст Києва та Севастополя щодо на-
дання дозволу на проведення негласних (слідчих) 
розшукових дій, щодо яких слідчі судді здійсню-
ють судовий контроль, зумовлене ступенем втру-
чання в права людини, необхідністю збереження 
таємниці досудового розслідування та зменшення 
ризиків корупційності прийнятих рішень.

Як зазначає С. Стахівський, підіймаючи на 
рівень апеляційного суду надання згоди на про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій, за-
конодавець керувався наміром посилити гаран-
тії прав і свобод громадян [2, с. 168]. Громадяни 
повинні бути впевнені в тому, що негласні слідчі 
(розшукові) дії проводяться винятково в рамках 
закону й лише щодо тих осіб, які причетні до вчи-
нення тяжких і особливо тяжких кримінальних 
правопорушень [3, с. 151].

Ставлячи за мету здійснення класифікації по-
вноважень, які реалізуються слідчими суддями 
під час розгляду клопотання про надання дозволу 
на проведення слідчих (розшукових) дій, пропо-
нуємо здійснити її за ними критеріями: за етапа-
ми їх реалізації; залежно від прав людини, захист 
яких здійснює слідчий суддя; за формою гласно-
сті; залежно від рішення слідчого судді.

За етапами реалізації повноваження слідчого 
судді щодо розгляду клопотань про надання до-
зволу на проведення слідчих (розшукових) дій 
і негласних слідчих (розшукових) дій, що обме-
жують конституційні права та свободи громадян, 
можна поділити на три групи: підготовчі, наступ-
ні та заключні.

Підготовчі повноваження щодо розгляду кло-
потання полягають у необхідності вжиття слідчим 
суддею організаційних заходів для його розгляду, 
які не потребують оціночної діяльності [4, с. 74]. 
Вони передбачають ознайомлення слідчим суддею 
зі змістом клопотання; перевірку підстав для по-
вернення клопотання; призначення дати та часу 
судового розгляду; повідомлення особи, яка по-
дала клопотання, про місце та час його розгляду. 
Вирішення питання щодо того, чи підсудне кло-
потання слідчому судді, також належить до підго-
товчих повноважень [5, с. 132], оскільки розгляд 
клопотання з порушенням правил підсудності є 
підставою для визнання на стадії судового розгля-
ду доказів, здобутих на підставі відповідної ух-
вали, недопустимими доказами. Н. Басай також 
зазначає, що неналежна підсудність є підставою 

для визнання доказів недопустимими [6, с. 16]. 
Відповідно слідчий суддя не вповноважений вирі-
шувати по суті клопотання, подане з порушенням 
правил підсудності, і має його повернути, керу-
ючись загальними засадами КПК України (ст. 7 
КПК України).

З інститутом підсудності пов’язане право особи 
на судовий захист. Воно забезпечується шляхом 
розгляду провадження компетентним, незалеж-
ним і безстороннім судом, тобто не довільно об-
раним, а законно створеним судом, компетенція 
якого з розгляду цього провадження визначаєть-
ся на підставі закріплених у законі критеріїв, які 
в нормативній формі заздалегідь визначають, у 
якому суді підлягає розгляду кримінальне про-
вадження, а також в яких випадках і в якому по-
рядку допустима зміна підсудності, що дозволяє 
уникнути правової невизначеності в цьому питан-
ні, яку в іншому разі доводилося б усувати за до-
помогою рішення, заснованого на сваволі правоза-
стосовного органу або посадової особи, тим самим 
визначаючи підсудність справи не на підставі за-
кону [7, с. 11; 8, с. 85].

Наступні повноваження реалізуються під час 
безпосереднього розгляду клопотання. До них 
належить установлення строку, необхідного для 
провадження слідчої (розшукової) дії; перевірка 
строків досудового розслідування; дослідження 
матеріалів, що мають значення для вирішення 
клопотання; застосування наслідків неявки іні-
ціатора клопотання та вирішення питання щодо 
можливості розгляду клопотання без участі осіб, 
які з ним звернулися; вирішення заявлених у су-
довому засіданні клопотань від учасників судово-
го засідання. 

Заключні повноваження слідчого судді поляга-
ють у такому: в аналізі матеріалів, долучених до 
клопотання, їх оцінці; визначенні можливості от-
римання доказів, які мають суттєве значення для 
кримінального провадження в спосіб, не пов’я-
заний із втручанням у права людини; прийнятті 
рішення щодо можливості надання дозволу на 
проведення слідчих (розшукових) дій і винесенні 
відповідної ухвали. 

Залежно від обсягу прав людини, захист яких 
здійснює слідчий суддя, повноваження слідчого 
судді, які він реалізує під час розгляду клопотан-
ня про надання дозволу на проведення слідчих 
(розшукових) дій, що обмежують конституційні 
права та свободи громадян, розрізняються залеж-
но від групи прав, в які здійснюється втручання 
правоохоронних органів. Можна виокремити три 
групи таких повноважень, пов’язаних із втручан-
ням у недоторканність житла особи; втручанням 
у приватне життя особи; втручанням у таємницю 
спілкування.

До першої групи слід віднести повноважен-
ня слідчого судді щодо розгляду клопотання 
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про надання дозволу на проведення слідчих  
(розшукових) дій і негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, пов’язаних із втручанням у недоторкан-
ність житла особи: слідчий експеримент, що про-
водиться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 
ст. 240 КПК України); обшук житла чи іншого во-
лодіння особи (ст. 234 КПК України); огляд житла 
чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК України), 
огляд трупа, який здійснюється одночасно з огля-
дом житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 238 
КПК України); слідчий експеримент, що прово-
диться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 
ст. 240 КПК України), обстеження публічно недо-
ступних місць, житла чи іншого володіння особи 
(ст. 267 КПК України). 

Другу групу складають повноваження слідчо-
го судді щодо розгляду клопотання про надання 
дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій 
і негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних 
із втручанням у приватне життя особи: примусове 
залучення особи для проведення медичної або пси-
хіатричної експертизи (ст. ст. 242, 243, 509 КПК 
України); отримання біологічних зразків для екс-
пертизи (ч. 3 ст. 245 КПК України); аудіо- й віде-
оконтроль особи (ст. 260 КПК України); негласне 
отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження (ст. 274 КПК України).

Третю групу складають повноваження слідчо-
го судді щодо розгляду клопотання про надання 
дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій 
і негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних 
із втручанням у таємницю спілкування: накла-
дення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК 
України); зняття інформації з транспортних, те-
лекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем (ст. 264 КПК України).

Іншим критерієм для класифікації є повнова-
ження за різновидом слідчих (розшукових) дій, 
про проведення яких просять учасники кримі-
нального провадження. За цим критерієм пов-
новаження поділяються на ті, які реалізуються 
щодо слідчих (розшукових) дій, відомості про 
факт і методи проведення яких можуть бути роз-
голошені, і ті, які реалізуються щодо слідчих 
(розшукових) дій, відомості про факт і методи 
проведення яких не підлягають розголошенню. 
До повноважень, які реалізуються щодо слідчих 
(розшукових) дій, відомості про факт і методи 
проведення яких можуть бути розголошені, нале-
жить розгляд клопотань про проведення слідчого 
експерименту, що проводиться в житлі чи іншо-
му володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК України); 
обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 234 
КПК України); огляд житла чи іншого володіння 
особи (ст. 234 КПК України); огляд трупа, який 
здійснюється одночасно з оглядом житла чи ін-
шого володіння особи (ч. 2 ст. 238 КПК Украї-

ни); примусове залучення особи для проведення  
психіатричної експертизи (ст. 242 КПК Украї-
ни); примусове залучення особи для проведення 
медичної експертизи (ст. 242 КПК України); при-
мусове відібрання біологічних зразків для дослі-
дження (ч. 3 ст. 245 КПК України). 

До повноважень, які реалізуються щодо слід-
чих (розшукових) дій, відомості про факт і методи 
проведення яких не підлягають розголошенню, 
належить розгляд клопотань про аудіо- й віде-
оконтроль особи (ст. 260 КПК України); накла-
дення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК 
України); зняття інформації з транспортних, те-
лекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем (ст. 264 КПК України); обстеження публіч-
но недоступних місць, житла чи іншого володіння 
особи (ст. 267 КПК України); установлення міс-
цезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 
КПК України); спостереження за особою (ст. 269 
КПК України); моніторинг банківських рахунків 
(ст. 2691 КПК України); аудіо- й відеоконтроль 
місця (ст. 270 КПК України). 

Повноваження щодо винесення відповідно-
го виду ухвали під час розгляду клопотання про 
проведення слідчих (розшукових) дій і неглас-
них слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
конституційні права та свободи громадян, можна 
поділити на такі: дозвіл на проведення відповід-
ної слідчої (розшукової) дії та негласної слідчої 
(розшукової) дії; примусове залучення особи для 
проведення експертизи; відмова в наданні дозволу 
на проведення слідчих (розшукових) дій, що обме-
жують конституційні права та свободи громадян. 

У правозастосовній практиці слідчих суддів 
під час реалізації повноважень часто трапляються 
випадки недотримання сторонами кримінального 
провадження вимог до змісту клопотань про на-
дання дозволу на проведення слідчих (розшуко-
вих) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, що 
обмежують конституційні права та свободи гро-
мадян. Натомість у КПК України не передбачено 
альтернативного виду ухвал, які міг би виносити 
слідчий суддя в разі неможливості задоволення 
клопотання. У КПК України не передбачено мож-
ливості повернення клопотання про проведення 
слідчих (розшукових) дій, що обмежують консти-
туційні права та свободи громадян. 

Перевірка дотримання вимог законності й об-
ґрунтованості є важливою складовою частиною 
повноважень слідчого судді під час розгляду кло-
потання про проведення слідчих (розшукових) 
дій і негласних слідчих (розшукових) дій, що об-
межують конституційні права й свободи грома-
дян [9, с. 191]. Однак у КПК України не передба-
чено правових наслідків недотримання органами 
досудового розслідування вимог щодо форми та 
змісту клопотання. Відповідно в КПК України 
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серед повноважень слідчого судді не передбачено  
винесення такого виду ухвали, який би дозволяв 
реагувати слідчому судді на недотримання цих ви-
мог. Питання щодо надання таких повноважень 
стає особливо актуальним після внесення змін до 
КПК України, запроваджених Законом України 
«Про внесення змін до Господарського процесу-
ального кодексу України, Цивільного процесу-
ального кодексу України, Кодексу адміністратив-
ного судочинства України та інших законодавчих 
актів» від 3 жовтня 2017 р. [10], згідно з якими в 
разі відмови в задоволенні клопотання про дозвіл 
на обшук житла чи іншого володіння особи слід-
чий, прокурор не має права повторно звертатися 
до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на об-
шук того самого житла чи іншого володіння особи, 
якщо в клопотанні не зазначені нові обставини, 
які не розглядалися слідчим суддею. У разі, якщо 
слідчий суддя прийняв рішення про повернення 
клопотання про обшук у зв’язку з недотриманням 
процесуальної форми та вимог до клопотання, це 
не позбавляє слідчого чи прокурора права повтор-
но звернутися з таким клопотанням. 

Таким чином, класифікація повноважень слід-
чого судді за визначеними нами критеріями дає 
можливість зрозуміти їхнє значення, структурні 
елементи, визначити їх межі та зміст. За реаліза-
цією повноваження слідчого судді щодо розгля-
ду клопотань про надання дозволу на проведення 
слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (роз-
шукових) дій, що обмежують конституційні права 
та свободи громадян, можна виокремити такі ета-
пи: підготовчі, наступні та заключні. Залежно від 
прав людини, захист яких здійснює слідчий суддя, 
його повноваження щодо розгляду клопотання про 
надання дозволу на проведення слідчих (розшу-
кових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій 
пов’язані із втручанням у недоторканність житла 
особи; втручанням у приватне життя особи; втру-
чанням у таємницю спілкування. За різновидом 
слідчих (розшукових) дій, щодо проведення яких 
просять учасники кримінального провадження, 
повноваження поділяються на ті, які реалізуються 
щодо слідчих (розшукових) дій, відомості про факт 
і методи проведення яких можуть бути розголоше-
ні, і ті, які реалізуються щодо слідчих (розшуко-
вих) дій, відомості про факт і методи проведення 
яких не підлягають розголошенню. За повнова-
женнями залежно від рішення слідчого судді під 
час розгляду клопотання про проведення слідчих 
(розшукових) дій і негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, що обмежують конституційні права та 
свободи громадян, їх можна поділити на такі: доз-

віл на проведення відповідної дії; примусове залу-
чення; відмова в проведенні дії.

На основі класифікації повноважень слідчо-
го судді обґрунтовано необхідність законодавчої 
регламентації повноважень слідчого судді щодо 
винесення постанови про повернення клопотання 
про проведення слідчих (розшукових) дій і неглас-
них слідчих (розшукових) дій.
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анотація

Шапутько С. В. Класифікація повноважень слід-
чого судді під час розгляду клопотань про надання 
дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що 
обмежують конституційні права та свободи грома- 
дян. – Стаття.

Здійснено класифікацію повноважень слідчого суд-
ді під час розгляду клопотань про надання дозволу на 
проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
конституційні права та свободи громадян. Визначе-
но етапи реалізації повноважень, виокремлено види 
ухвал, які вповноважений виносити слідчий суддя за 
результатами розгляду клопотання. Поділено повнова-
ження слідчого судді за групами прав, захист яких він 
здійснює.

Ключові слова: слідчий суддя, повноваження, кла-
сифікація, конституційні права, слідчі (розшукові) дії.

аннотация

Шапутько С. В. Классификация полномочий след-
ственного судьи при рассмотрении ходатайств о пре-
доставлении разрешения на проведение следственных 
(розыскных) действий, ограничивающих конститу-
ционные права и свободы граждан. – Статья.

Осуществлена классификация полномочий след-
ственного судьи при рассмотрении ходатайств о пре-
доставлении разрешения на проведение следственных 
(розыскных) действий, ограничивающих конститу-
ционные права и свободы граждан. Определены этапы 

реализации полномочий, выделены виды постанов-
лений, которые уполномочен выносить следственный 
судья по результатам рассмотрения ходатайства. Раз-
делены полномочия следственного судьи по группам 
прав, защиту которых он осуществляет.

Ключевые слова: следственный судья, полномочия, 
классификация, конституционные права, следствен-
ные (розыскные) действия.

Summary

Shaputko S. V. The classification of the authorities 
of the investigating judge at the consideration of petition 
on the granting of permission to conduct investigative 
(search) actions that restrict the constitutional rights 
and freedoms of citizens. – Article.

The purpose of the article is to give the reader some 
information on the classification of the powers of the 
investigating judge during the consideration of applica-
tions for permission to conduct investigative (search) ac-
tions that restrict constitutional rights and freedoms of 
citizens is carried out. The article goes on to say that the 
stages of realization of powers are determined, types of 
decisions authorized by the investigating judge are deter-
mined on the basis of the results of consideration of the 
petition. It is reported that the powers of the investigat-
ing judge have been divided into groups of rights whose 
protection he carries out.

Key words: investigating judge, powers, classification, 
constitutional rights, investigative (wanted) actions.
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допУсТиМісТЬ ВідоМосТеЙ, оТРиМаНиХ За РеЗУЛЬТаТаМи ВідеоКоНФеРеНЦіЇ

У сучасних умовах розвитку кримінального 
процесу особливого значення набувають положен-
ня, що регламентують процесуальний порядок 
кримінальних проваджень, гарантують захист 
особи, її прав і свобод. Підтвердженням цього є де-
тальне вдосконалення в чинному Кримінальному 
процесуальному кодексі України (далі – КПК) ін-
ституту доказування, зокрема правил про виклю-
чення доказів, тобто правил про допустимість чи 
недопустимість доказів.

Наявність правил про допустимість доказів є 
однією з найважливіших відмінностей судового 
(юридичного) процесу від інших видів досліджен-
ня реальної дійсності [9, с. 221].

Під час здійснення досудового розслідування 
та судового розгляду можуть вилучатися фактичні 
відомості, які теоретично можуть бути корисними 
для встановлення дійсних обставин кримінально-
го провадження. Ця діяльність ґрунтується на та-
ких позиціях:

– у кримінальному процесі є дві сторони, кож-
на з яких намагається надати суду докази на свою 
користь і має право спростовувати докази іншої 
сторони. Якщо сторона не має можливості спро-
стовувати докази, надані іншою стороною, через, 
наприклад, перехресний допит, як і в разі пока-
зань із чужих слів, такі докази мають виключа-
тися, незалежно від їх можливої достовірності та 
значення для провадження;

– діяльність у кримінальному процесі ґрун-
тується на засаді публічності, тому деякі докази 
виключаються, оскільки можуть розкрити кон-
фіденційну інформацію, що захищається законом 
(наприклад, адвокатська таємниця);

– визнання недопустимими інших видів дока-
зів, наприклад, доказів щодо характеру обвинува-
ченого тощо.

Протягом певного часу поняття допустимості 
доказів існувало не в кримінальному процесуаль-
ному законодавстві, а тільки в науці й розгляда-
лося як одне з вихідних положень теорії судових 
доказів. Так, О.Р. Бєлкін вважав, що допусти-
мість доказів означає їх законність, правомірність 
використання для встановлення істини [2, с. 244]. 
О.Я. Мамедов до формулювання поняття допусти-
мості доказів долучив критерії, яким такий доказ 
має відповідати: «допустимість доказів – власти-
вість доказів, що характеризують їх із погляду за-
конності джерела відомостей про факти, а так само 
способів отримання й закріплення зазначених  

відомостей у порядку, передбаченому КПК, тобто 
вповноваженою на те особою чи органом у резуль-
таті проведення ними процесуальної дії за суво-
рого дотримання кримінального процесуального 
закону» [8, с. 10]. Л.М. Лобойко під допустимістю 
доказів розуміє дозволяння для органу чи посадо-
вої особи, яка веде кримінальний процес, у силу 
положень процесуального права використати їх 
як доказ [7, с. 132]. А.В. Панова наголошує, що 
сучасна концепція допустимості доказів включає 
й уявлення її як певного стандарту, під яким ро-
зуміють легалізований у праві й підтверджений 
практикою набір вимог до форми доказу, що під-
тверджує фактичність його змісту [10, с. 17].

Найбільш повно визнання поняття допусти-
мості доказів дав О.М. Толочко. Він вважає, що 
допустимість – це властивість доказу, що характе-
ризує його з погляду законності джерела фактич-
них даних (відомостей, інформації), а також спо-
собів одержання й форм закріплення фактичних 
даних, що містяться в такому джерелі, у порядку, 
передбаченому кримінальним процесуальним за-
коном, тобто вповноваженою на це особою або ор-
ганом у результаті проведення ними слідчої дії за 
умови суворого дотримання кримінально-проце-
суального закону, що визначає форми цієї слідчої 
дії [13, с. 189].

Як бачимо, визначення більшості дослідників 
збігаються за основними умовами, яких слід суво-
ро дотримуватися під час одержання доказів.

Водночас ст. 86 КПК України вперше в кримі-
нальному процесуальному законодавстві України 
надає загальне визначення поняття допустимості: 
допустимим визнається доказ за умови отримання 
його в порядку, установленому КПК. Окрім цього, 
закон передбачає наслідки визнання доказу недо-
пустимим. Так, у ч. 2 ст. 86 КПК України вказано, 
що недопустимий доказ не може бути використа-
ний під час прийняття процесуальних рішень, на 
нього не може посилатися суд під час ухвалення 
судового рішення.

Визначені правила про допустимість доказів 
є запобіжником щодо зловживань із боку сторін 
кримінального провадження. Ризик виключення 
доказів є важливим стримуючим фактором для 
органів досудового розслідування від використан-
ня недопустимих прийомів отримання доказів.

Особливість правил про докази полягає в тому, 
що оцінка їх допустимості, як правило, передує 
оцінці їх достовірності та значення в сукупності з 
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іншими доказами. У цьому аспекті важливо, щоб 
суд визначав допустимість доказів заздалегідь, 
під час судового процесу, щоб кожна зі сторін мала 
чітке уявлення, які докази визнані допустимими і 
якими вона може оперувати в доведенні своїх фак-
тичних пропозицій [5].

У науковій літературі [3, с. 269; 6, с. 186; 
12, с. 59–60] традиційно визначають певні умови 
(критерії) визнання доказів допустимими.

1. Одержання доказів належним суб’єктом. 
Збирання доказів як елемент процесу доказуван-
ня становить діяльність уповноважених на це осіб 
у порядку, передбаченому кримінальним процесу-
альним законодавством, щодо одержання відомо-
стей про факти й обставини, що мають значення 
для кримінального провадження, і закріплення їх 
у формі, яка визначена законом. Таку діяльність 
здійснюють сторони кримінального проваджен-
ня, потерпілий, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження (ч. 1 ст. 93 
КПК України).

У теорії кримінального процесу стороною кри-
мінального провадження визнаються учасники 
кримінального процесу, які мають протилежні 
процесуальні інтереси та наділені законом необ-
хідними правами для їх відстоювання [5, с. 28]. 
У кримінальному провадженні передбачені дві 
сторони: обвинувачення та захисту.

Пунктом 19 ч. 1 ст. 3 КПК України передбаче-
но, що до сторони кримінального провадження 
з боку обвинувачення належать такі особи: слід-
чий, керівник органу досудового розслідування, 
прокурор, а також потерпілий, його представник і 
законний представник. Із боку захисту – підозрю-
ваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 
виправданий, особа, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медичного чи ви-
ховного характеру або вирішувалося питання про 
їх застосування, їхні захисники та законні пред-
ставники. Тобто належним суб’єктом зі сторони 
обвинувачення є насамперед особа, яка здійснює 
кримінальне провадження. Так, рішення про за-
стосування відеоконференції приймається слід-
чим, прокурором, слідчим суддею, судом. Щодо 
сторони захисту, то вона має право ініціювати таке 
рішення шляхом клопотання. Однозначно, що зі 
сторони захисту такі суб’єкти, як захисник і за-
конний представник, будуть належними за умови 
оформлення їхніх повноважень згідно з криміналь-
ним процесуальним законодавством. Наприклад, 
законні представники набувають права, якщо слід-
чий, прокурор залучили їх до участі в провадженні 
своєю постановою, а слідчий суддя, суд – ухвалою; 
повноваження захисника підтверджуються відпо-
відно до правил, передбачених ст. 50 КПК України.

Якщо звернутися до загальної ст. 223 КПК 
України, то можемо побачити, що для того, 
щоб зібрані в результаті проведення слідчих  

(розшукових) дій докази були допустимими, слід-
чий, прокурор повинні вжити заходів для забез-
печення присутності під час проведення слідчих 
(розшукових) дій тих осіб, чиї права та законні 
інтереси можуть бути обмежені чи порушені. Але 
виникає проблема щодо вирішення питання у 
зв’язку з проведенням допиту в режимі відеокон-
ференції свідка чи потерпілого, де підозрюваний 
чи обвинувачений не бере участь, але допит може 
бути проведено й без згоди останнього. У такому 
разі порушується засада змагальності, що прояв-
ляється в неможливості ставити запитання свідку 
чи потерпілому, хоча на загальних підставах чин-
ний кримінальний процесуальний закон надає 
таке право. У зв’язку із цим пропонуємо допов-
нити ч. 2 ст. 232 КПК України положенням щодо 
можливості проведення допиту таких осіб без зго-
ди підозрюваного.

2. Одержання доказів із належного джерела. 
У ч. 2 ст. 84 КПК України міститься вичерпний 
перелік процесуальних джерел доказів, до яких 
належать показання, речові докази, документи 
та висновки експертів. Цей перелік розширеному 
тлумаченню не підлягає, і будь-яка інформація, 
отримана не з процесуального джерела, не може 
буде використана як доказ.

Кримінальний процесуальний закон не визна-
чає конкретно, які саме відомості можна одержа-
ти з певного джерела. Проаналізувавши норми 
чинного КПК України, можемо дійти відповід-
ного висновку. Так, очевидно, що під час викори-
стання показань як джерел доказів суд повинен 
також досліджувати протоколи допитів, які були 
проведені на досудовому розслідуванні, оскільки 
вони стали основою для побудови обвинувачення. 
А якщо показання, надані на досудовому розслі-
дуванні й під час судового розгляду, відрізняють-
ся, суд повинен з’ясувати причини таких розбіж-
ностей, оскільки ними можуть бути неправомірні 
дії з боку правоохоронних органів, що може по-
тягнути за собою визнання таких показань недо-
пустимими [16, с. 11].

Під час проведення допиту чи впізнання в ре-
жимі відеоконференції ведеться протокол, який 
повинен відповідати вимогам ст. 104 КПК України. 
У такому разі процесуальним джерелом доказів, 
звичайно, буде показання. Ми підтримуємо позицію 
К.О. Архіпової відносно різних документів (розпис-
ки про роз’яснення прав і обов’язків, протокол, ві-
деофонограма, надані допитуваним письмові доку-
менти, складені схеми, малюнки, креслення тощо), 
що можуть надаватися під час цієї слідчої (розшу-
кової) дії й повинні негайно надсилатися слідчому, 
який провадить розслідування [1, с. 80].

Як правильно підкреслює І.В. Черніченко, ві-
деозапис, отриманий під час проведення допиту 
в режимі відеоконференції, є додатком до прото-
колу відповідної дії [15, с. 108]. Із цього приводу 



224 Прикарпатський юридичний вісник

Н.В. Павлова наголошує, що проблема полягає 
не тільки в тому, яким чином оформлятимуться 
отримані результати відеоконференцзв’язку, а й 
у надійності технічного з’єднання від втручання 
зовні, оскільки недостатня захищеність від впли-
ву на процес отримання інформації може негатив-
но вплинути на достовірність результатів, отри-
маних під час дистанційного проведення слідчих і 
процесуальних дій. Визначити достовірність мож-
на тільки за наявності реальної можливості все-
бічно контролювати процес отримання доказової 
інформації під час дистанційного розслідування 
та судового розгляду [11, с. 481].

3. Дотримання належної процедури одержан-
ня доказів. Цей критерій забезпечує послідов-
ність проведення слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій, належне оформлення рішен-
ня про проведення дії, дотримання умов і порядку 
здійснення таких дій. Належна процедура потре-
бує дотримання вимог законодавства щодо кола 
учасників, які повинні брати участь у проваджен-
ні певної дії або повинні бути повідомлені про 
проведення такої дії. Загальні правила проведен-
ня слідчих (розшукових) дій передбачені ст. 223 
КПК України, а негласних слідчих (розшукових) 
дій – ст. 246 КПК України.

Щоб не виникало питань щодо процесуально-
го проведення допиту та впізнання в режимі ві-
деоконференції, законодавець у ч. 4 ст. 232 КПК 
України передбачив посилання на норми КПК 
щодо правил проведення розглядуваних слідчих 
(розшукових) дій.

Однак виникають деякі проблеми щодо мож-
ливості ставити запитання й отримувати відповіді 
осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії 
дистанційно (ч. 3 ст. 232 КПК України). На техніч-
ному рівні режим відеоконференції повинен бути 
забезпечений так, щоб усі учасники могли вільно 
спілкуватись один з одним, ставити запитання, от-
римувати відповіді, передавати документи (нотат-
ки, різноманітні копії, клопотання тощо). Щодо 
передачі документів, то в цьому разі необхідно ви-
користовувати факс. Оскільки зазначене положен-
ня не передбачене в КПК України, пропонуємо до-
повнити ст. 232 відповідним положенням.

Також виникають проблеми під час трансля-
ції допиту та можливості охопити під час слідчої 
(розшукової) дії не тільки допитуваного, а й усьо-
го приміщення. У цьому разі важко не погодитись 
із Н.В. Павловою, яка відзначає, що під час про-
ведення процесуальних дій у ході відеоконферен-
ції трансляція повинна організовуватися таким 
чином, щоб було видно не тільки допитуваного, 
але й усе приміщення, де відбувається допит, а 
також усіх осіб, що присутні на допиті, – для спо-
стереження за їхньою реакцією на конкретні по-
казання та питання. В іншому разі отримані дока-
зи можуть бути визнані недопустимими з причин 

можливого впливу на допитуваного з боку присут-
ніх на допиті осіб [11, с. 482].

Іншим питанням є залучення захисника. Так, 
свідок, підозрюваний і потерпілий мають право 
на правову допомогу (ст. ст. 42, 58, 66 КПК Укра-
їни). Невирішеною тут залишається проблема, 
де повинен знаходитися захисник (адвокат) чи 
представник потерпілого під час проведення слід-
чої (розшукової) дії в режимі відеоконференції. 
У юридичній літературі точиться дискусія, де по-
винен знаходитися захисник: або поруч з особою, 
якій він надає правову допомогу, або в приміщенні 
органу досудового розслідування. На нашу думку, 
захисник повинен знаходитися біля особи, яку до-
питують. На жаль, у зв’язку із забезпеченням опе-
ративності досудового розслідування іноді відсут-
ня можливість знаходження захисника (особливо 
який бере участь у провадженні за договором) біля 
особи, яку допитують. Вважаємо, що в цьому разі 
необхідно виділити окремий канал для конфіден-
ційного спілкування. У зв’язку із цим пропонуємо 
доповнити ст. 232 новою частиною, у якій перед-
бачити можливість надання часу, необхідного для 
конфіденційного спілкування до допиту, і можли-
вості оголошення перерви під час допиту для тако-
го спілкування.

У практичному аспекті під час здійснення дис-
танційного досудового розслідування технічні 
засоби й технології мають бути сучасними та вра-
ховувати останні досягнення науки, щоб докази, 
отримані під час проведення слідчих (розшуко-
вих) дій, були достовірними й могли бути переві-
рені в судовому засіданні.

Якщо за звичного порядку проведення слідчих 
(розшукових) дій технічні засоби застосовують пе-
реважно з метою виявлення слідів чи інших об’єк-
тів, фіксування ходу дії й отриманих результатів, 
то в дистанційному досудовому розслідуванні 
визначальне значення має створення за їхньою 
допомогою повноцінних умов для отримання й 
передачі інформації на відстань у режимі реаль-
ного часу, належної якості звукового сигналу й ві-
деографічного зображення за умови одночасного й 
повноцінного сприйняття інформації з кожного з 
віддалених місць, в якому відбуваються події, що 
пов’язані сутністю і єдністю завдань допиту чи 
впізнання [14].

Уявляється, що в цьому разі слідчий, прокурор 
повинні залучати спеціаліста, який за вказівкою 
забезпечить належне застосування технічного за-
собу з метою дотримання інформаційної безпеки, 
безперебійного зв’язку та якості отримання зобра-
ження, щоб відомості (докази), які будуть здобуті, 
були визнані достовірними.

4. Належне оформлення (закріплення) ходу 
та результатів дії. Фіксування кримінального 
провадження передбачене гл. 5 КПК України 
(ст. ст. 103–109). Ст. 103 КПК передбачає такі 
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форми фіксації процесуальних дій: протокол, но-
сій інформації, на якому за допомогою технічних 
засобів зафіксовані процесуальні дії, і журнал су-
дового засідання.

Належне оформлення джерела фактичних да-
них у режимі відеоконференції передбачене ч. 9 
ст. 232 КПК України. Ця норма передбачає фік-
сацію за допомогою технічних засобів відеозапи-
су. У цьому разі необхідно звернутися до загаль-
ної норми (ст. 107 КПК України), яка передбачає, 
що в матеріалах кримінального провадження 
обов’язково зберігаються оригінальні примірни-
ки технічних носіїв інформації зафіксованої про-
цесуальної дії, резервні копії яких зберігаються 
окремо. Незастосування технічних засобів фіксу-
вання слідчої (розшукової) дії тягне за собою не-
дійсність цієї дії й отриманих унаслідок її вчинен-
ня результатів.

Отже, аналіз і синтез наукових підходів до ви-
значення допустимості відомостей, отриманих за 
результатами відеоконференції, дає можливість 
зробити висновок про те, що до критеріїв допу-
стимості доказів необхідно віднести такі: а) одер-
жання доказів належним суб’єктом; б) одержання 
доказів із належного джерела; в) дотримання на-
лежної процедури одержання доказів; г) належне 
оформлення (закріплення) ходу та результатів дії. 
Спроби розкрити кожний із них у розрізі забезпе-
чення дотримання процесуального порядку кри-
мінальних проваджень і захисту особи, її прав і 
свобод, що в умовах постійних змін законодавства 
має спиратися не тільки на положення криміналь-
ного процесуального закону, а й на теоретичні на-
працювання вчених-процесуалістів на всіх етапах 
розвитку кримінальної процесуальної науки.
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анотація

Шульга Н. В. допустимість відомостей, отриманих 
за результатами відеоконференції. – Стаття.

У статті розглянуто поняття допустимості доказів, 
розкрито умови (критерії) визнання доказів допусти-
мими, запропоновано вдосконалення кримінального 
процесуального законодавства щодо проведення слід-
чих (розшукових) дій у режимі відеоконференції.

Ключові  слова:  доказ, допустимі, недопустимі, 
суб’єкти доказування, відеоконференція.

аннотация

Шульга Н. В. допустимость сведений, полученных 
по результатам видеоконференции. – Статья.

В статье рассмотрено понятие допустимости дока-
зательств, определены условия (критерии) признания 
доказательств допустимыми, предложено усовершен-
ствование уголовного процессуального законодатель-
ства по проведению следственных (розыскных) дей-
ствий в режиме видеоконференции.

Ключевые слова: доказательство, допустимые, недо-
пустимые, субъекты доказывания, видеоконференция.

Summary

Shulga N. V. Admissibility of the information ob-
tained by the results of the videoconference. – Article.

The article discusses concept of admissibility of evi-
dence is considered in the article, conditions (criteria) for 
the recognition of evidence are admissible, an improve-
ment of the criminal procedural legislation for conduct-
ing investigative (search) actions in the videoconference 
mode is proposed.

Key  words: evidence, admissible, inadmissible, sub-
jects of proof, videoconference.
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Одним з основних елементів правової визна-
ченості судових вердиктів як принципу справед-
ливості судочинства є їхня обґрунтованість та мо-
тивованість. Власне, законним та справедливим 
буде лише рішення, яке містить посилання на 
конкретні факти та обставини справи та вмотиво-
ване їх оцінкою правозастосовним органом. Мо-
тивувальна частина рішення вважається необхід-
ним та невіддільним елементом його структури, 
вона мусить містити оцінку питань факту та права 
з обов’язковим наведенням відповідної мотивації. 
У свою чергу, дослідження мотивувальної части-
ни дозволяє дійти висновку стосовно належності 
її обґрунтованості фактичними даними, що зна-
ходяться у матеріалах справи. Відтак, мотивова-
ність судового рішення на підставі оцінки доказів 
значною мірою визначає його законність, позаяк 
саме через мотивувальну частину проявляється 
якість даного процесуального документа. У на-
уці вказується, що мотивованість судового акту 
пов’язана з питаннями викладення мотивів як ре-
зультатів логіко-розумової діяльності, на підставі 
яких суд дійшов певних висновків [1, c. 14]. 

Європейський суд з прав людини, який у своїй 
правозастосовній практиці здійснює тлумачення 
норм Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, у такий спосіб формуючи преце-
дент як джерело права, неодноразово наголошував, 
що гарантії ст. 6 даного міжнародно-правового акту 
включають зобов’язання судів надавати достатні 
підстави для винесення рішень [2, п. 53]. Це має 
продемонструвати сторонам, що їх справа була ре-
тельно розглянута. Мотивоване рішення показує, 
що правосуддя здійснилося, оскільки воно повин-
не бути не лише здійснене, але має бути видно, що 
воно здійснилося. ЄСПЛ при цьому вказує: хоча 
національний суд користується певним правом 
розсуду, обираючи аргументи і приймаючи докази, 
він зобов’язаний обґрунтувати свої дії підставами 
для винесення рішень (рішення у справі «Суоми-
нен проти Фінляндії») [3, п. 36]. 

Науковий аналіз проблем, пов’язаних з гаран-
туванням законності судових вердиктів шляхом 
їх належного обґрунтування та вмотивованості, 
присвячені роботи таких учених, як Е. Ратушна, 
М. Вікут, В. Мармазов, А. Мацько, П. Рабінович, 
А. Султанов, Ф. Зайцев, Д. Тарабрін, С. Шевчук, 
М. Толочко. У межах наявного для дослідження 
матеріалу ними розроблено теоретичні підхо-
ди для оцінки результативності та ефективності 
конкретних факторів, які покладаються в осно-
ву правового обґрунтування законності рішень 
судів. Разом з цим, не достатньо дослідженими 
залишаються питання визначеності критеріїв не-
обґрунтованості та немотивованості вердиктів на-
ціонального судівництва, які дозволяють ЄСПЛ 
кваліфікувати подібні акти як такі, що порушу-
ють право особи на справедливий розгляд справи. 
Отже, метою даної роботи є встановлення сутніс-
них елементів обґрунтованості та мотивації рі-
шень судів, спираючись на прецедентну практику 
Європейського суду з прав людини у даній сфері. 

Ефективність судового рішення, можливість 
його виконання та виховне значення залежать не 
лише від чіткості та конкретності викладення у 
резолютивній частині, але і від повноти та пере-
конливості рішення у цілому, особливо його мо-
тивувальної частини, де містяться юридичні та 
фактичні обґрунтування висновків по суті заяв-
лених вимог [4, c. 51]. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод вимагає, щоб 
суди мотивували свої висновки. Згідно зі сталою 
практикою ЄСПЛ, у рішеннях судів повинні бути 
відповідним чином викладені мотиви, закладе-
ні до основи цих рішень. Належне мотивування 
судових рішень покликане продемонструвати і 
довести передусім сторонам, що суд справді їх ви-
слухав та почув їхні позиції, а не проігнорував, 
надати можливість учасникам процесу вирішити 
питання про доцільність його оскарження, забез-
печити ефективність апеляційного та касаційного 
перегляду справи. При цьому слід підкреслити, 
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що обґрунтованість та вмотивованість конкретно-
го рішення у певній справі, передбачає обов’язко-
вість наявності у ньому висновків, які вичерпно 
аргументують оцінку доказів та встановлених на 
їх підставі фактів. У рішенні також має міститися 
мотивування вибору кожної із застосованих судом 
норм права та їх тлумачення [5, с. 6].

Вимагаючи обов’язковості обґрунтування та 
мотивування судових рішень у необхідному обся-
зі та належний спосіб, ЄСПЛ все ж неодноразово 
заявляв, що він не є апеляційною чи іншою до-
датковою інстанцією стосовно національних су-
дів. До його завдання не входить перевірка пра-
вильності встановлення національними судами 
обставин конкретної справи, допустимості дока-
зів, застосування національного права, чи зага-
лом оцінка справедливості, у матеріально-пра-
вовому розумінні цього поняття, винесеного 
рішення. Отже, призначенням Європейського 
суду є не вирішення фактичних чи юридичних 
помилок національного суду. Він здійснює пере-
вірку відповідності процесу чи ситуацій, про які 
скаржиться заявник, гарантіям ст. 6 § 1 Конвен-
ції, які мають процедурний зміст. Зокрема, Суд 
вивчатиме, чи мав заявник достатньо можливо-
стей представити та захистити свою позицію на 
однакових засадах із протилежною стороною, 
навести аргументи та докази на свою користь чи 
спростовувати аргументи та докази протилеж-
ної сторони. Тож, Суд повинен вирішити питан-
ня про те, чи було справедливим провадження у 
справі загалом, включаючи спосіб, в який були 
здобуті докази (рішення у справі «Аллан проти 
Сполученого Королівства») [6, п. 42]. У той же 
час, якщо помилки національного судівництва є 
явними та порушують права та свободи, які захи-
щаються Конвенцією, Європейський суд опосе-
редковано через їхню констатацію вправі надати 
оцінку рішення національних судів по суті. Зо-
крема, за цим положенням суди мають належ-
ним чином обґрунтовувати свої рішення. 

Пункт 1 ст. 6 ЄКПЛ зобов’язує судові інстан-
ції вказувати мотивацію ухвалених ними рішень 
[7, с. 420]. У рішенні у справі «Хірвісаарі про-
ти Фінляндії» Суд констатував порушення ст. 6 
Конвенції через недостатність мотивованості 
[8, с. 57–59], вказавши на обов’язок національних 
судів навести підстави для своїх дій, викладати 
мотиви цих рішень. Аналогічну позицію ЄСПЛ 
підтвердив й у низці рішень щодо України («Бо-
чан проти України», «Проніна проти України», 
«Богатова проти України») [9, с. 200]. При цьому, 
за позицією ЄСПЛ, відхилення національних су-
дів від усталеної європейської прецедентної прак-
тики при винесенні рішень у конкретній справі, 
у принципі, можливе, але лише за умови належ-
ної обґрунтованості та мотивованості даного кро-
ку. Правовою підставою для цього є встановлена  

правозастосовна традиція у національній сис-
темі. Розвиток судової практики не суперечить 
належному правозастосуванню, оскільки відсут-
ність еволюційного та динамічного підходу попе-
реджує будь-які зміни чи покращення (рішення у 
справі «Атанасовський проти «Колишньої Югос-
лавської республіки Македонія») [10, п. 38]. 
Тож, Суд постановив, що існування встановленої 
судової практики зобов’язує Верховний Суд на-
давати більш істотне обґрунтування відхиленню 
від прецедентного права. Якщо ж подібне обґрун-
тування відсутнє, або здійснене неналежним чи-
ном, буде порушено право особи на отримання 
обґрунтованого рішення. У деяких справах зміни 
у національній судовій практиці, що впливають 
на цивільні провадження, що знаходяться на су-
довому розгляді, можуть порушувати Конвенцію 
(рішення у справі «Петко Петков проти Болга-
рії») [11, п. 32-34]. 

Дотримання вказаних засад судочинства є 
актуальним для України. Наприклад, у справі 
№ 554/6839/16-а, що розглядалася за позовом 
про визнання незаконним рішення місцевої ради 
про надання дозволу комерційній організації на 
вчинення діяльності на об’єкті, що належить на 
праві спільної сумісної власності усім мешканцям 
багатоквартирного будинку, позивач в апеляцій-
ній скарзі вказав, що питання, яке є предметом 
дослідження у цій справі однозначно та принци-
пово вирішено у рішенні ЄСПЛ у справі «Серявін 
та інші проти України» від 10 лютого 2010 року 
(заява № 4909/04). У ньому встановлено порушен-
ня ст. 1 Першого протоколу Конвенції. Зокрема, 
таке порушення полягає у тому, що рішення міс-
цевого органу влади щодо укладення контракту 
на реконструкцію горища третьою особою стано-
вило втручання у право заявників володіти своїм 
майном у значенні першого речення зазначеної 
статті. З матеріалів справи не видно, що перед 
укладенням інвестиційного контракту існували 
якісь обставини, які перешкоджали місцевому ор-
гану отримати дозвіл на реконструкцію або безпо-
середньо від співвласників горища, або у судовому 
порядку. Крім того, з наявних матеріалів не вба-
чається, що те чи інше положення національного 
законодавства дозволяло місцевому органу укла-
сти контракт без такої згоди або у випадку спору – 
без його судового вирішення. Отже, укладення 
інвестиційного контракту становило втручання, 
яке не відповідало закону [12, п. 41, 44-45].

Як вказує ЄСПЛ, національні суди мають ви-
вчити наступне: основні аргументи сторони [13, 
п. 67; 14, п. 35]; заяви, що стосуються прав і свобод, 
які гарантуються Конвенцією і її протоколами, 
національні суди повинні розглядати з особливою 
суворістю і ретельністю (рішення у справі «Ваг-
нер і J.M.W.L. проти Люксембургу») [15, п. 96]. 
Між тим, попри усталену позицію Європейського 
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суду щодо захисту права власності мешканців у 
подібних випадках, національні суди апеляційної 
та касаційної інстанцій у справі № 554/6839/16-а 
знехтували нею, не навівши належного обґрун-
тування. Адже, не можна вважати якоюсь хоча б 
спробою мотивації фразу апеляційного суду, що 
міститься у його ухвалі від 13 грудня 2016 року: 
«Рішенням ЄСПЛ встановлено порушення у пра-
вовідносинах, що не є аналогічними до спірних 
правовідносин у цій справі». Що ж стосується 
касаційного суду, то він взагалі не знайшов необ-
хідності якимось чином мотивувати свій відхід від 
прецедентного права [16]. 

Попри тісну взаємопов’язаність таких чинни-
ків, як обґрунтованість та мотивованість, що ви-
значають законність судового вердикту, у доктри-
ні все ж проводять певний поділ, відокремлюючи 
їх за певними сутнісними ознаками. При цьому за 
основу приймається дещо різне призначення вка-
заних категорій. Обґрунтованість рішення озна-
чає, що воно має ґрунтуватися на доказах, за до-
помогою яких встановлені конкретні факти, які 
повністю дозволяють встановити обставини спра-
ви. Тоді як мотивованість означає належну оцін-
ку достатності доказів та результативність їхньо-
го сприйняття, мотиви прийняття чи відхилення 
судом, вказівку на результативність розумової, 
логіко-практичної діяльності правозастосовного 
органу при ухваленні рішення, тлумачення судом 
правової норми, що застосовується під час квалі-
фікації спірних правовідносин [17, с. 123–124]. 
ЄСПЛ у своїх рішеннях наголошує, що мотива-
ція – це не детальне пояснення кожного аргумен-
ту, а оцінка обставин конкретної справи. Але, 
хоча надання детальної відповіді на кожний ар-
гумент і не вимагається, мотиви судових рішень 
мають бути викладені ясно та чітко. Межі цього 
обов’язку різняться залежно від природи рішен-
ня та мають оцінюватись у світлі обставин кожної 
справи. При цьому, якщо заява чи доказ, на який 
посилається сторона, є вирішальним для резуль-
тату проваджень, воно вимагає конкретної та пря-
мої відповіді (рішення у справах «Руїс Торіха про-
ти Іспанії» [18, п. 30], «Хіро Балані проти Іспанії» 
[19, п. 28]). 

Таким чином, аналіз практики ЄСПЛ показує, 
що мотивованість судових рішень це невіддільна 
вимога до їхнього змісту, вагомий аргумент пра-
ва на справедливе судочинство. За своєю сутністю 
її реалізація гарантує особі право бути почутим 
судом, отримати публічне рішення та оскаржити 
його. При цьому вимога мотивованості поширю-
ється на усі судові рішення: як ті, якими справа ви-
рішується по суті, так і судові ухвали [20, c. 217]. 
Між тим, на практиці не прийнято навіть ставити 
питання про мотивованість винесення ухвал суду, 
особливо тих, які вирішують процесуальні питан-
ня. Адже, більшість із них не може бути оскаржено 

окремо від рішення суду, відтак їхня немотивова-
ність (незаконність) фактично залишається недо-
слідженою. Можна навести численні приклади, 
коли національні суди без будь-якого обґрунтуван-
ня та прийнятної мотивації відкладають розгляд 
справи, залучають осіб, які не мають жодного ін-
тересу у справі, витребують документи, що не ма-
ють відношення до предмета спору тощо. Звісно, з 
огляду на лавину рішень, якими вирішені справи 
по суті, і які страждають необґрунтованістю та не-
мотивованістю, здавалося б, не на часі питання про 
усунення причин подібної дефектності процесуаль-
них ухвал, але, як кажуть, велике пізнається з ма-
лого. Тож даний аспект проблеми теж існує і має 
вирішуватися у комплексному підході. 

Окремим видом необґрунтованих та невмоти-
вованих ухвал українських судів є процесуальні 
акти, якими оформляються самовідводи суддів. 
При цьому, всупереч приписам ч. 3 ст. 23 ЦПКУ 
щодо того, що відвід (самовідвід) повинен бути 
вмотивованим, досить часто відповідні ухвали не 
містять необхідних обґрунтувань. Наприклад, у 
справі № 553/3161/16-ц підставою для самовід-
воду зазначено абсолютно не правовий чинник з 
точки зору закону – суддя знайомий з представ-
ником сторони [21]. Інші ухвали про самовідвід 
судді містять ще менше інформації з приводу 
підставності такої дії. У них просто вказано: за-
явлено самовідвід з метою усунення у сторін сум-
нівів щодо об’єктивності суду при розгляді цієї 
справи [22]. Разом з тим, серед підстав для не-
можливості участі судді у розгляді справи та його 
відводу (самовідводу) ст. 20 Цивільного процесу-
ального кодексу України встановлює, зокрема, 
такі: 2) він прямо чи побічно заінтересований у 
результаті розгляду справи; 3) він є членом сім’ї 
або близьким родичем (чоловік, дружина, бать-
ко, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 
падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклу-
вальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) 
сторони або інших осіб, які беруть участь у справі; 
4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів 
в об’єктивності та неупередженості судді. Тож, 
коли суддя має якісь з вказаних у законі стосун-
ків чи інтересів, він зобов’язаний про це зазначи-
ти у заяві про самовідвід. Інакше самовідвід має 
вважатися незаконним як немотивований.

Стаття 6 Конвенції гарантує особі право на 
справедливий суд. Разом з тим, ця стаття не за-
кріплює будь-яких правил допустимості доказів 
чи правил їх оцінки, а тому такі питання регу-
люються передусім національним правом і нале-
жать до компетенції національних судів. Однак 
свобода національних судів у сфері оцінки дока-
зів, аргументації й мотивування судових рішень 
не повинна сприйматися як дозвіл для суду по-
водитися з доводами свавільно на власний розсуд 
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та без наведення відповідних мотивів визначати, 
чи заслуговує будь-який довід сторони конфлік-
ту того, щоб бути окремо прокоментованим у су-
довому вердикті. Наприклад, у рішенні у справі 
«Хаджианастасіу проти Греції» ЄСПЛ наголосив, 
що суди мусять вказувати з достатньою певністю 
доводи та мотиви, на яких вони ґрунтують свої 
рішення. Між тим, у даній справі було винесено 
настільки короткий судовий акт, що практично 
неможливо встановити, чому суд дійшов саме та-
кого, а не іншого висновку. Це створило проблеми 
з оскарженням судового вердикту. Адже процеду-
ра оскарження передбачає оспорювання мотивів 
суду, однак, як їх можна оспорити, якщо їх у су-
довому акті просто немає? Відтак, Суд встановив 
порушення права на справедливий судовий роз-
гляд немотивованим судовим актом [23, п. 33]. 

Якщо переглянути українську судову практи-
ку, то побачимо, що подібний дефект змісту судо-
вих рішень є дуже поширеним. Немотивованість 
та необґрунтованість вердиктів проявляється у 
перекручуванні доводів особи, наданих нею при 
розгляді справи, ігнорування її аргументів. Часто 
неналежна вмотивованість рішення пов’язана з 
підміною питання, яке було предметом правового 
регулювання, замовчуванням окремих аспектів, 
що потребували розгляду та вирішення. Тож, ви-
знання неправомірними та скасування актів ви-
щими інстанціями, часто пов’язане з дефектами 
їхнього мотивування та обґрунтування. 

Скажімо, у справі № 553/4093/15-ц місцевий, 
апеляційний та касаційний суди розглядали тру-
довий спір між працівником і роботодавцем про 
визнання незаконним наказу останнього про при-
тягнення працівника до дисциплінарної відпо-
відальності за порушення трудової дисципліни. 
При цьому вони використовували докази, зібрані у 
суді першої інстанції, тобто користувалися одним 
і тим же набором аргументів. Але висновки щодо 
обґрунтованості правових позицій учасників були 
зроблені різні. Так, місцевий суд, встановивши, що 
працівник упродовж певного часу був відсутнім на 
роботі без погодження цього з адміністрацією, але 
з поважних причин, задовольнив його позов і ска-
сував наказ роботодавця. Апеляційний суд, нато-
мість, дав іншу оцінку наданим доказам, надавши 
перевагу доказам про відсутність і відкинувши до-
кази про поважність такої відсутності, відповідно 
скасувавши попереднє рішення. Нарешті, Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ як пріоритетних оцінив об-
ставини, що свідчили про поважність відсутності 
працівника на роботі, надавши їм перевагу над 
фактами неповідомлення роботодавця, відповідно 
мотивувавши свої доводи та відновивши дію рішен-
ня суду першої інстанції [24].

З проведеного дослідження можемо дійти певних 
висновків. Мотивованість є однією з головних вимог 

до судового рішення, яка значною мірою гарантує 
його визначеність, справедливість та законність. На-
явність у рішенні суду виправданої мотивації виснов-
ків дає можливість сторонам усвідомити їхній зміст 
та використати право на оскарження. Такий підхід 
дозволяє вийти за межі усвідомлення принципу мо-
тивованості судового акту лише у площині наявності 
у ньому мотивувальної частини. Річ у тім, що попри 
формальну наявність такої частини в окремих рішен-
нях судів, за своїм змістом та сутністю вона такою не 
є. Бо, насправді, не визначає припустимість застосу-
вання тих чи інших фактів та приписів чинного зако-
нодавства до спірних відносин. Тож, при дослідженні 
мотивування акту слід виходити із фактичної сутнос-
ті рішення та забезпечення дієвості та ефективності 
його основних характеристик. 

Маємо констатувати поки що недостатню ре-
зультативність вітчизняного судочинства у сфері 
гарантування необхідної та обов’язкової належ-
ної обґрунтованості та мотивованості рішень. На-
справді, численні вердикти національних судів 
є необґрунтованими або невмотивованими і у та-
кому вигляді набувають чинності та виконують-
ся в Україні. Головна причина цього криється у 
нехтуванні суддями відповідною європейською 
вимогою у сподіванні, що далеко не кожне подіб-
ного штибу рішення буде оскаржене до Європей-
ського суду. Власне кажучи, система здійснення 
правосуддя шляхом винесення законних рішень, 
що мають необхідне обґрунтування та мотивацію, 
наразі у державі не напрацьована, і взагалі посту-
пу вперед у цьому відношенні не спостерігається.
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анотація

Гуйван П. Д. до питання про визначеність судово-
го правозастосування. – Стаття.

У даній праці здійснено аналіз нормативного меха-
нізму та стану фактичного застосування вимог Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод 
справедливого судочинства в Україні. З’ясовано зміст 
таких елементів законності вердиктів суду, як їх об-
ґрунтованість та мотивованість. Досліджені наукові та 
законодавчі погляди на дане питання. Наведені при-
клади та вказані недоліки в їхньому практичному за-
стосуванні. 

Ключові  слова: мотивованість судового рішення, 
оцінка доказів.

аннотация

Гуйван П. Д. К вопросу об определенности судебно-
го правоприменения. – Статья. 

В данной работе проведен анализ нормативного ме-
ханизма и состояния фактического применения требо-
ваний Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод справедливого судопроизводства в Украине. 
Выяснено содержание таких элементов законности 
вердиктов суда, как их обоснованность и мотивиро-
ванность. Исследованы научные и законодательные 
взгляды на данный вопрос. Приведены примеры и ука-
заны недостатки в их практическом применении.

Ключевые  слова: мотивированность судебного ре-
шения, оценка доказательств.

Summary

Guyvan P. D. On the issue of the certainty of judicial 
enforcement. – Article.

In this paper, an analysis is made of the regulatory 
mechanism and the state of actual application of the 
requirements of the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms of Fair Trial 
in Ukraine. The content of such elements of the legality of 
court verdicts as their validity and motivation is clarified. 
Scientific and legislative views on this issue have been 
studied. The resulted examples and lacks are indicated in 
their practical application.

Key words: motivation of judicial decision, evaluation 
of evidence.
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сТаТУс КапіТаНа МоРсЬКоГо сУдНа  
У доКЛасиЧНоМУ МіжНаРодНоМУ МоРсЬКоМУ пРаВі 

Питання, пов’язані з генезисом міжнародно-
го морського права, вельми широко й різнобічно 
досліджені світовою та вітчизняною правничою 
наукою як в історичному, так і у доктринально-
му аспектах. Зумовлено це тією важливою роллю, 
яку відігравало мореплавство в економічному та 
соціально-політичному житті людських спільнот 
від найдавніших часів до сьогодення.

Так, уже у XIX столітті увагу вчених при-
вернула історія, теорія і практика античного 
суднобудування й мореплавства, насамперед, 
що цілком зрозуміло, торговельного. Вивчаючи 
різноманітні стародавні джерела, у тому числі 
правові, дослідники намагалися класифікувати 
судна античних флотів, з’ясувати їхню будову, 
габарити, оснащення, озброєння тощо. Анало-
гічні аспекти торговельного мореплавства ста-
ли об’єктом наукових досліджень дещо пізніше, 
проте суспільний інтерес до цієї тематики завж-
ди був на достатньо високому рівні.

Попри це, ні у доктрині, ні у праві докласично-
го періоду не відображені питання правового ста-
тусу капітана морського торговельного судна, що 
зумовлює значну прогалину у правничій доктрині 
сучасного уявлення про міжнародне морське тор-
говельне право. 

Окремі аспекти правового статусу капітану в 
історичній ретроспективі досліджували такі вче-
ні, як О. Буткевич, В. Грабар, Ю. Шемшученко, 
С. Кузнецов, О. Київець, В. Шемонаєв, Й. Кобов, 
Ю. Цимбалюк, О. Каєнко. Проте, комплексні 
дослідження, які були б присвячені виявленню 
проблем правового статусу капітана в історичній 
ретроспективі докласичного періоду становлення 
міжнародного морського права, майже відсутні. 

Метою статті є виділення проблем визначення 
правового статусу капітану в історичній ретро-
спективі докласичного періоду розвитку між-
народного морського права. Для досягнення по-
ставленої мети сформульовані наступні завдання: 
простежити еволюцію становлення правового ста-
тусу капітана у докласичний період; виділити ос-
новні проблеми визначення статусу капітана у цей 
період розвитку міжнародного морського права.

Як слушно зазначав видатний фахівець у галу-
зі теорії та історії міжнародного права В. Е. Гра-
бар, уже з давніх-давен усюди, де люди у більш-
менш близькому сусідстві мешкали окремими  

спільнотами, між ними виникали й підтримува-
лися різнобічні стосунки. З часом на ґрунті цих 
відносин формувалася певна система правил, що 
набувала загальнообов’язкового, юридичного ха-
рактеру [1, с. 378]. Власне, ці правила й були пер-
шими міжнародно-правовими нормами. Взагалі 
ж виникнення міжнародного права, у тому числі 
морського, дослідники, зокрема Ю. С. Шемшу-
ченко, безпосередньо пов’язують із процесами 
зародження і становлення держав [2, с. 669]. Що 
стосується безпосередньо морського права та часу 
його зародження, слушною є думка знаних вче-
них С. Кузнецова та Т. Аверочкіної, які науково 
обґрунтували, що основи морського права були за-
кладені фінікійськими навігаторами, що здійсню-
вали плавання на своїх вітрильних та веслових 
суднах у Середземному та з’єднаних з ним морях 
ще у V – ХІІ ст.ст. до н.е. [3, с. 31].

Тривалий час, особливо на стадії первинного 
розвитку міжнародного морського права, стосун-
ки у цій сфері базувалися на звичаєвому праві, ко-
трим регламентувалися переважно відносини, що 
виникали у зв’язку з торговельним та іншим мо-
реплавством, а також рибальством. Зрідка у цей 
період застосовувалася навіть така форма, як між-
народний договір. Наприклад, договір про визна-
чення кордонів і порядку мореплавства у деяких 
середземноморських акваторіях у VI–IV ст. до н.е. 
укладали між собою Рим і Карфаген. Варто зазна-
чити, що зміст цих угод неабияк позначився на 
розробленні міжнародно-правового режиму тери-
торіальних вод, котрий нині регулюється міжна-
родною Конвенцією ООН з морського права 1982 
року та Конвенцією про територіальне море та 
прилеглу зону [4, с. 17].

Що стосується власне міжнародного морського 
права як галузі міжнародного права періоду анти-
чного світу, то аналіз дає підстави стверджувати, 
що його як системи норм, яка визначає режим мор-
ського простору та порядок його використання, 
тоді не існувало, не існувало також відповідних 
правових регуляторів статусу капітана морсько-
го торговельного судна. Відповідно у зародково-
му стані, далекому від загального застосування, 
перебував і принцип свободи відкритого моря. 
Його визнанню, а також відмові від зазіхань на 
контроль морських просторів поза межами тери-
торіальних вод сприяли розвиток промисловості,  
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міждержавних торговельних зв’язків, різнома-
нітного судноплавства й пов’язані з останнім ве-
ликі географічні відкриття XV–XVI століть.

Аналіз розвитку міжнародних правовідносин у 
сфері мореплавства засвідчує, що їх формування 
відбувалося під впливом двох суперечливих чин-
ників. З одного боку, це потреба вільного викори-
стання відкритого моря усіма суб’єктами таких 
правовідносин, а з іншого – прагнення морських 
держав захистити власні інтереси у своїх прибе-
режних акваторіях.

Найважливішим джерелом тогочасного між-
народного морського права вважається Родоський 
морський закон (близько VIII ст.) – складений у 
Візантії звід правил мореплавства і морської тор-
гівлі, який інкорпорував відповідну античну й се-
редньовічну звичаєво-правову практику, а також 
доробки давньоримських юристів [5]. Правові 
приписи цього документа стосувалися суднобуду-
вання й судноводіння, фрахтування суден, тран-
спортування вантажів і перевезення пасажирів, 
позбавлення від вантажу (викидання) у разі не-
безпечної ситуації (аварія), розподілу прибутків 
та збитків між зацікавленими суб’єктами і бага-
тьох інших питань. Підтвердженням вагомості 
Родоського морського закону може служити й те, 
що окремі його положення аж до XV ст. застосову-
валися у міжнародній морській торгівлі.

Назва цього зводу традиційно пов’язана із се-
редземноморським островом Родос, який трива-
лий час був центром світової торгівлі й великою 
морською державою, а чимало норм «Родоського 
морського права» запозичені законодавством Ста-
родавнього Риму. І попри те, що автентичні право-
ві джерела Родосу допоки дослідникам не відомі, 
як слушно зазначає В. Шемонаєв, римляни були 
з ними добре знайомі, оскільки у Дигестах Юс-
тиніана знаходимо відповідні згадки та детальні 
коментарі до норм «Родоського закону про вики-
дання» [6, с. 91].

Згадане вище «Родоське морське право» – за-
гальновизнаний фундамент сучасного морського 
права – бере свій початок, на думку багатьох до-
слідників, ще від IX століття до н.е., а у вигляді 
кодексу відоме з III–II ст. до н.е. [7, c. 1069]. Його 
норми, котрі забезпечували адекватне регулюван-
ня різноманітних відносин, що виникали у проце-
сі торговельного мореплавства, визнавалися всіма 
народами басейну Середземного моря і були єди-
ними для них, оскільки інших подібних правил 
чи законів тоді просто не існувало [8, с. 383].

Свідоцтва античної традиції, безумовно, займа-
ють провідне місце у вивченні історії. Однак при 
дослідженні питань античного мореплавання та 
кораблебудування ми стикаємося з низкою склад-
нощів. Письмові джерела, що дійшли до нас, міс-
тять вкрай мізерну інформацію щодо будівництва 
суден та їх експлуатації, особливо це стосується 

відомостей щодо організації морських перевезень 
і транспортування вантажів, а також загальних та 
практичних аспектів, які складають систему пра-
вового статусу капітана морського торговельного 
судна. Про військові кораблі та організацію вій-
ськово-морської служби ми знаємо значно більше. 
Це викликано тим, що висвітлення тих чи інших 
подій відбувалося через призму пріоритетів древ-
ніх авторів. Від боєздатності військового флоту 
залежала могутність будь-якої морської держави. 
У зв’язку з цим військові кораблі і морські битви 
завжди привертали увагу сучасників більшою мі-
рою, ніж морська торгівля і вантажні судна.

Як бачимо, навіть побічний аналіз генезису 
міжнародного морського права у Стародавній 
період дає всі підстави для висновку, що голов-
ним джерелом його формування був звичай. 
З великою ймовірністю можемо стверджувати, 
що звичай у цей час був і головним правовим ре-
гулятором у повсякденній діяльності капітана 
морського торговельного судна. При цьому слід 
відзначити таку особливість: у міжнародному 
морському праві звичаєві норми не втрачають 
своєї вагомості й донині, тоді як практично в усіх 
внутрішніх системах права вони з часом стають 
все менш істотними. І сьогодні звичай залиша-
ється основним нормотворчим чинником у сфе-
рі міжнародного мореплавства, коли є потреба 
універсального правового врегулювання нових 
питань, що виникають на тлі науково-технічного 
прогресу, соціально-економічних, екологічних 
та інших змін у світі.

Підсумовуючи дослідження питань зародження 
та розвитку морського права у Стародавній період, 
слід резюмувати, що морське право у цей період у 
значній мірі обходить роль капітана та його пра-
вовий статус. Зазначимо, що статус капітана як 
на судні, так і у взаємовідносинах з екіпажем та 
іншими учасниками міжнародних торговельних 
відносин регулювалися пріоритетно звичаями та 
традиціями. Проте роль капітана завжди була ви-
значальною, особливо в екстремальних та нетипо-
вих ситуаціях. Так, за висловом Плутарха, – море 
це стихія, яка завжди була ворожою природою лю-
дини [9]. Ввіряючи норовливому океанові свої жит-
тя, моряки розраховували на допомогу богів. Але 
боги непостійні у дружбі, а їх любов мінлива як 
море. Тому мореплавці ніколи не забували про те, 
що, потрапивши у біду, їм доведеться розраховува-
ти тільки на майстерність і досвід свого кермани-
ча, який повинен був знати свій корабель, вибрати 
правильний шлях, орієнтуватися щодо припливів, 
напрямків вітру, сили течій. Але не менш важли-
вим було і те, як точно капітан міг розрахувати 
вагу вантажу і розпорядитися ним.

У період Середньовіччя, як і у Стародавній 
період, звичаї залишаються основним джерелом 
регулювання торговельних відносин на морі.  



233Випуск 5(20), 2017

Саме звичаї склали основні базові установки ко-
дифікованих правових актів того періоду: «Русь-
ка правда», «Салічна правда», «Литовські стату-
ти». Крім того, звичаї склали основу кодифікації 
норм торговельного мореплавства в Олеронських 
сувоях (1100) – збірнику постанов морського суду 
острова Олерон; національних законодавствах 
Англії, Іспанії, Північної Італії, а також Фран-
ції; у законах Вісбі (бл. 1350) – порту на острові 
Готланд у Балтійському морі, де регулювалися 
питання морських перевезень і морської торгів-
лі; у Збірнику добрих звичаїв моря (Consolato del 
Маге), який було укладено у Марселi та Барселоні 
і який визнавався усіма прибережними держава-
ми Середземноморського басейну. Слушною у да-
ному ракурсі нашого дослідження є думка Л. Да-
виденка, яку ми підтримуємо. Учений вважає, що 
історично склалося так, що будь-які проблеми, 
що виникають у процесі мореплавства, капітан 
судна має вирішувати самостійно, беручи на себе 
всю повноту відповідальності за наслідки своїх рі-
шень і дій, за безпеку судна, екіпажу, пасажирів 
та вантажу. Це призвело до того, що спочатку на 
рівні звичаїв, а пізніше і на міжнародному рівні 
капітанів морських суден було наділено цілим ко-
лом не лише звичайних, але й виключних повно-
важень [10, с. 426]. 

Як відомо, головною особою на судні під час 
плавання виступає капітан судна. Його статус 
складається із комплексу елементів, основним з 
яких небезпідставно вважаються повноваження 
(права та обов’язки). При цьому, постійний роз-
виток міжнародних торговельних та інших еко-
номічних правовідносин, технічний прогрес, що 
призвів до появи та введення в експлуатацію но-
вих видів судів, техніки та обладнання, обумов-
лює необхідність у постійному узгоджені деяких 
елементів статусу капітана із новими вимогами 
щодо забезпечення безпеки людей та вантажів, а 
також екологічної безпеки. Це, відповідно, впли-
ває на визначеність статусу капітана, ускладнює 
тлумачення деяких його елементів, та у цілому 
утворює певні проблеми із визначенням змісту та 
обсягу такого статусу.

Одночасно чіткість визначення прав та обов’яз-
ків капітана, а також інших елементів його ста-
тусу, є необхідною умовою забезпечення безпеки 
судноплавства як на морі, так і на суднохідних 
річках. Важливість дослідження даного історич-
ного етапу розвитку міжнародного морського 
права полягає, крім іншого, ще й у тому, що саме 
у цей період укорінюється професійний термін 
«капітан», як керівник корабля та всього екіпа-
жу, закладаються підвалини нормативного закрі-
плення його правового статусу на основі довготри-
валого застосування відповідних звичаїв. Тому 
дослідження історичних засад розвитку морсько-
го права має й практичне значення для нашого  

дослідження. Проте, відсутність системних дже-
рел саме із торговельного мореплавства, змусило 
у своєму дослідженні звертатися до інших суміж-
них результатів наукового пошуку: військове мо-
реплавство, суднобудівництво, розвиток торгівлі 
у цілому тощо. 

Так, А. Шершов, досліджуючи історію вій-
ськового кораблебудування робить висновок, що 
рабовласницький устрій змінився новою еконо-
мічною формацією – феодалізмом. У Середзем-
ному морі Венеція і Візантія стали продовжува-
чами римлян у справі розвитку мореплавства і 
кораблебудування [11, с. 52]. Саме ці зміни слу-
гували орієнтирами подальшого розвитку мор-
ської торгівлі та, відповідно, впливали на форму-
вання особливостей правового статусу капітана 
морського торговельного судна. 

Важливим для нашого дослідження є наукові 
пошуки С. Захарова про історію військово-мор-
ського мистецтва. Учений конкретизує, що у 
VII ст. венеціанці вводять поняття «капітан» – 
командир галери, який призначався з осіб при-
вілейованого стану [12, с. 17]. Власне, це були 
перші спроби введення «капітана», як керівника 
морського судна. Можемо припустити, що таке 
твердження стосується і розвитку торговельного 
мореплавства. 

У той же час слід зауважити, що крім повнова-
жень, які зазнавали системних змін, до структури 
статусу капітана судна входять також інші еле-
менти, на визначення яких також впливали кон-
кретні історико-правові умови. Зокрема, на нашу 
думку, до елементів статусу капітана необхідно 
віднести: 

1) вимоги до капітана судна; 
2) порядок набуття статусу капітана судна; 
3) повноваження капітана; 
4) гарантії захисту прав капітана судна; 
5) відповідальність капітана судна.
На підставі комплексного аналізу правового 

статусу капітана судна О. Каєнко робить висно-
вок, що міжнародний характер мореплавання 
зумовлює ряд особливостей правового становища 
капітана морського судна:

– капітан призначається на свою посаду на-
казом судновласника, проте посадові права і 
обов’язки капітана встановлюються не тільки 
судновласником, але й національним морським 
законодавством та міжнародними конвенціями, в 
яких бере участь конкретна держава; 

– посада капітана вимагає від конкретної особи 
не тільки наявності у нього відповідного кваліфі-
каційного диплома (капітана далекого плавання) 
і знань в області навігації, морехідної астрономії, 
девіації та ін., але і обов’язкових знань міжнарод-
ного та національного морського права; 

– обсяг прав і обов’язків капітана не є конкрет-
но визначеним внаслідок існування різних видів 
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випадковостей мореплавання і несподіваних про-
явів стихії, а також аномальних явищ; 

– перелік прав і обов’язків капітана, по-
кладених на нього міжнародними договора-
ми та іншими актами, постійно розширюється 
[13, с. 119-120].

Підсумовуючи загальний аналіз розвитку 
міжнародного морського права у період Серед-
ньовіччя, коли сформувалося класичне міжна-
родне морське право, зазначимо, що основними 
характеристиками цього періоду були подальший 
розвиток звичаєвого права, поява терміну «капі-
тан морського судна», яке ввібрало у себе основні 
сутнісні та функціональні складові, що у цілому 
відповідають його сучасній інтерпретації. Пізні-
ше міжнародне морське право характеризувалося 
більш чітким закріпленням правового статусу ка-
пітана морського судна у національному та між-
народному праві. Проте, це вже було характерним 
для права ХХ століття.

Нормативні положення щодо морського торго-
вельного судноплавства, рибальства і морського 
промислу, рятування на морі стали включатися 
до міжнародних договорів. Формувалися норми 
універсального характеру щодо правового режи-
му морських просторів. Значення міжнародного 
морського права як міждержавної правової бази у 
сфері мореплавства, морекористування, торгівлі 
невпинно зростало.

Перманентне зростання обсягів діяльності, 
пов’язаної з морем, створення, розширення, 
ускладнення й універсалізація взаємовідносин 
держав у цій сфері зумовили виділення вказаних 
норм і правил у певну специфічну систему. А з ча-
сом вони стали окремою галуззю – міжнародним 
морським правом зі своїм предметом правового ре-
гулювання, яким є міждержавні відносини у про-
цесі морської діяльності.

Специфіка предмета правового регулювання 
міжнародного морського права полягає насампе-
ред у тому, що рівень і характер інтересів різних 
держав у морській сфері, їх реальні можливості 
морекористування великою мірою визначають-
ся рівнем їх економічної розвиненості, від якої 
напряму залежить і розвиток відповідної матері-
ально-технічної бази – різнопрофільних морських 
суден, техніки і технологій тощо. Зрозуміло, що 
неабияку роль відіграє також географічний чин-
ник, тобто розташування держави відносно моря 
та його ресурсів, котрі становлять загальний пред-
мет праці у глобальних масштабах.

Одна із найстаріших складових міжнародного 
права – міжнародне морське право, яке сягає сво-
їм корінням часів Стародавнього Світу, було впер-
ше кодифіковано тільки у середині XX століття. 
У 1958 році перша Женевська конференція з мор-
ського права прийняла чотири конвенції: про те-
риторіальне море і прилеглу зону; про відкрите 

море; про континентальний шельф; про рибаль-
ство й охорону живих ресурсів моря. Пізніше, у 
1982 році була прийнята Конвенція з морського 
права, яка об’єднала у собі основні положення ре-
гулювання відносин на морі. Ці документи чин-
ні й до теперішнього часу для держав, які до них 
приєдналися. Водночас, їх приписи, в яких зафік-
совано загальновизнані міжнародно-правові нор-
ми, зокрема міжнародні звичаї, мають поважати 
й інші суб’єкти міжнародного права. 
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анотація

Єфіменко Ю. О. статус капітана морського судна 
у докласичному міжнародному морському праві. – 
Стаття.

Стаття присвячена проблемі визначення правово-
го статусу капітана судна у історико-правовій ретро-
спективі. Досліджується поняття та структура право-
вого статусу капітана судна; розглядається еволюція  
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становлення правового статусу капітана; виділяються 
основні проблеми визначення статусу капітана.

Ключові  слова:  капітан, морське судно, правовий 
статус, історичний аналіз.

аннотация

Ефименко Ю. О. статус капитана морского судна 
в доклассическом международном морском праве. –
Статья.

Статья посвящена проблеме определения правово-
го статуса капитана судна в историко-правовой ретро-
спективе. Исследуется понятие и структура правового 
статуса капитана судна; рассматривается эволюция 
становления правового статуса капитана; выделяются 
основные проблемы определения статуса капитана.

Ключевые слова: капитан, морское судно, правовой 
статус, исторический анализ.

Summary

Yefimenko Yu. O. Status of the captain of a sea-going 
vessel in the pre-classical international maritime law. – 
Article.

The article is devoted to highlighting the problem of 
determining the legal status of the ship’s captain in the 

historical and legal retrospect. The notion and structure 
of the legal status of the ship’s captain. In particular, un-
der the proposed status captain understood as defined in 
national legislation, international instruments and agree-
ments, a system of rights and obligations, limits of liability 
arising master of the vessel during the voyage, as well as 
safeguards to protect its rights and interests. The author 
proves that the elements captain status must include: 1) the 
requirements for the master of the vessel; 2) the procedure 
for becoming a master of the vessel; 3) The powers of the 
captain; 4) safeguards to protect the rights captain of the 
vessel; 5) responsibility of the captain of the ship.

We consider the evolution of the legal status of captain; 
highlights the major issues determining the status of cap-
tain. The latter, in particular, include: 1) definition Captain 
simultaneously subject to many types of relationships (em-
ployment, criminal procedural, economic, international, 
etc.). Without prioritize its powers in a given area, leading 
to the need for different rules and regulations regulation 
for different types of relationships; 2) the regulation of the 
status of numerous international, national regulations and 
labor contracts and the economic and legal agreements that 
are sometimes not coordinated.

Key words: captain, ships, legal status, historical analysis.
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ВпЛиВ МіжНаРодНиХ пРаВиЛ іНТеРпРеТаЦіЇ КоМеРЦіЙНиХ ТеРМіНіВ  
(пРаВиЛа іНКоТеРМс) На сУЧасНУ пРаКТиКУ пеРеВеЗеННя ВаНТажіВ

Як ми знаємо, вступ сторін комерційного пра-
ва у приватно-правові відносини здійснюється 
шляхом укладання між ними договору, контрак-
ту чи певної угоди. Характерним є те, що міжна-
родна торгова угода вимагає не тільки договору 
купівлі-продажу, а й цілого ряду додаткових до-
говорів: перевезення, страхування, експедиру-
вання і т.д.

Із залученням сторін на реалізацію догово-
ру купівлі-продажу підвищується і складність 
здійснення міжнародних торгових операцій, і, 
як наслідок, ймовірність виникнення непорозу-
мінь та спорів щодо розподілу витрат та ризиків 
в разі неналежного укладання договорів купів-
лі-продажу.

У випадку, коли сторони знаходяться на тери-
торії однієї держави і підпорядковуються одному 
правопорядку, врегулювання можливих проблем 
буде здійснюватися набагато простіше, аніж у ви-
падку, коли сторони підкоряються різним право-
вим системам. У такій ситуації серйозний комп-
лекс проблем породжує незнання і різне розуміння 
комерційної термінології сторонами, коли кожна 
зі сторін, окрім національного законодавства, 
має і певний словник юридичних термінів, який 
склався із практики у своїй країні відповідно до 
свого національного законодавства. 

Така ситуація досить негативно впливає на 
розвиток міжнародної торгівлі, створюючи різ-
ні труднощі контрагентам на шляху складання і 
тлумачення умов договору і породжуваних з ньо-
го обов’язків. 

Досить широке коло як вітчизняних, так і за-
рубіжних учених проводило аналіз трактувань 
та практики використання правил Інкотермс під 
час здійснення зовнішньоекономічних опера-
цій, як-то: Дикало Д.Л., Дубініна А.А., Зельні- 
ченко О.І., Кулешов С.Г., Кушнаренко Н.М., Со-
рокіна С.В., Слободяник М.С. та інші. Але вплив 
правил на практику перевезення вантажів ще не 
досліджувався.

 На міжнародному рівні був прийнятий доку-
мент, роль якого важко переоцінити. Це Між-
народні правила інтерпретації комерційних  

термінів, відомі як Інкотермс, головною метою 
яких є уніфікація міжнародних правил з тлума-
чення найбільш широко використовуваних термі-
нів в області зовнішньої торгівлі. 

Інкотермс присвячені регулюванню саме тих 
положень, які є значимі для договору купів-
лі-продажу товарів, такі як: розподіл обов’язків 
продавця і покупця по доставці товару, вста-
новлення моменту переходу на покупця ризиків 
випадків випадкової гибелі чи пошкодження то-
вару, розподіл витрат та інше. Дані умови об’єд-
нується спільним поняттям «базисні умови» або 
«базисні умови поставки». Вони називаються так 
тому, що створюють базис ціни в залежності від 
того, включаються витрати по доставці або інші в 
ціну товару чи ні.

Ідея, вперше розроблена Міжнародною торго-
вою палатою (далі – МТП) в 1921 році і втілена в 
життя з виходом в 1936 році правил Інкотермс,  
поклала початок довгої історії цих правил, яка 
продовжується і сьогодні з виходом правил  
ІНКОТЕРМС-2010, що вступили в силу у всьому 
світі з 1 січня 2011 року.

З 1936 р. Правила Інкотермс періодично пе-
реглядалися для того, щоб відповідати змінам, 
які відбуваються у світовій торгівлі і для того, 
щоб відображати сучасну практику здійснення 
компаніями угод міжнародної купівлі-продажу 
товарів. Поправки і зміни до правил Інкотермс 
були зроблені у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 
2000 і 2010 роках. Як бачимо, спостерігається 
тенденція у перегляді правил кожні десять ро-
ків, однак це не є закономірністю, як прийнято 
вважати. Починаючи з 1936 р., правила періо-
дично переглядалися для того, щоб відповідати 
змінам, які відбувалися в міжнародній торгівлі, 
і відображати сучасну практику здійснення угод 
купівлі-продажу. Загальна думка, що правила 
Інкотермс є нічим іншим, як стандартними умо-
вами контракту, котрі можуть бути перегляну-
ті в будь-який час, є помилковою. Основна мета 
правил Інкотермс – відображення міжнародної 
комерційної практики, однак перегляд правил 
Інкотермс за будь-якої потреби може поставити 
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під загрозу їх цінність. Таким чином, внесення 
змін до правил Інкотермс повинне пов’язуватися 
із серйозними змінами у міжнародній комерцій-
ній практиці [7, c. 14].

Правила Інкотермс стали грати важливу роль 
у механізмі здійснення торгівлі. Їх почали вклю-
чати в договори купівлі-продажу товарів у всьо-
му світі, тому що вони встановлюють правила 
та інструкції в сфері міжнародної торгівлі для 
імпортерів, експортерів, юристів, перевізників і 
страховиків та мають досить велике практичне 
значення [2, c. 59].

Застосування Інкотермс можливе шляхом пря-
мого відсилання на конкретний базис поставки в 
договорі купівлі-продажу. Варто відмітити, що 
сторони можуть застосовувати будь-яку редакцію 
Інкотермс, але обов’язково необхідно вказати це в 
договорі. МТП відмічає, що кожен термін має від-
повідати товару, способу його транспортування й 
іншим обов’язкам сторін. 

Кожен базовий термін повинен бути макси-
мально прив’язаний до конкретного географіч-
ного пункту чи порту. Тільки в такому випадку 
вибраний термін Інкотермс працюватиме. Проте 
сторонам варто враховувати, що на тлумачення їх 
договору можуть впливати звичаї портів чи будь-
яких інших пунктів.

Ще однією характерною особливістю Інкотер-
мс є використання загальноприйнятого юриди-
ко-технічного прийому формулювання тільки 
обов’язків продавця і покупця, а не їхніх прав, 
оскільки конкретний обов’язок однієї сторони 
практично дзеркально кореспондує права іншої 
сторони.

Отже, розглянемо ці Правила детальніше, а та-
кож основні особливості останньої редакції 2010 р. 

У новому документі міститься 11 базисних тер-
мінів поставки, замість 13-ти, як це було в редак-
ції 2000 р. Замість 4-х термінів редакції 2000 р. 
DAF, DES, DEQ, DDU було введено два нових – 
DAT I DAP.

Змінена сама класифікація термінів. В редак-
ції 2000 р. всі базиси поставки були поділені на 
4 групи: група Е «Відвантаження» (EXW), група 
F «Основне перевезення продавцем не оплачене» 
(FCA, FAS, FOB), група С «Основне перевезення 
оплачене продавцем» (CFR, CIF, CPT, CIP) і гру-
па D «Прибуття» (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). 
В новій редакції Інкотермс було змінено фор-
мальний поділ на групи і, таким чином, усі бази-
си поставки поділені на дві групи: «Правила для 
будь-якого виду транспорту» та «Правила для 
морського та внутрішнього водного транспорту». 
Правила для будь-якого виду транспорту можуть 
застосовуватися для автомобільного, залізнично-
го, повітряного, а також при змішаних мульти-
модальних перевезеннях, причому у складі ос-
танніх можуть бути присутні як окремі ділянки 

переміщення товарів морські або внутрішні вод-
ні шляхи. Натомість морські та внутрішні водні 
шляхи передбачають, що поставка товарів здійс-
нюватиметься по схемі «порт-порт» незалежно 
від того, які порти – морські чи внутрішні вод-
ні – матимуть місце [9, c. 63]. 

Ще одним важливим нововведенням Інкотер-
мс 2010 є можливість застосування термінів не 
тільки в міжнародній, а і в національній торгів-
лі. На думку МТП, такий крок став результатом 
створення міждержавних торгових союзів й еко-
номічних об’єднань, таких, як ЄС, а також ши-
роке використання у внутрішній торгівлі США 
саме правил Інкотермс замість Єдиного торгового 
кодексу США.

Також у новій редакції закріплено можли-
вість застосування електронних комунікацій. 
За домовленістю сторін необхідні документи мо-
жуть бути замінені електронними повідомлення-
ми (EDI messages). У минулих редакціях були ви-
значені лише конкретні документи, які можуть 
бути заміненими [7, c. 35].

У нових термінах передбачений обов’язок 
продавця страхувати товар від транспортних ри-
зиків (CIF i CIP). Відповідно до процедур страху-
вання необхідно застосовувати нові, перегляну-
ті правила Інституту Лондонських страховиків 
(The Institute Cargo Clauses). 

Інкотермс 2010 конкретизували розподіл ви-
трат між продавцем і покупцем, пов’язаних із 
вивантаженням і обробленням товару на термі-
налах, в портах чи на станціях. Це було зробле-
но для того, аби уникнути подвійної оплати по-
купцем однієї і тієї ж послуги, адже на практиці 
досить часто бувають ситуації, коли фрахт опла-
чується продавцем, але по суті він оплачується 
покупцем, оскільки продавець частіше всього 
включає ці витрати в ціну товару. Разом із тим 
витрати по перевезенню можуть включати витра-
ти на оброблення чи переміщення товару в порту 
чи на терміналі, перевізник чи оператор можуть 
перенести ці витрати знову ж таки на отримувача 
товару, тобто покупця. Інкотермс 2010 вдалося 
уникнути цього шляхом чіткого розподілу таких 
витрат, а також уточнити питання перепродажу 
товару під час перевезення.

Широке використання правил Інкотермс у 
всьому світі під час укладання договорів між-
народної купівлі продажу товарів пояснюється 
рядом причин: по-перше, це – величезний авто-
ритет МТП, під егідою якої були розроблені Ін-
котермс; по-друге, актуальність правил. Періо-
дичне оновлення правил Інкотермс, враховуючи 
розвиток міжнародної торгівлі, науково-техніч-
ного прогресу, зміни у способах транспортуван-
ня товару. Далі, Інкотермс дозволяють мак-
симально спростити формулювання договору, 
уникнути зайвих нагромаджень у розподілі  
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взаємних прав і обов’язків сторін, дозволяє їм 
чітко визначити обсяг прийнятих на себе зо-
бов’язань. Наступне – Інкотермс дозволяють 
уникнути сторонам суперечок і різних тлума-
чень того чи іншого терміну, умов договору від-
повідно до міжнародної практики. Та останнє: 
правила Інкотермс отримали широке визнання 
зі сторони ділових кругів більшості країн.

Незважаючи на таку довгу історію існування 
і вдосконалення, питання правової природи Ін-
котермс до сьогоднішнього дня залишається від-
критим і дискусійним, як в Україні, так і у всьому 
світі [3, c. 94].

Основна більшість розглядає Інкотермс як 
збірник торгових звичаїв, хоча насправді це не є 
правильним. Коректніше розглядати Інкотермс 
як доказ існування самої звичаєвої норми. 

Як ми знаємо, виникнення ділових або, в на-
шому випадку, торгових звичаїв, відбувається в 
результаті багаторазового, систематичного і одна-
кового використання на практиці, на основі якого 
і формується норма, що й поширюється на більш 
широке коло сторін. 

У міжнародній практиці та науково-правовій 
доктрині міжнародний звичай – це стійке прави-
ло поведінки держав, що склалося у практиці, й 
за яким держави визнають юридичну силу. 

Відповідно до ст. 9 Конвенції ООН про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. за-
значається, що «<…> сторони зв’язані будь-яким 
звичаєм, щодо якого вони домовилися та практи-
кою, яку вони встановили в своїх відносинах. За 
відсутності інших домовленостей вважається, що 
сторони мали на увазі застосування їх до договору 
чи до його укладення звичаю, про який вони зна-
чи чи мали знати, і який в міжнародній торгівлі 
широко відомий і постійно додержується сторо-
нами в договорах такого роду й відповідній галузі 
торгівлі» [1].

Звідси випливає, що навіть у випадках, коли 
сторони не посилалися на положення Інкотермс, 
суд має право застосувати до договору дані прави-
ла, розглядаючи їх як однин із доказів існування 
торгового звичаю. Такі приклади досить часто 
зустрічаються у практиці міжнародних комер-
ційних арбітражів, тому надзвичайно важливо 
розуміти правову природу Інкотермс, яка не може 
зводитись лише до збірника норм, яка застосову-
ється виключно після посилання на нього в дого-
ворі як на його умови.

Інкотермс не являється міжнародним дого-
вором і не потребує будь-якого формального за-
кріплення в національному законодавстві й, 
відповідно, кожна держава самостійно визначає 
правовий статус Інкотермс. На сьогоднішній день 
на міжнародному рівні відсутній єдиний загаль-
новизнаний підхід до визначення місця правил 
Інкотермс у системі правових актів, що частково 

пояснюється різними правовими системами і не-
рівномірним розвитком міжнародної торгівлі.

 Наприклад, такі країни, як Австрія, Франція, 
Німеччина трактують Інкотермс як правовий зви-
чай, котрий застосовується, якщо сторони не ого-
ворять інше, в правовій системі Польщі Інкотер-
мс розглядається як торговий звичай, а в Іспанії, 
Іраці й, зокрема, в Україні – правилам Інкотермс 
була надана сила закону [8, c. 169]. 

В Україні історія застосування Правил Ін-
котермс була досить складною і розпочалася у 
1994 р. із прийняттям Указу Президента Укра-
їни № 567/94 «Про застосування Міжнародних 
правил інтерпретації комерційних термінів», за 
яким передбачалась можливість застосування 
даних правил у зовнішньоекономічній діяльно-
сті [4, c. 252]. Указом було встановлено, що під 
час укладення будь-яких договорів, у тому числі 
зовнішньоекономічних, предметом яких є товари, 
суб’єкти підприємницької діяльності повинні за-
стосовувати Правила Інкотермс у редакції 1990 р. 

Проте даний Указ породжував чималу кіль-
кість проблем: правила друкувалися в офіційному 
виданні «Урядовий кур’єр», ігноруючи авторські 
права МТП. Україна була єдиною країною світу, 
яка відкрито публікувала й тиражувала зазначені 
правила. У зв’язку з цим виникала значна кіль-
кість арбітражних спорів і, як наслідок, уникання 
співпраці з українськими контрагентами. Внаслі-
док цього все далі й далі ускладнювалися відноси-
ни із МТП, адже унеможливлювалось подальше 
отримання та поширення на своїй території нових 
офіційних документів Палати [5, c. 267].

Виходячи із ситуації, що склалася Україні, 
було необхідно виправити та спрямувати свою ді-
яльність у легальне русло. Почалася довга й ко-
пітка робота з підготовки пропозицій та внесення 
змін до законодавства України з метою приведен-
ня його у відповідність міжнародній практиці. 
Переломним моментом стало підписання Прези-
дентом України 19 травня 2011 р. Указу «Про ви-
знання такими, що втратили чинність Укази Пре-
зидента від 4 жовтня 1994 р. № 567 та від 1 липня 
1995 р. № 505», забезпечивши, таким чином, вве-
дення в дію Правил Інкотермс в редакції 2010 р. в 
Україні [6, c. 197]. 

Також на основі цього Указу Кабміном було 
підготовлено проект Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо визначення умов поставок», який було під-
писано 5 липня 2012 р.

Ним було внесено зміни до основних п’яти 
законів України, що «мають справу» з правила-
ми Інкотермс. Зокрема, це ч. 4 ст. 265 Господар-
ського кодексу України, ч. 1 ст. 6 Закону Украї-
ни «Про зовнішньоекономічну діяльність», ч. 1 
ст. 9 Закону України «Про захист національно-
го товаровиробника від демпінгового імпорту»,  
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ч. 8 ст. 14 Закону України «Про застосування спе-
ціальних заходів щодо імпорту в Україну», п. 2.19 
ст. 2 Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України», ч. 3 ст. 8 За-
кону України «Про транспортно-експедиторську 
діяльність».

Таким чином, суб’єкти господарської діяль-
ності мають можливість укладати контракти, 
використовуючи правила Інкотермс будь-якої 
редакції.

Здавалося б, все впорядковано на законо-
давчому рівні, проте це не зовсім так. Аналі-
зуючи чинне українське законодавство, вияв-
ляється, що використання правил Інкотермс є 
обов’язковим. Так, згідно з пунктом 1.5 Нака-
зу Мінекономіки від 06.09.2001 р. №  201 «Про 
затвердження Положення про форму зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів)» базисні 
умови поставки товарів (приймання-здавання 
виконаних робіт або послуг) визначаються від-
повідно до Міжнародних правил інтерпретації 
комерційних термінів. 

Однак це суперечить, у першу чергу, самій сут-
ті правил Інкотермс, які є диспозитивними і вико-
ристовуються лише в разі погодженої волі сторін. 
Крім то го, чинним законодавством України не пе-
редбачена відповідальність учасників зовнішньо-
економічної діяльності за невикористання правил 
Інкотермс у договорах, укладених між україн-
ськими суб’єктами господарської діяльності.

Таким чином, сьогодні в Україні склалася до-
волі парадоксальна ситуація. З одного боку, дер-
жава, виконавши зобов’язання щодо захисту ав-
торських прав МТП на публікацію, поширення та 
продаж правил Інкотермс і одночасно зобов’язав-
ши учасників українського ринку застосовувати 
ці правила у своїй діяльності, поставила госпо-
дарюючих суб’єктів та державні органи в глухий 
кут. Таким чином, використання і розповсюджен-
ня Інкотермс в Україні знову ж таки гальмується 
[4, c. 253].

Отже, правила Інкотермс є дійсно надзвичай-
но важливим документом у сфері міжнародної 
торгівлі. Вони є невід’ємною частиною договору 
купівлі-продажу товарів, що діють нерозривно і 
доповнюють один одного. Адже самі правила Інко-
термс за своєю природою дозволяють максималь-
но спростити формулювання договору, уникнути 
зайвих нагромаджень у розподілі взаємних прав 
і обов’язків сторін, дозволять їм чітко визначити 
обсяг прийнятих на себе зобов’язань.

Однак недосконале нормативне регулювання 
гальмує розвиток даних правил в Україні, ство-
рюючи юридичні перешкоди для українських 
контрагентів. Тому вирішення цього питання на 

законодавчому рівні буде фундаментальним кро-
ком на шляху Інкотермс в Україні та розвитку 
українського бізнесу в цілому. 
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анотація

Краснікова О. В., Самкова М. С. Вплив Міжнарод-
них правил інтерпретації комерційних термінів (пра-
вила іНКоТеРМс) на сучасну практику перевезення 
вантажів. – Стаття.

 У статті розглянуто поняття і сутність міжнарод-
них правил інтерпретації комерційних термінів, що 
використовуються в договорах міжнародної купів-
лі-продажу товарів. Визначено вплив торгового звичаю 
на практику перевезення вантажу. На основі аналізу 
національного законодавства зроблено висновок про 
застосування ІНКОТЕРМС в Україні.

Ключові  слова:  ІНКОТЕРМС, договір міжнародної 
купівлі-продажу товарів, уніфікація, торговий звичай.
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аннотация

Красникова А. В., Самкова М. С. Влияние Между-
народных правил интерпретации коммерческих тер-
минов (правила иНКоТеРМс) на современную прак-
тику перевозки грузов. – Статья.

В статье рассмотрены понятие и сущность между-
народных правил интерпретации коммерческих тер-
минов, используемых в договорах международной ку-
пли-продажи товаров. Определено влияние торгового 
обычая на практику перевозки груза. На основе ана-
лиза национального законодательства сделан вывод о 
применении ИНКОТЕРМС в Украине.

Ключевые  слова: ИНКОТЕРМС, договор между-
народной купли-продажи товаров, унификация, тор-
говый обычай.

Summary

Krasnikova O. V., Samkova M. S. The influence of the 
International rules for the interpretation of Commercial 
Terms (INCOTERMS Rules) on the modern practice of 
cargo transportation. – Article.

The article deals with the concept and essence of 
international rules for the interpretation of commercial 
terms used in the international sale of goods contracts. 
The influence of trade custom on the practice of cargo 
transportation has been determined. A conclusion about 
application of INCOTERMS in Ukraine was made basing 
on the analysis of national legislation.

Key  words:  INCOTERMS, contract of international 
sale of goods, unification, trade custom.
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доГоВіРНі МеХаНіЗМи ЗаХисТУ пеРсоНаЛЬНиХ даНиХ У ЄВРопеЙсЬКоМУ соЮЗі

Стрімкий технологічний розвиток і глобалі-
зація призводять до нових труднощів у захисті 
персональних даних. Зріс обмін персональними 
даними між публічними та приватними суб’єк-
тами, зокрема фізичними особами, асоціація-
ми та підприємствами на рівні Європейського 
Союзу. Масштаби збирання та спільного вико-
ристання персональних даних суттєво зросли. 
Для того, щоб забезпечити послідовний рівень 
захисту персональних даних фізичних осіб у 
всьому Союзі та запобігти виникненню розбіж-
ностей, що ускладнюють вільний рух персо-
нальних даних у межах внутрішнього ринку, 
необхідно, щоб Регламент забезпечував правову 
визначеність і прозорість для суб’єктів господа-
рювання, зокрема мікропідприємств, малих і 
середніх підприємств; надавав фізичним особам 
у всіх державах-членах однаковий рівень прав і 
обов’язків, що мають юридичну силу, і обов’яз-
ків для операторів і процесорів, забезпечував по-
стійний моніторинг опрацювань персональних 
даних і належні санкції у всіх державах-членах, 
а також дієву співпрацю між наглядовими орга-
нами різних держав-членів.

Стаття ставить за мету виробити чітке розу-
міння щодо ефективності наявних договірних 
механізмів захисту персональних даних у Євро-
пейському Союзі та запропонувати шляхи їх удо-
сконалення.  

Питанню функціонування договірних механіз-
мів захисту персональних даних у Європейському 
Союзі (далі – ЄС) присвячені численні праці ві-
тчизняних і європейських науковців. Досліджен-
ню окремих питань приділяли увагу такі фахів-
ці та вчені, як М. Лаббок, Н. Флірі, А. Марошч, 
П. Г. Мехіа, М. Бунда, Д. Гебель, Т. Хікман.

Регламент Європейського Парламенту і Ради 
ЄС 2016/679 (далі – Регламент) про захист фізич-
них осіб у сфері опрацювання персональних даних 
і про вільний рух таких даних був затверджений 
27 квітня 2016 р. і набуде чинності 25 травня 
2018 р. Регламент замінює Директиву 95/46/ЄC 
щодо захисту даних у зв’язку з обробкою персо-
нальних даних і вільним обігом цих даних.

Метою Регламенту є забезпечити сталий і 
високий рівень захисту фізичних осіб і усуну-
ти перешкоди для потоків персональних даних 
у межах Союзу; рівень захисту прав і свобод 
фізичних осіб у сфері опрацювання таких да-
них повинен бути однаковим у всіх державах- 

членах [1]. Необхідно забезпечувати послідовне 
й одноманітне застосування правил щодо захи-
сту фундаментальних прав і свобод фізичних 
осіб у сфері опрацювання персональних даних у 
всьому Союзі [2].

Захист, передбачений цим Регламентом у 
зв’язку з опрацюванням персональних даних, 
поширюється на фізичних осіб незалежно від їх-
нього громадянства чи місця проживання [3]. Цей 
Регламент не поширюється на опрацювання пер-
сональних даних, що стосуються юридичних осіб 
і підприємств, заснованих як юридичні особи, які 
містять інформацію про найменування, організа-
ційно-правову форму юридичної особи й контак-
тну інформацію юридичної особи [4].

Термін «персональні дані» як у Директиві, 
так і в Регламенті визначається як «будь-яка ін-
формація, що стосується ідентифікованої фізич-
ної особи або особи, яку можна ідентифікувати 
(«суб’єкт даних»)». 

На відміну від Директиви, яка не містить поло-
жень щодо порушення даних, Регламент містить 
визначення терміна «порушення персональних 
даних» і встановлює обов’язок інформування як 
наглядових органів, так і осіб, які є суб’єктом 
таких даних. Згідно з Регламентом порушен-
ням персональних даних є «порушення захисту, 
наслідком якого є випадкове або протизаконне 
знищення, втрата, зміна, несанкціоновані розго-
лошення або доступ до персональних даних, які 
передаються, зберігаються або обробляються ін-
шим чином» [5].

Порівняно з Директивою 95/46/ЄС Регла-
мент накладає на процесорів і операторів даних 
суворіші обмеження в аспекті захисту даних, 
одночасно конкретизуючи вимоги щодо належ-
них стандартів такого захисту. Регламент та-
кож уперше впроваджує спеціальні норми, які 
регламентують порядок повідомлення про пору-
шення даних.

За визначенням Регламенту оператором є «фі-
зична або юридична особа, орган державної вла-
ди, відомство чи інший орган, який самостійно 
або спільно з іншими визначає мету й засоби обро-
блення персональних даних». Отже, оператор – це 
організація, що приймає рішення щодо заходів з 
оброблення, незалежно від того, чи здійснює вона 
таке оброблення сама.

Стаття 24 покладає на оператора відпові-
дальність за забезпечення дотримання  вимог 
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Регламенту під час оброблення. Оператор має 
«вживати належних технічних і організаційних 
заходів» для забезпечення не лише дотримання 
вимог, але й здатності продемонструвати заходи, 
які ним уживаються.

На оператора покладається також особлива 
відповідальність за такі дії:

– здійснення аналізу впливу на захист даних, 
коли застосовуваний вид оброблення «може при-
звести до виникнення суттєвої загрози правам і 
свободам осіб», і впровадження належних техніч-
них запобіжників;

– гарантування захисту прав суб’єкта даних, 
наприклад, шляхом видалення даних, виконання 
вимог інформування й повідомлення, а також ве-
дення документування діяльності з оброблення;

– виконання обов’язків перед наглядовим ор-
ганом (інформування про порушення даних і кон-
сультування перед початком оброблення).

Регламент дозволяє оператору підтверджувати 
факт виконання ним вимог Регламенту шляхом 
дотримання кодексу поведінки й стандартів сер-
тифікації, схвалених наглядовим органом у від-
повідних державах-членах. 

Для того, щоб мати можливість підтвердити 
відповідність цьому Регламенту, оператор по-
винен ухвалити норми внутрішньої політики та 
забезпечити застосування інструментів, що від-
повідають, зокрема, принципам захисту даних 
за призначенням і захисту даних за замовчуван-
ням [6].

В аспекті всіх заходів з оброблення оператор 
має забезпечити за замовчуванням оброблення 
персональних даних у спосіб, що гарантує осо-
бам захист прав, якими вони наділені на підста-
ві Регламенту.

Це вимагає від оператора таких дій:
а) під час визначення способу оброблення да-

них і під час самого оброблення вживати належ-
них технічних і організаційних заходів (зокрема 
псевдонімізацію) із метою забезпечення наявності 
необхідних запобіжників на виконання вимог за-
конодавства;

б) уживати належних технічних і організацій-
них заходів для забезпечення за замовчуванням 
оброблення лише тих персональних даних, які є 
необхідними для досягнення певної мети. 

Оператор зобов’язаний мати документальні 
записи всіх категорій заходів з оброблення, які 
здійснюються від його імені, зокрема докумен-
тацію про будь-яку передачу таких даних за кор-
дон, а також про технічні чи організаційні заходи 
із забезпечення належного рівня захисту. Окрім 
того, під час виконання цих завдань оператор має 
співпрацювати з контрольним органом, якому 
вони підпорядковані.

Регламент розмежовує відповідальність і 
обов’язки оператора й процесора даних, зобов’я-
зуючи оператора залучати лише тих процесорів, 

які забезпечують «достатні гарантії впроваджен-
ня належних технічних і організаційних заходів» 
на виконання вимог Регламенту й для захисту 
прав суб’єктів даних. Процесор також має вжити 
всіх заходів, що передбачені нормами статті 32 
Регламенту, яка визначає стандарти безпечного 
оброблення.

Згідно з положеннями статті 32, подібними до 
статті 17 Директиви, оператор і процесор зобов’я-
зані «впроваджувати належні технічні й організа-
ційні заходи», ураховуючи «останні досягнення 
технічного прогресу», а також «характер, межі, 
обставини й цілі обробки, ризики й загрози для 
прав і свобод фізичних осіб». Однак на відміну від 
Директиви Регламент дає конкретні поради щодо 
видів захисних заходів, які можуть розглядатися, 
«виходячи з наявних ризиків», зокрема такі:

– псевдонімізація й шифрування персональ-
них даних;

– здатність до постійного забезпечення конфі-
денційності, цілісності, доступності й стійкості 
систем і послуг з оброблення;

– здатність до своєчасного відновлення досту-
пу до персональних даних у разі аварії на облад-
нанні або технічної несправності;

– процедура регулярного тестування, оцінки й 
аналізу ефективності технічних і організаційних 
заходів для забезпечення захисту обробки.

Оператор і процесор, які дотримуються або за-
твердженого кодексу поведінки, або стандартів 
затвердженого механізму сертифікації, як зазна-
чено в статтях 40 і 42, можуть використовувати ці 
інструменти як доказ дотримання стандартів без-
пеки, установлених Регламентом.

Оператор несе відповідальність за дії процесо-
ра, якого він обирає, а також за дотримання прин-
ципів оброблення персональних даних, визначе-
них Регламентом.

Згідно з визначенням Регламенту процесо-
ром є «фізична або юридична особа, орган дер-
жавної влади, відомство чи інший орган, який 
обробляє персональні дані від імені оператора». 
Інакше кажучи, у той час як оператор є особою, 
яка приймає рішення щодо здійснення обро-
блення, процесор є будь-якою особою, найнятою 
оператором для здійснення оброблення. Проце-
сора, який діє як оператор або виходить за межі 
своїх повноважень, наданих йому оператором, 
Регламент розглядає як оператора щодо такого 
оброблення, і на нього поширюються положен-
ня, які застосовуються до оператора.

Обираючи процесора, оператор має залучати 
лише тих процесорів, які надають достатні га-
рантії своєї здатності вжити належних техніч-
них і організаційних заходів, необхідних для 
виконання вимог Регламенту. Наприклад, опе-
ратор, який застосовує юридично зобов’язальні 
корпоративні правила або положення типового 
договору як належний засіб захисту даних під 
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час їхньої передачі за кордон, має обтяжувати 
обов’язком дотримання таких правил або умов 
також залученого ним процесора.

Оператор також не має нехтувати здійсненням 
аналізу впливу на захист даних до обрання про-
цесора. Положення Преамбули визнають такий 
аналіз доцільним в будь-якому разі, але особливо 
важливим у разі роботи сторін із конфіденційни-
ми персональними даними. Якщо оператор бажає 
залучити саме цього процесора, найліпшим рі-
шенням буде попередня консультація з відповід-
ним наглядовим органом із захисту даних.

Оцінювання впливу на захист даних вимага-
ється в таких випадках:

– систематичне та масштабне оцінювання пер-
сональних аспектів, що стосуються фізичних осіб, 
яке ґрунтується на автоматизованому опрацю-
ванні (зокрема профайлінгу1) та на якому ґрунту-
ються рішення, що мають юридичні наслідки від-
носно фізичної особи чи подібним чином істотно 
впливають на фізичну особу;

– широкомасштабне опрацювання спеціаль-
них категорій даних, указаних у статті 9 (1), і 
персональних даних про судимості й кримінальні 
злочини, що вказані в статті 10; 

– систематичний і широкомасштабний моніто-
ринг зони, що знаходиться в публічному доступі [7].

Ключовою відмінністю Регламенту від Ди-
рективи є покладання прямих обов’язків на 
процесора. Опрацювання процесором має регу-
люватися договором або іншим нормативно-пра-
вовим актом згідно із законодавством ЄС або 
держави-члена, пов’язувати зобов’язальними 
відносинами процесора відносно оператора та 
встановлювати предмет і тривалість опрацюван-
ня, характер і цілі опрацювання, тип персональ-
них даних і категорії суб’єктів даних, обов’язки 
та права оператора.

Як і оператор, процесор може підтвердити факт 
виконання вимог шляхом дотримання кодексу по-
ведінки чи стандартів механізму сертифікації або 
шляхом застосування типових положень, затвер-
джених Єврокомісією.

Також упроваджується ланцюгова система 
повідомлення процесором про випадки пору-
шення персональних даних: процесор інформує 
оператора про порушення даних, оброблених 
без необґрунтованих затримок, після чого опе-
ратор інформує відповідний контрольний орган. 
За можливості таке повідомлення надається не 
пізніше ніж протягом 72 годин після отримання 
інформації про порушення, а в разі виникнення 
суттєвої загрози для суб’єкта даних оператор без 
необґрунтованих затримок інформує про пору-
шення даних суб’єкта таких даних.

У разі порушення персональних даних опера-
тор даних зобов’язаний інформувати наглядовий 
орган, «уповноважений згідно зі статтею 55», 
який скоріше за все (з огляду на положення стат-
ті 56(1)) є наглядовим органом держави-члена, в 
якій знаходиться головне або єдине підприємство 
оператора. Повідомлення надається «без необ-
ґрунтованих затримок і за можливості не пізніше 
ніж протягом 72 годин після отримання інфор-
мації про порушення». Якщо протягом 72 годин 
повідомлення не надане, оператор мусить надати 
«умотивоване пояснення» затримки.

Стаття 33(1) містить ключовий виняток з 
обов’язку інформування наглядового органу: по-
відомлення не є обов’язковим, якщо «порушення 
персональних даних, імовірно, не призведе до ви-
никнення загрози порушення прав і свобод фізич-
них осіб». 

Повідомлення на адресу наглядового органу 
має містити принаймні такі відомості: опис ха-
рактеру порушення персональних даних, зокрема 
кількості й категорій суб’єктів даних, в яких міс-
тяться персональні дані; контактну інформацію 
особи, відповідальної за захист даних; «описання 
ймовірних наслідків порушення персональних да-
них»; викладення пропозицій оператора з виправ-
лення порушення, зокрема будь-яких заходів із 
пом’якшення негативних наслідків. Якщо вся ін-
формація не може бути надана одразу, вона може 
надаватися поетапно.

Коли процесор даних стикається з порушенням 
персональних даних, він має інформувати опе-
ратора, але окрім цього відповідно до положень 
Регламенту не несе будь-яких зобов’язань із пові-
домлення чи інформування. У разі встановлення 
оператором факту, що порушення персональних 
даних «імовірно, призведе до виникнення суттєвої 
загрози правам і свободам осіб», він зобов’язаний 
повідомити про факт порушення персональних 
даних також суб’єктів даних. Згідно з вимогами 
статті 34 це здійснюється «без необґрунтованих 
затримок».

Регламент передбачає винятки із цього 
обов’язку інформування суб’єктів даних у та-
ких обставинах: 1) оператор задіяв відповідні 
технічні й організаційні інструменти захисту, і 
такі інструменти було застосовано до персональ-
них даних, на які вплинули порушення персо-
нальних даних, зокрема ті, що унеможливлю-
ють розуміння персональних даних будь-якою 
особою, яка не має дозволу на доступ до них 
(шифрування); 2) після порушення персональ-
них даних оператор вживає заходів із «забезпе-
чення неможливості настання несприятливих 
наслідків і суттєвої загрози правам і свободам 

1 Профайлінг означає будь-яку форму автоматизованого опрацювання персональних даних, що складається з вико-
ристання персональних даних для оцінювання окремих персональних аспектів, що стосуються фізичної особи, зокрема 
для аналізу або прогнозування аспектів, що стосуються продуктивності суб’єкта даних на роботі, для аналізу економіч-
ної ситуації, здоров’я, особистих переваг, інтересів, надійності, поведінки, місцезнаходження або пересування.
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суб’єктів даних»; 3) у разі «необхідності докла-
дання надмірних зусиль» для інформування 
суб’єктів даних надається право застосування 
альтернативних способів інформування.

У разі інформування оператором відповідного 
наглядового органу про порушення персональних 
даних його повноваження з інформування суб’єктів  
даних обмежуються здатністю державного нагля-
дового органу, згідно з положеннями статті 34(4), 
висунути вимогу такого інформування або дійти 
висновку про відсутність у цьому потреби з огляду 
на обставини [8].

Регламент вимагає від оператора й проце-
сора впровадження належних технічних і ор-
ганізаційних заходів для забезпечення пропо-
рційності рівня захисту персональних даних 
наявним ризикам, наприклад, застосовуючи 
псевдонімізацію й шифрування, забезпечуючи 
конфіденційність систем оброблення й застосу-
вання процедур із регулярної перевірки ефек-
тивності цих заходів.

Оператор несе відповідальність за шкоду, 
завдану обробленням «у порушення» вимог 
Регламенту. Процесор, з іншого боку, несе від-
повідальність «лише за невиконання обов’яз-
ків, спеціально покладених Регламентом на 
процесора, або за дії, що виходять за межі за-
конних інструкцій оператора чи суперечать 
їм». Інакше кажучи, особи, які висувають про-
цесору претензії на підставі Регламенту, окрім 
факту шкоди й загального недотримання вимог 
мають довести ще одну обставину – порушення 
процесором спеціальних вимог закону або сво-
їх договірних зобов’язань. Після встановлення 
факту невиконання вимог на оператора й про-
цесора покладається тягар доказування відсут-
ності в завданій шкоді їхньої провини.

Коли оператор і процесор спільно беруть участь 
в одному судовому процесі, відповідальність за 
шкоду може бути розподілена між ними відповід-
но до міри відповідальності кожного за таку шко-
ду за умови, що суб’єкт даних отримує відшкоду-
вання в повному обсязі [9].

Ефективний захист персональних даних на 
всій території ЄС вимагає посилення та деталіза-
ції прав суб’єктів даних, а також обов’язків тих, 
хто відповідає за оброблення персональних даних; 
наділення їх відповідними повноваженнями для 
моніторингу та забезпечення дотримання пра-
вил із захисту персональних даних, застосування 
санкцій до порушників у державах-членах. Щодо 
опрацювання персональних даних, необхідного 
для дотримання встановлених законом зобов’я-
зань, виконання завдання в суспільних інтересах 
або здійснення офіційних повноважень, покладе-
них на контролера, держави-члени повинні мати 

можливість зберігати чи задіювати положення на-
ціонального законодавства для більш детального 
уточнення застосування правил цього Регламенту.
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анотація

Шевчук О. О. договірні механізми захисту персо-
нальних даних у Європейському союзі. – Стаття.

Стаття присвячена структурному аналізу договір-
них механізмів захисту персональних даних у Європей-
ському Союзі. Наводяться ключові відмінності щодо 
механізмів захисту персональних даних за Директивою 
95/46/ЄС і Регламентом (ЄС) 2016/679. Пропонується 
розглянути основні обов’язки та межі відповідальності 
оператора й процесора щодо захисту персональних да-
них під час їх оброблення. Розглядаються особливості 
повідомлення про випадки порушення системи захисту 
персональних даних відповідно до Регламенту.

Ключові слова: оператор, процесор, аналіз впливу, 
захист даних за призначенням, захист даних за замов-
чуванням, псевдонімізація, шифрування, Європей-
ський Союз.
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аннотация

Шевчук А. А. договорные механизмы защиты пер-
сональных данных в европейском союзе. – Статья.

Статья посвящена структурному анализу дого-
ворных механизмов защиты персональных данных в 
Европейском Союзе. Приводятся ключевые отличия 
механизмов защиты персональных данных соглас-
но Директиве 95/46/ЕС и Регламенту (ЕС) 2016/679. 
Предлагается рассмотреть основные обязанности и пре-
делы ответственности оператора и процессора по защи-
те персональных данных при их обработке. Рассматри-
ваются особенности оповещения о случаях нарушения 
защиты персональных данных согласно Регламенту.

Ключевые слова: оператор, процессор, анализ влия-
ния, защита данных по назначению, защита данных по 
умолчанию, псевдонимизация, шифрование, Европей-
ский Союз.

Summary

Shevchuk O. O. Treaty mechanisms for the protection 
of personal data in the European Union. – Article.

The paper is devoted to the structural analysis of 
contractual mechanisms of the protection of personal 
data in the European Union. Provides the key differences 
regarding the mechanisms of protection of personal data 
under Directive 95/46 / EC and Regulation (EC) 2016/679. 
It is proposed to consider the main responsibilities and 
limits of the responsibility of the operator and processor 
of the protection of personal data within processing. 
Features of informing about violations of personal data in 
accordance with the Regulations are noted.

Key  words:  operator, processor, impact analysis, 
data protection by design, data protection by default, 
pseudonymisation, encryption, European Union.
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РеЦеНЗія На МоНоГРаФіЮ Ю. о. ЛеГеЗи  
«пУБЛіЧНе УпРаВЛіННя У сФеРі ВиКоРисТаННя пРиРодНиХ РесУРсіВ:  

адМіНісТРаТиВНо-пРаВоВі Засади»

У сучасних умовах вагомого значення набу-
ває вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання використання природних ресурсів 
як публічного управління. Сфера використання 
природних ресурсів України залишається тією 
сферою управління, яка характеризується наяв-
ністю значних корупційних ризиків, що зумов-
люється насамперед недосконалістю механізму 
публічного управління, відсутністю забезпечен-
ня реалізації принципу прозорості дозвільно-лі-
цензійного провадження з використання при-
родних ресурсів, дублюванням повноважень 
органів центральної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Яскравими доказами 
на підтвердження «жахливого» стану реаліза-
ції публічного управління у сфері використання 
природних ресурсів в Україні є латентне врегу-
лювання «бурштинного скандалу», знищення 
значних площ лісових масивів, створення загроз 
надзвичайної екологічної ситуації на території 
неконтрольованих регіонів зон проведення анти-
терористичної операції в Донецькій і Луганській 
областях тощо.

У юридичній літературі з адміністративного 
права розкриті певні підходи до розуміння форм 
діяльності суб’єктів публічного управління. На-
уковий підхід до визначення форм публічного 
управління, запропонований О.М. Бандуркою, 
зводиться до характеристики зовнішніх проявів 
управлінської діяльності та характеристики 
способу вираження її змісту в конкретних умо-
вах, тобто тієї чи іншої управлінської дії, що 
має зовнішній вияв. Такі вчені, як Ю.П. Битяк, 
В.В. Галунько, Є.А. Гетьман, Н.Л. Губерська, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 
Р.С. Мельник, Д.В. Приймаченко та інші, визна-
чають форми публічного управління як зовніш-
ню форму діяльності органу, у межах якої реалі-
зуються його функції.

Сьогодні в теорії адміністративного права та 
практики його застосування є необхідність під-
вищення ефективності функціонування меха-
нізму публічного управління загалом та у сфе-
рі використання природних ресурсів зокрема. 
Недостатність наукових розробок із цієї про-
блематики, недосконалість нормативних засад 

регулювання в зазначеній сфері зумовлюють ак-
туальність комплексного дослідження публічно-
го управління у сфері використання природних 
ресурсів. Незважаючи на появу останнім часом 
монографічних досліджень з актуальних питань 
адміністративного права, теоретико-прикладні 
проблеми публічного управління у сфері вико-
ристання природних ресурсів залишаються поза 
увагою науковців.

Дослідження Ю.О. Легези певною мірою за-
повнює зазначені вище пробіли адміністратив-
ного права як галузі права. Воно є складовою 
частиною наукових пошуків, пріоритетність 
яких визначається загальнодержавними та ре-
гіональними програмними документами. Зокре-
ма, дослідження має безпосереднє відношення до 
Концепції адміністративної реформи в Україні, 
Концепції національної екологічної політики 
України, відповідає Основним науковим напря-
мам та найважливішим проблемам фундамен-
тальних досліджень у галузі природничих, тех-
нічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки.

Об’єктивність і достовірність результатів мо-
нографічного дослідження забезпечується на-
самперед використанням усього методологічного 
арсеналу сучасної правової науки, філософських, 
загальнонаукових, спеціально-наукових та 
конкретно-наукових методів пізнання, зокре-
ма таких, як діалектичний, системний, струк-
турно-функціональний, формально-логічний та 
інші методи. Застосування цього методологіч-
ного інструментарію дало змогу комплексно до-
слідити фінансово-правові аспекти інвестиційної 
діяльності як багатогранного правового явища з 
урахуванням особливостей правового регулюван-
ня публічного управління у сфері використання 
природних ресурсів та надати авторські пропози-
ції щодо усунення прогалин і недоліків законо-
давства в цій сфері.

Робота складається з вступу, п’яти розді-
лів, сімнадцяти підрозділів, висновків, спис-
ку використаних джерел і додатків. Структура 
монографії виглядає досить обґрунтованою та 
логічною. Її перший розділ присвячений визна-
ченню сфери використання природних ресурсів 
як об’єкта публічного управління (підрозділ 1.1).  

© Т. О. Карабін, 2017
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Автором розкриваються сутність і структура ад-
міністративно-правового механізму публічно-
го управління у сфері використання природних 
ресурсів, визначаються нормативні засади пу-
блічного управління у сфері використання при-
родних ресурсів та місце в них адміністратив-
но-правового регулювання (підрозділи 1.2, 1.3).

У другому розділі монографії розкриваються 
особливості структури системи суб’єктів публіч-
ного управління у сфері використання природних 
ресурсів, характеризуються етапи її розвитку, 
визначаються елементи їх адміністративно-пра-
вового статусу (підрозділи 2.1, 2.2). Встановлено 
форми участі громадськості в публічному управ-
лінні у сфері використання природних ресурсів 
(підрозділ 2.3).

У третьому розділі розкрито форми та зміст 
публічного управління у сфері використан-
ня природних ресурсів, визначено завдання 
й функції його здійснення, охарактеризовано 
форми його реалізації. Питання адміністратив-
ної відповідальності за порушення законодав-
ства у сфері використання природних ресурсів 
розглядаються Ю.О. Легезою як засіб забезпе-
чення ефективності публічного управління в 
аналізованій сфері.

Четвертий розділ присвячений досліджен-
ню системи адміністративних процедур у сфе-
рі використання природних ресурсів, визна-
ченню критеріїв для їх класифікації. Розкрито 
особливості реалізації дозвільно-ліцензійного, 
контрольно-наглядового та адміністративно-де-
ліктного провадження у сфері використання 
природних ресурсів.

П’ятий розділ спрямований на визначення 
перспектив функціонування механізму публіч-
ного управління у сфері використання природ-
них ресурсів. Визначаються шляхи вдосконален-
ня змісту й процедур публічного управління у 
сфері використання природних ресурсів.

Заслуговують на увагу положення та реко-
мендації, що містяться у висновках цієї робо-
ти. Насамперед це стосується пропозиції щодо 
вдосконалення змісту та процедур публічного 
управління у сфері використання природних 
ресурсів, що має забезпечувати впровадження 

електронного урядування, яке досягається та-
кими шляхами:

1) перегляду принципів ведення державних 
кадастрів у частині доцільності об’єднання дер-
жавного земельного кадастру з державним реє-
стром речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень;

2) утворення Всеукраїнського центру надання 
адміністративних послуг при Міністерстві еколо-
гії та природних ресурсів України, що дасть змогу 
покласти здійснення низки попередніх погоджу-
вальних процедур із заявником на такий центр;

3) запровадження Єдиного реєстру адміні-
стративних деліктів із метою створення прозо-
рого механізму притягнення до адміністративної 
відповідальності суб’єктів природоресурсних 
відносин;

4) активізації децентралізаційних процесів, 
що є можливим шляхом усунення дублювання 
повноважень місцевих рад і центральних органів 
державної виконавчої влади;

5) активізації впровадження загальнонаці-
ональної електронної інформаційної системи у 
сфері використання природних ресурсів;

6) уніфікації судової практики шляхом підго-
товки відповідних узагальнень у сфері розгляду 
публічно-правових і приватноправових спорів у 
сфері використання природних ресурсів.

Обрана структура монографії дала змогу авто-
ру послідовно й системно проаналізувати широ-
кий спектр питань, які стосуються досліджуваної 
проблематики. Автор логічно виклав матеріал із 
дотриманням відповідного співвідношення за-
гальних та конкретних питань, а також сформу-
лював необхідні наукові дефініції.

Отже, монографія Ю.О. Легези «Публічне 
управління у сфері використання природних ре-
сурсів: адміністративно-правові засади» є кон-
цептуальною, комплексною й фундаментальною 
науковою працею, що виконана на актуальну 
тему та має наукову й практичну цінність. Ре-
зультати дослідження можуть бути використані 
науковцями, публічними службовцями, викла-
дацьким персоналом, слухачами та студентами 
вищих навчальних закладів, а також тими, хто 
має стосунок до цієї сфери.
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