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РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондар Н. А.,
старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства,

Сумський національний аграрний університет

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕЦЕПЦІЇ 
РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ПОЛЬЩІ

У статті досліджено ступінь впливу та процес рецепції римського права в правову систему 
Польщі в різні історичні періоди.

Ключові слова: рецепція римського права, правова система, романо-гермаська правова 
система.

В статье исследована степень влияния и процесс рецепции римского права в правовой си-
стеме Польши в разные исторические периоды. 

Ключевые слова: рецепция римского права, правовая система, романо-гермаська правовая 
система.

In this article is analyzed the extent and impact of the process of reception of roman law in the 
Polish legal system in different historical periods. 

Key words: reception of roman law, the legal system, roman-hermaska legal system.

Постановка проблеми. Останнім 
часом ми спостерігаємо за процесом 
зближення різних правових систем під 
впливом процесів глобалізації. Правова 
система будь-якої держави має свої наці-
ональні, історичні, культурні особливості. 
У державах, де юридична наука склалась 
на основі римського права, правова сис-
тема належить до романо-германського 
типу правових систем. Не є виключенням 
Польща, адже на формування її правової 
системи мали вплив римське, канонічне, 
французьке, австрійське, німецьке, росій-
ське та радянське законодавство в різні 
історичні епохи. Л.А. Луць до романо-гер-

манського типу відносить правові систе-
ми, що виникли, на Європейському конти-
ненті на основі канонічного та звичаєвого 
права і рецепції римського права [7, с. 54]. 
Як вірно зазначив В. Моддерман, «велике 
значення римського права не в тому, що 
воно в силу санкціонування законодавчих 
актів ставало чинним правом – це явища, 
які минають; значення римського права в 
тому, що ним насичена вся наша літерату-
ра, що воно впливало на розвиток нашого 
права і розширило наше юридичне мис-
лення» [9, с. 5].

А.Х. Саїдов характеризуючи романо-
германську правову сім’ю зазначає, що 



7

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

вона має досить давню юридичну істо-
рію, склалася на основі вивчення рим-
ського права в італійських, французьких 
і німецьких університетах, що створили в 
XII -XVI ст. на базі Зводу законів Юстині-
ана загальну для багатьох європейських 
країн юридичну науку. Автор підкрес-
лює, що відбувся процес, який отримав 
назву «рецепція римського права». При 
цьому спочатку ця рецепція носила док-
тринальні форми: римське право безпо-
середньо не застосовувалося, вивчались 
його понятійний фонд, досить розвинута 
структура, внутрішня логіка, юридична 
техніка [13, с. 206].

Аналіз правової системи Польщі та 
вплив на неї норм римського права набу-
ває особливого значення, адже ця країна 
є близьким сусідом України та можливим 
провідником євроінтеграційного процесу, 
що активно поширюється в національно-
му правовому полі.

У зв’язку з вищеозначеним в роботі 
аналізується вплив римського права на 
формування сучасної правової системи 
Польщі.

Актуальність теми зумовлена тим, 
що останнім часом активізувалися дослі-
дження щодо поняття рецепції як вітчиз-
няними так і зарубіжними науковцями, а 
от дослідження рецепції римського права 
в правовій системі Польщі майже відсут-
ні. Зважаючи на це, особливого значення 
набувають наукові розвідки питань рецеп-
ції римського права для здійснення іден-
тифікації правової системи Республіки 
Польщі до романо-германського типу пра-
вової системи. 

Мета дослідження. Стаття присвячена 
теоретико-правовому дослідженню понят-
тя та змісту рецепції права, а також дослі-
джена рецепція римського права у правову 
систему Польщі та його гармонізація від-
повідно до особливостей правової системи. 

Досягнення поставленої мети опосе-
редковує необхідність вирішення завдань 
такого спрямування: з’ясувати роль і зна-
чення римського права в правовій системі 
Польщі; проаналізувати характерні риси 
процесу рецепції римського права в право-
ву систему Польщі в різні історичні епохи; 
з’ясувати ступінь впливу римського права 
на право сучасної Польщі, яке дасть змогу 
адекватно оцінити загальні закономірнос-
ті, найвагоміші здобутки та ймовірні труд-
нощі на шляху сучасного правотворення.

Стан дослідження. Питання рецепції 
та суміжних правових понять в теоретич-
ному та історичному аспектах висвітлю-
вались в наукових роботах українських та 
зарубіжних дослідників. Насамперед, це 
праці Ю. Бардаха, О. Бальцера, П.Г. Вино-
градова, В. Володкевича, Д.В. Дождєва, А. 
Дебінського, З.П. Мельник, В. Модермана,  
С.А. Муромцева, Ю.М. Оборотова, І.О. 
Покровського, Є.О. Харитонова й ін.

Виклад основних положень. Римське 
право є унікальним явищем в юриспру-
денції внаслідок особливої ролі в право-
вій системі людства. Воно пережило свій 
народ і стало фундаментом для розвитку 
багатьох правових систем країн Європи, 
завдяки рецепції римського права. Відо-
мий польський романіст Вітольд Волод-
кевич вважав, що «римське право є одним 
з тих елементів класичної культури, які 
найбільшою мірою вплинули на сучасний 
світ. Воно тісно пов’язане з суспільним 
і економічним устроєм Стародавнього 
Риму і в той же час багатий універсаль-
ними елементами, які застосовуються в 
інших умовах. Вплив римського права 
на формування сучасних правопорядків 
нескінченно більший, ніж у будь-якого 
іншого стародавнього права. Інститути, 
юридичні конструкції і поняття, розробле-
ні римлянами, мали вплив на всю історію 
права. Римське право пережило державу, 



8

№1 / 2014 р.
♦

в якій воно сформувалося. Під покровом 
римського права розвинулися національні 
правові системи Європи від середньовіччя 
до наших днів» [1].

Сам термін рецепція походить від ла-
тинського слова «receptio», тобто «при-
йняття» або «запозичення». Поняття ре-
цепції використовується у різних галузях. 
У науковому обігу термін з’явився в другій 
половині XIX століття. Основоположни-
ком вважається німецький правознавець 
та історик К.Ф. Савін’ї, один із засновни-
ків історичної школи права. У своїх пра-
цях він доводить думку, що римське право 
продовжувало діяти з часів падіння Захід-
ної Римської імперії – 476 р. до ХІ ст. в 
більшості країн Європи в звичаях, законах 
та роботах середньовічних юристів, на 
відміну від його сучасників, які стверджу-
вали, що рецепція римського права поча-
лася з ХІ-ХІІ ст. 

У юридичній енциклопедії за редакці-
єю Ю.С. Шемшученка під рецепцією пра-
ва розуміють – відродження, сприйняття 
ідей, принципів та положень системи пра-
ва минулих епох новою системою права 
[19, с.532].

О.А. Підопригора та Є.О. Харитонов під 
рецепцією розуміють його відродження, 
сприйняття духу, ідей і головних засад та 
основних положень тією чи іншою цивілі-
зацією на певному етапі її розвитку в кон-
тексті загального процесу циклічних рене-
сансів. Мета i кінцевий результат рецепції 
– створення на існуючій базі чогось нового 
у сфері культури, права тощо [14, с. 130].

Рецепція – це запозичення, асиміля-
ція будь-яким суспільством чужих куль-
турних моделей – таке визначення давав 
польський правник Ю. Бардах [17, с. 264].

З.П. Мельник досліджує рецепцію пра-
ва як однобічний, добровільний процес за-
позичення, сприйняття і подальшого при-
стосування до умов певної країни більш 

розвинутого права, створеного в інший 
момент часу або в іншій державі, з метою 
вдосконалення та поліпшення дії власної 
правової системи. На основі здійсненого 
авторкою аналізу, правову рецепцію по-
трібно розуміти як складний процес, який 
не зводиться до механічного перенесення 
певних нормативних положень, а вклю-
чає й подальше засвоєння і використання 
ідей, принципів, інститутів тощо правової 
системи інших часів та інших народів; до-
бровільне запозичення, а не примусове; 
свідоме запозичення; однобічне запози-
чення; запозичення, що відбувається за 
ініціативи суб’єкта – рецепієнта; запози-
чення, що є можливим в рамках взаємодії 
більш-менш однорідних правових систем 
[8, с. 9-10]. 

Досліджуючи вплив римського права на 
національне право країн, можна виділити 
наступні групи:

– країни з безпосередньою рецепці-
єю норм римського права: Італія, південь 
Франції, Іспанія;

– країни з сильним впливом римського 
права: Німеччина, Австрія, Нідерланди;

– країни з обмеженою рецепцією рим-
ського права, яка відбувається шляхом за-
позичення ідей та норм римського права 
не безпосередньо з першоджерел, а через 
ті системи, де рецепція відбулась раніше: 
північна Франція, Польща, Угорщина, 
Україна, Росія;

– країни, які не зазнали значного впли-
ву римського права: Англія і Ірландія.

З огляду на те, що рецепція римського 
права є складним явищем, виділяють де-
кілька етапів цього процесу. Початок ре-
цепції в Західній Європі датується кінцем 
ХІ – початком ХІІ ст. Значну роль у відро-
дженні класичного римського права віді-
грав Болонський університет, в якому пра-
цював Ірнерій (1055-1130) найвідоміший 
знавець римського права. Ним була ство-
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рена школа римського права, яка отрима-
ла назву глосаторів. Короткі зауваження 
щодо незрозумілих місць норм римського 
права, які виносились на полях, отримали 
назву – глоса. У Ірнерія було багато учнів і 
послідовників, які продовжили його спра-
ву. У ХІІ столітті з’являються, так звані 
постглосатори, предметом їх досліджень 
та коментування були вже не римські дже-
рела, а глоси попередників.

Питання впливу римського права на 
правову культуру та систему Польщі є 
спірним питанням серед польських на-
уковців. Водночас потрібно мати на увазі, 
що така рецепція не була неперервною і 
мала багатошарову структуру, пов’язану, 
зокрема, з впливом правових систем різ-
них держав, адже польські землі знаходи-
лись під впливом європейських держав в 
різні історичні періоди. 

В епоху ранньофеодальної монархії, 
а саме з Х до першої половини XIV ст. 
в Польщі переважав правовий звичай, 
тому рецепція римського права не при-
звела до забуття національних традицій. 
Вона визнавалась лише способом ство-
рення нової національної правової систе-
ми. Важливим чинником для запозичення 
римського права стало прийняття хрис-
тиянства в 966 р. за правління Мєшка І. 
А. Дебіньський зазначає, що саме цей 
факт сприяв тому, що Польща підпала 
під вплив латинської цивілізації (західно-
європейської), на відміну від інших схід-
них слов’ян, які стали віруючими східної 
церкви і життя яких регулювалося відпо-
відно до візантійського права. Прийняття 
християнства спричинило прихід духо-
венства, яке отримало освіту відповідно 
до канонічного права і римського права 
поза межами Польщі [4]. 

Рецепція норм римського права в пра-
вову систему Польщі розпочалося в більш 
пізній історичний період, а саме з ХІІІ сто-

ліття. Багато в чому воно йшло через Ні-
меччину, але агресивна політика німецьких 
феодалів ускладнювала цей процес. Б.Й. 
Тищик, називає у ХІІІ ст. три основні сис-
теми: польське земське право (звичаєве), 
німецьке та канонічне право [16, с. 121].

Той факт, що Польща була обізнана в 
римському праві цього періоду підтвер-
джують рукописи Вінцента Кадлубека 
(1150/1160-1223), польського літописця 
і краківського епіскопа. Інформації про 
нього збереглося не багато, але відо-
мо, що він навчався або в італійському, 
або французькому університеті, а отже 
вивчав римське право. Хроніка В. Кад-
лубека, писана перед 1207 р. на основі 
хроніки Галла Аноніма (прим. автора – 
польський літописець (113-117 рр. н.е.)), 
усних свідчень, документів, власних ав-
торських спостережень, складається з чо-
тирьох книг, в яких ідеться про події від 
найдавніших часів до 1202 р [16, с.64]. 
Описуючи історію Польщі В. Кадлубек 
використовував термінологію і цитував 
римське право, а також не втрачав мож-
ливості «похвалитися знанням римського 
законодавства» [4]. 

В 1364 р. за правління Казимира Вели-
кого в Кракові було відкрито університет, 
який діє і зараз. Спочатку цей універси-
тет був заснований на моделі університе-
ту Болоньї та мав широку автономію та 
привілеї. В ньому діяло три відділення – 
вільних наук (гуманітарний), медицини та 
права, де готували фахівців, яких потре-
бувала королівська адміністрація для не-
сення служби і виконання дипломатичних 
обов’язків. З 11 створюваних, під патро-
натом корони, кафедр – п’ять були віддані 
римському праву і три праву канонічному. 
На жаль, вони не були заповнені та не по-
чали працювати, адже не було відповідних 
фахівців з римського права. Викладання 
римського права почалося не раніше 1518 
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року. Перша кафедра римського права 
була створена в 1533р. єпископом Петром 
Томіцкі (1523-1536), випускником Болон-
ського університету [4].

Після смерті Казимира Великого уні-
верситет занепадає і лише в 1400 році 
він відновлює свою діяльність. Королева 
Ядвіга домоглася відкриття теологічного 
факультету та після своєї смерті залишила 
великий спадок на розвиток навчального 
закладу. З XVII ст. за Краківським універ-
ситетом закріпилася назва Ягеллонського. 

З середини ХІІІ століття на польських 
землях стало поширюватись німецьке пра-
во. Основним джерелом якого був збірник 
«Саксонське зерцало». На його базі було 
створене магдебурзьке, хелмінське, лю-
бекське право [16, с.117]. У праві міст 
Магдебурзьке право дозволяло звертатися 
до римського права як до допоміжного ре-
сурсу, його статус визначався потребами 
товарної та грошової економіки. 

Проникнення римського права в пра-
вову систему Польщі потребувало певної 
підготовки і здійснювалося через серед-
ньовічні університети та через діяльність 
католицької церкви. У ранньофеодальній 
Польщі канонічне право застосовували 
досить широко. Канонічне право – це 
комплекс правових норм, створений ду-
ховенством для регулювання внутріш-
нього життя та зовнішніх стосунків з 
державою, суспільством тощо [16, с.117]. 
Наприклад, існували наступні збірки ка-
нонічного права – Троїстий збірник, кі-
нець ХІ ст., який складався з трьох час-
тин – папські декрети, постанови соборів 
та витяги римського права та судові рі-
шення, або Декрети Григорія ІХ, зібрані 
й опрацьовані у п’яти книгах і надіслані 
1234 р. університетам Болоньї та Пари-
жа. Як бачимо, норми канонічного права 
в тій чи іншій мірі перетиналися з норма-
ми римського права.

На думку Ф. Морошкина, кафолічний 
характер римського права вбачається в 
постійній потребі римської церкви разом 
з християнським вченням розповсюджу-
вати римську юриспруденцію. У Польщі 
духовенство намагалося ввести римське 
право проти бажання польського дворян-
ства. Причина цього явища досить оче-
видна: духовенство по суті своїй є стан 
кафолічний, тоді як дворянство всюди пе-
редує розкриттю вселенського характеру 
законодавства [10, с. 7].

Правління Казимира Великого характе-
ризувалося початком процесу кодифікації 
права, але він не був завершений. Цю ро-
боту продовжив великий коронний кан-
цлер Ян Ласький. В 1506 році був складе-
ний звід діючого права, який складався з 
поточних статутів королів та інших актів, 
текстів «Саксонського зерцала», магде-
бурзького права, короткого викладу рим-
ського права.

В 1569 році була укладена Люблінська 
унія за якою Велике князівство Литовське 
і Королівство Польське об’єднуються ре-
альною унією у Річ Посполиту. На пра-
во Польщі в цей період відчутний вплив 
мали Статути Великого князівства Литов-
ського 1529, 1566 та 1588 р.р. Ці статути 
охоплюють майже всі ділянки права: дер-
жавного, цивільного, воєнного, карного, 
земельного, сімейного, судочинства та 
деяких інших. Щодо впливу римського 
права, потрібно погодитись з думкою П.П. 
Музиченко, що склад кодифікаційних ко-
місій по створенню Статутів 1566 і 1588 
років, говорив про те, що знавці римського 
права займали в них провідне місце (До-
манівський, Наркускій, Островецький, Ро-
тундус, Роїзій). Зокрема, віленський війт 
Августин Ротундус, доктор Віттенберг-
ського університету був не тільки юрис-
том, а й істориком. Прихильник римського 
права, він висував пропозиції щодо уніфі-
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кації правової термінології і судочинства 
лише тільки на основі римських законів. 
Факт присутності в складі комісії знавців 
римського права був достатнім для того, 
щоб внести в законодавство Великого кня-
зівства Литовського поняття, запозичені з 
римського права [11]. Дійсно аналізуючи 
структуру Литовського статуту 1566 року, 
можна зробити висновок, що вона подібна 
до Кодексу Юстиніана. Третій Литовський 
статут діяв майже до 1840 року.

Отже, римське право в середньовічній 
Польщі не зазнало прямої рецепції рим-
ського права, але завдяки нормам каноніч-
ного права, а пізніше статутам Великого 
князівства Литовського в правовій системі 
Польщі почали застосовувати юридичні 
конструкції, терміни притаманні римсько-
му праву. У Польщі XV – XVI ст. вплив 
римського права відображався, насам-
перед, у галузі цивільного та сімейного 
права. Можна припустити, що норми рим-
ського права були поширені в середньо-
вічній Польщі, але вони були відомі обме-
женим колам найбільш освічених людей. 

В XVIII ст. Польща втрачає незалеж-
ність і її правова система підпадає під 
вплив австрійського, німецького та росій-
ського права. 

XIX століття називають періодом дру-
гого відродження римського права завдя-
ки процесам кодифікації законодавства. 
Для Польщі цей період характеризуєть-
ся насадженням права окупантів, а саме 
Цивільного кодексу Австрії 1811р., Ци-
вільного кодексу Німеччини, окрім того 
відбулося запозичення французького зако-
нодавства, а саме так званого Кодексу На-
полеону, який почав діяти з 1 травня 1808 
року. Розпорядженням міністра юстиції 
Фелікса Лубенського були також введені 
Цивільний процесуальний кодекс та Тор-
говий кодекс від 1807 року. Німецькі ком-
паративісти К. Цвайгерт та Х. Кьотц ви-

значали, що Цивільний кодекс 1804 року 
не тільки став ядром французького ци-
вільного права, а й послужив класичним 
зразком для кодифікації приватного права 
всієї романської правової сім’ї [18, с. 153]. 
Кодекс, як і римське класичне право, міс-
тить чіткі, лаконічні формулювання, напи-
саний простою мовою. Вирішуючи окремі 
питання права, зокрема права власності, 
договору, позовів, кодекс прямо повторює 
римське класичне право. Під час завойов-
ницьких воєн кодекс поширювали по всій 
Європі, він став частиною законодавства 
Польщі. Спочатку, звісно, він сприймався 
з недовірою, адже польська шляхта бояла-
ся відміни кріпосного права, а католицьке 
духовенство виступило проти світських 
принципів сімейного права. Згодом Ко-
декс Наполеона досить швидко увійшов 
та закріпився в праві Польщі, як частина 
національного законодавства. 

Отже, введення Кодексу Наполеона на 
польських землях позитивно оцінюється 
в польській історико-юридичній літерату-
рі та вважається, що Кодекс вніс значний 
вклад у розвиток польського цивільного 
права.

Кінець XIX початок XX ст. Польща 
мала кілька університетських центрів 
римського права. В 1919 році була створе-
на кодифікаційна комісія з метою створен-
ня нової єдиної системи. У складі комісії 
був голова, три заступники і 40 членів. Для 
роботи були створені секції, які мали пра-
во залучати відповідних фахівців. Роботу 
над уніфікацією внутрішньої системи пра-
ва завершили щодо кримінального мате-
ріального та процесуального права, між-
народне приватне, авторське, патентне, 
вексельне, торгове право та інші. В 1933 
був прийнятий Зобов’язальний кодекс з 
елементами запозичення австрійського 
та французького права. Тобто до початку 
Другої світової війни спроба кодифікації 
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основних інститутів цивільного права не 
була доведена до кінця. Такі галузі, як за-
гальна частина цивільного права, речове 
право, шлюбно-сімейне та спадкове право 
були уніфіковані лише після війни.

Після Другої світової війни римське 
право зберегло загальнообов’язковий ха-
рактер, як університетська дисципліна, 
але будувалася нова система приватного 
права заснована на Радянській Соціаліс-
тичній моделі, як результат в 1964 році 
був прийнятий Цивільний кодекс, який 
складався з 4 частин: загальні положення, 
власність та речові права, зобов’язання та 
спадкове право. Досліджуючи загальні по-
ложення кодексу можна відстежити вплив 
римського права, наприклад, у розумінні 
власності, як права володіння, користу-
вання та розпорядження майном; речі по-
ділялися на рухомі та нерухомі тощо.

У пострадянському просторі необхід-
ність вивчення і викладання римського 
права на порядок денний постало у зв’язку 
з тією обставиною, що радянська правова 
система не визнавала інститут права при-
ватної власності, індивідуальний право-
вий інтерес особи, як суб’єкта права, що 
відбилися на правосвідомості та правовій 
культурі радянського суспільства. Отже, 
радянські джерела права обходили сторо-
ною регуляцію багатьох інститутів при-
ватного права, вважаючи їх пережитками 
капіталістичного суспільства.

В сучасній правовій системі особливо 
відчутний вплив римського права в осо-
бистому, зобов’язальному, майновому 
праві та цивільному судочинстві. Зі зміна-

ми та поправками діє Цивільний кодекс, 
схвалений законом парламенту від 23 квіт-
ня 1964 р. (набув чинності 1 січня 1965 р.).

В 1999 році 86 правових максим були 
розміщені на фасаді Верховного Суду у 
Варшаві, як підтвердження універсаль-
ності римських правових норм.

Висновки. Багатовікова історія вивчен-
ня і викладання римського права придбала 
найбільшу актуальність в наші дні, тим 
більше, що багато інститутів римського пу-
блічного та приватного права адаптувалися 
в законодавстві цілого ряду європейських 
цивілізацій. На нашу думку, Польща не за-
знала прямого впливу римського права, але 
воно мало істотний вплив на формування 
сучасної правової системи. Елементи ка-
нонічного та римського права починають 
проникати в цивільно-правовий устрій вже 
в ХІІ – ХІІІ ст. Рецепція римського права 
на рівні правової системи здійснювалася 
декілька разів, як правило, через норма-
тивно-правові акти інших держав. Осо-
бливість рецепції римського права полягає 
в тому, що воно зазнавало кількашарового 
опрацювання на рівні юридичної науки, за-
раз як університетський предмет римське 
право є постійно складовою юридичної 
освіти. Сформувавшись на ґрунті власного 
звичаєвого й римського приватного права, 
польське право не мало історичної можли-
вості послідовно розвиватися в межах са-
мостійної національної правової системи, а 
стало прикладом інтеграційного утворення 
на основі поєднання національного права 
та інших елементів, серед яких вагоме міс-
це займає римське право.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті досліджено сутність та форми реалізації функцій права, встановлено співвідношення 
таких понять як «реалізація норм права», «реалізація права» та «реалізація функцій права», 
функціональне призначення кожного з цих понять, охарактеризовано процеси, які свідчать про 
тісну взаємодію і взаємопроникнення зазначених понять. 

Ключові слова: функція, право, норма права, функція права, реалізація функцій права, реа-
лізація права, реалізація норм права.

В статье исследована сущность и формы реализации функций права, установлено соотно-
шение таких понятий как «реализация норм права», «реализация права» и «реализация функ-
ций права», функциональное назначение каждого из этих понятий, охарактеризованы процессы, 
свидетельствующие о тесном взаимодействии и взаимопроникновении указанных понятий. 

Ключевые слова: функция, право, норма права, функция права, реализация функций пра-
ва, реализация права, реализация норм права.

The essence and forms of realization of functions of law are investigated in the article. The correla-
tions of such concepts as «realization of rules of law», «realization of law» and «realization of functions 
of law», functionality of every of these concepts was determined, the process of the close cooperation 
and interpenetration of these concepts were characterized. 

Key words: a function, law, a rule of law, a function of law, realization of functions of law, realization 
of law, realization of rules of law.

Актуальність теми. Актуальність 
досліджень зазначеної проблематики 
пов’язана передусім з тим особливим зна-
ченням, яке має для суспільства реалізація 
права. Адже не стільки прийняття та іс-
нування правових приписів саме по собі, 
скільки їх втілення у діяльність суб’єктів, 
здатне впливати на політичний і соціаль-
ний стан життя суспільства та держави. 
Відомо, що саме реалізація права є за-
гальноцивілізаційною основою та суттю 
правопорядку. Право виступає в якості 
вищої соціальної цінності, але лише тоді 
коли його норми та цінності втілюються 

в життя, реалізуються в актах соціальної 
взаємодії. 

Стан дослідження. Питання реалізації 
права досліджується юридичною наукою 
ще з 60-х років ХХ ст. Сучасна юридична 
наука використовує здобутки минулого, 
якими є праці таких дореволюційних вче-
них-правознавців, як М.А. Гредескул, М.М. 
Коркунов, Л.Й. Петражицький, Г.Ф. Шер-
шеневич та ін., які сформували світоглядну 
та методологічну базу для проведення низ-
ки загальнотеоретичних досліджень.

Вагомий внесок у розробку питань, 
пов’язаних з особливостями процесу реа-
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лізації, дії права та інших аспектів даної 
проблеми зробили такі відомі вчені- те-
оретики, як С.С. Алексєєв, С.І. Братусь, 
О.М. Васильєв, А.Б. Венгєров, Н.В. Ві-
трук, М.Н. Вопленко, В.В. Глазирін,  
В.М. Горшеньов, І.Я. Дюрягін, В.В. Єр-
шов, В.П. Казимирчук, В.В. Лазарєв,  
П.О. Недбайло, М.Ф. Орзіх, А.С. Піголкін, 
Ю.С. Решетов, Є.П. Шикін, Л.С. Явич та ін.

Метою даної статті є комплексне ви-
вчення і аналіз теоретико-правових аспек-
тів реалізації функцій права. Досягнення 
поставленої мети можливе на основі вирі-
шення таких завдань, як: дослідження сут-
ності та форм реалізації функцій права; 
вивчення співвідношення таких понять як 
«реалізація норм права», «реалізація пра-
ва» та «реалізація функцій права», функ-
ціонального призначення кожного з цих 
понять, процесів, які свідчать про тісну 
взаємодію і взаємопроникнення зазначе-
них понять.

Виклад основних положень. 
На сьогодні існує чимало питань щодо 

реалізації функцій права, які мають важли-
ве теоретичне та практичне значення, за-
лишаються дискусійними та недостатньо 
вивченими. В юридичній науці існує ряд 
понять, які тим чи іншим чином пов’язані 
із зазначеними процесами: йдеться про 
такі поняття, як реалізація норм права, 
правореалізація (реалізація права), реа-
лізація функцій права, форми реалізації 
функцій права та ін.

Вважаємо за доцільне розпочати дослі-
дження зазначеної проблеми із з’ясування 
змісту поняття «реалізація». На сьогод-
ні в юридичній літературі важко знайти 
розгорнуте дослідження цієї категорії. 
В основному вчені не загострюють ува-
ги на етимології даного терміну, а від-
разу переходять до вивчення складено-
го поняття – «реалізація права». Між 
тим, на думку російського дослідника  

А.І. Абрамова, повноцінне, логічно завер-
шене дослідження таких складових право-
вих категорій можливе виключно за умови 
точного виявлення змісту їх складових 
елементів.

Термін «реалізація» в перекладі з ла-
тинської мови в буквальному розумінні 
означає уречевлення будь-чого [1, с. 670]. 
Синонімами реалізації є слова «здійснен-
ня», «виконання», «привести у виконання, 
втілити в дійсність» [2]. Тобто процес реа-
лізації можна розуміти як перехід із сфери 
абстрактного, ідеального в сферу сущого, 
конкретного, реального.

А.І. Абрамов вважає, що реалізацію 
можливо представити і як певний процес 
і як кінцевий результат [3, с. 186]. Тобто, 
з одного боку, реалізація будь-якого пра-
вового явища розуміється як певна по-
слідовна зміна станів його розвитку, що 
характеризує реалізацію як процес. З ін-
шого боку, досягнення певного результа-
ту за допомогою реалізації явища складає 
кінцевий результат відповідного процесу, 
його логічний, закономірний підсумок.

Реалізація права в теорії права роздя-
гається з різних позицій. Так, наприклад, 
О.Ф. Скакун під реалізацією норм пра-
ва розуміє «втілення приписів правових 
норм в правомірній поведінці суб’єктів 
права, в їх практичній діяльності. Її можна 
розглядати як процес і як кінцевий резуль-
тат» [4, с. 419]. П.М. Рабінович також на-
дає аналогічне формулювання реалізації 
правових норм. Так, він підкреслює, що 
«реалізація правових норм – це здійснення 
їх приписів у практичних діях (бездіяль-
ності) суб’єктів». При цьому підкреслю-
ється, що соціальною сутністю реалізації 
правових норм є задоволення учасниками 
суспільного життя своїх потреб соціально 
прийнятими (допустимими) способами, 
засобами, які змодельовані, «сконструйо-
вані» державою [5, с. 129].
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При дослідженні поняття реалізації 
норм права, як зауважує М.К. Маліков, в 
якості вихідного беруться наступні обста-
вини:

– по-перше, поняття реалізації права ви-
користовується в усіх галузях юридичних 
наук без урахування особливостей реалі-
зації політики, конституційних положень, 
кримінальної і процесуальної діяльності;

– по-друге, при трактуванні реалізації 
права не виділяється механізм соціального 
управління;

– по-третє, реалізація права повинна 
бути визначена в рамках механізму право-
вого регулювання, а не правовідношення 
[6, с. 18].

Вітчизняні правознавці у зв’язку з цим 
зазначають: «Реалізація права – це різно-
манітний процес практичного здійснення 
правових вимог у діяльності тих чи інших 
суб’єктів. Саме через реалізацію норм пра-
ва досягається результат, зміст якого був за-
кладений законодавцем при виданні норми 
права. Тому своєчасна й точна реалізація 
правових норм – це найважливіша пере-
думова додержання та зміцнення правопо-
рядку» [7, с. 210].

Прийняття нормативного акту – це по-
передній етап правового регулювання. Го-
ловний аспект правореалізації полягає у 
тому, щоб на практиці здійснити ті заходи, 
які стали нормою права, але ще не знайшли 
свого втілення у житті. У загальній теорії 
права під реалізацією правових норм ро-
зуміють «таку поведінку суб’єктів права, 
в якій втілюються приписи правових норм 
(правомірна поведінка), практична діяль-
ність людей по здійсненню прав і виконан-
ню юридичних обов’язків. Іншими слова-
ми, це втілення у вчинках людей тих вимог, 
які в загальній формі відображені в нормі 
права. Реалізація норм права є безпосеред-
нім результатом правового регулювання, 
конкретним його проявом» [8, с. 263].

Отже, виходячи з вище викладених по-
нять, реалізація права включає в себе такий 
основоположний аспект, яким є правомірна 
поведінка суб’єктів права – будь-які вчин-
ки учасників суспільних відносин пови-
нні бути засновані на правових приписах 
або бути такими, що не заборонені ними. 
Тобто, «дозволено все, що не заборонено 
законом». Не порушення заборон (пасивна 
поведінка), в свою чергу, дає можливість 
безперешкодній реалізації прав і свобод ін-
ших суб’єктів права [9, с. 80]. Цій же меті 
сприяє виконання ними своїх обов’язків, 
що є другою стороною правореалізації. 
Якщо реалізація особою своїх прав є добро-
вільним актом дії, то виконання обов’язків 
має характер необхідності і забезпечується 
примусовою силою держави.

Наведені вище визначення дослідників 
дають підстави вважати, що в теорії права 
реалізація права (норм права) розглядається 
в декількох аспектах. Під реалізацією норм 
права розуміється, по-перше, така поведінка 
суб’єктів права, яка повністю узгоджуєть-
ся з приписами правових норм і виходить 
з них (правомірна поведінка) [10, C.95]. 
По-друге, реалізація норм права – це також 
практична діяльність людей з придбання та 
використання прав і виконання юридичних 
обов’язків [11, C.497]. Нарешті, реалізація 
права являє собою «втілення вимог права в 
життя, при якому вони втілюються в пове-
дінці суб’єктів» [12, с. 145]. 

Реалізація права, як слушно вважає А.С. 
Піголкін, являє собою ту частину право-
вого регулювання, яка зводиться до здій-
снення вимог правових норм у діяльності 
учасників суспільних відносин [13, с. 26]. 
У цьому розумінні поняття «реалізація 
права» тотожне поняттю «реалізація норм 
права».

Узагальнюючи наведені визначення, 
відзначимо, що при реалізації права відбу-
вається втілення в життя або здійснення в 
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поведінці людей конкретних правил, моде-
лей поведінки, що містяться в юридичних 
нормах.

Щодо реалізації функцій права, слід за-
значити, що ця проблема не так глибоко до-
сліджена. Очевидно це пов’язано з тим, що 
реалізація функцій права ототожнюється із 
здійсненням (реалізацією) права. Ці явища, 
безперечно, мають багато спільного, про-
те, вважаємо слушною думку А.І.Абрамова 
про те, що вони не ідентичні у всіх відно-
синах [3, с. 188]. Основна відмінність ви-
пливає з принципової різниці категорій, в 
єдності з якими використовується термін 
«реалізація» – право, правова норма та 
функції права.

Поняття «функція права» в юридичній 
літературі вживається в різних значеннях. 
Слід зазначити, що його поява і активне 
застосування пояснюється подальшим роз-
витком знань про право, яке вимагало від-
повідних понять і визначень для відобра-
ження нових сторін права, нових висновків, 
отриманих юридичною наукою. Сам по 
собі термін «функція» досить багатознач-
ний, він вживається для опису динамічних 
структур і в першу чергу для характерис-
тики їх дії, впливу, діяльності. Тому однією 
з найважливіших ознак функцій права є її 
динамізм, дієвість [4, с. 224].

На думку Скакун О.Ф. функції права 
являють собою основні напрями впливу 
права на суспільні відносини та поведінку 
особи з метою їх упорядкування, охорони і 
захисту [4, с.225].

Скакун О.Ф. також виділяє ознаки функ-
цій права:

1) виражають універсальні ознаки пра-
ва, його соціальне призначення в різних 
сферах суспільного життя;

2) відображають напрями активного 
впливу права на суспільні відносини;

3) характеризуються безперервністю і 
тривалістю дії та водночас гнучкістю зміс-

ту відповідно до мінливості суспільних 
відносин;

4) мають на меті упорядкування сус-
пільних відносин у повній відповідності з 
задумом нормотворця (законодавця) і очі-
куваннями адресатів правових норм;

5) діють у єдиній цілісній системі на 
кожному етапі розвитку суспільства і вва-
жаються реалізованими лише тоді, коли 
повністю вирішені усі завдання і досягнуті 
результати правового регулювання;

6) кожна з них використовує відповід-
ний їй арсенал правових способів (дозво-
лів, зобов’язань, заборон, заохочень, пока-
рань тощо) [4, с. 228]. 

Але також слід зазначити, що функції 
права, на відміну від права не є самостій-
ними, оскільки це завжди похідні від пра-
ва феномени. Функції будь-якого предмета 
(явища) обумовлені єдиним фактом – пев-
ним предметом або явищем. Інші факти 
об’єктивної реальності можуть мати від-
ношення до функцій того чи іншого явища 
лише настільки, наскільки вони мають від-
ношення до самого цього явища.

Поряд з процесом реалізації функцій 
права постає питання щодо форм їх реалі-
зації. Т.Я. Радько вважає, що якщо розгля-
дати функції права з позицій того впливу, 
що здійснюється правом, то стає можли-
вим виокремлення трьох основних форм: 
інформаційної, орієнтаційної та правового 
регулювання [14, с. 143].

Інформаційна форма реалізації функ-
цій права полягає в тому, щоб повідомити 
адресатам вимоги держави, які стосуються 
поведінки людей. 

Наступною, не менш значущою фор-
мою реалізації функцій права є орієнтацій-
на, суть якої полягає у здійсненні орієнта-
ційного правового впливу та виробленні у 
громадян позитивних правових установок, 
які у своїй сукупності утворюють правову 
орієнтацію. 
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Центральне місце в системі форм реа-
лізації функцій права займає правове регу-
лювання, оскільки воно для права вважа-
ється безпосереднім юридичним впливом 
і здійснюється за допомогою особливої 
системи правових засобів, які у своїй су-
купності утворюють механізм правового 
регулювання. 

Як вже було зазначено, реалізація права 
і реалізація функцій права не є тотожніми. 
При цьому останнє є одним з найбільш 
неопрацьованих в науці. Зазначене наукове 
визначення можна зустріти у Т.Н. Радько, 
на думку якого термін «реалізація функцій 
права» означає досягнення цілей тієї чи ін-
шої функції, втілення її в життя, виконання 
правом своєї соціальної ролі [15, C.93]. У 
цьому визначенні автор зводить реалізацію 
функцій права до одного зі складових ком-
понентів поняття функції – ролі (призна-
чення) права у суспільстві. 

Визначення реалізації функцій права, 
запропоноване Т.Н. Радько, вважаємо та-
ким, що цілком відповідає змісту цього 
поняття [15, C.93]. По-перше, відображає 
сутність обумовленої категорії, у зв’язку з 
чим його слід прийняти за основу при ви-
вченні конкретних форм та механізму ре-
алізації функцій права; по-друге, дозволяє 
відмежувати її від спорідненої категорії 
– «реалізації права». Як вже зазначалося, 
при реалізації права відбувається втілення 
в життя або здійснення в поведінці людей 
конкретних правил, моделей поведінки, 
які містяться в юридичних нормах. Коли 
ж мова йде про реалізацію функцій права, 
мається на увазі здійснення правом свого 
соціального призначення. Поза сумнівом 
є той факт, що обидва ці процеси – реалі-
зація права і його функцій – здійснюють-
ся фактично нерозривно та обумовлюють 
один одного. Без реалізації права як такого 
неможливе здійснення ним своєї соціаль-
ної ролі, отже, неможлива реалізація його 

функцій. І навпаки, виконання правом сво-
єї соціальної ролі є необхідною умовою 
втілення в реальному житті правових при-
писів – реалізації права. 

Продовжуючи думку про форми реалі-
зації функцій права, необхідно зупинити-
ся на наступному моменті. Якщо однією 
з форм реалізації права як такого є право-
відносини, а без реалізації права немож-
лива реалізація його функцій (реалізація 
функцій права обумовлена реалізацією 
правових норм, оскільки самі функції обу-
мовлені правом і є похідними від нього), то 
цілком очевидно, що саме правовідносини 
слід вважати тією сферою (формою), в якій 
також відбувається реалізація функцій пра-
ва. Крім того, не викликає сумнівів та об-
ставина, що у правовідносинах втілюється 
соціальне призначення права як регулято-
ра життя суспільства, а реалізація функцій 
права є реалізацією соціального призна-
чення права. Тому зміст реалізації функцій 
права набагато більший за обсягом, ніж 
просто встановлення відповідних правил 
поведінки. 

Оскільки реалізація функцій права яв-
ляє собою досягнення цілей тієї чи іншої 
функції, втілення соціального призначення 
права в суспільному бутті, то процес здій-
снення функцій не може закінчуватися на 
тій стадії поведінки людей, коли вони діють 
згідно встановлених правил. Для реалізації 
функцій права принципове значення набу-
ває результат такої поведінки [3, C. 183]. 
Самі по собі правомірні вчинки характери-
зують реалізацію норм права. Але поведін-
ка людини, що діє в суворій відповідності 
до встановлених норм, часто не призво-
дить до тих наслідків, на які розраховував 
законодавець при виданні правового акта. 
Причини цього можуть бути різні: недо-
сконалість нормативно-правових актів (не-
точність формулювань, відсутність чіткості 
і ясності правових норм, нерідко відверта 
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двозначність окремих правових положень), 
невірний вибір правових засобів при регу-
люванні тих чи інших відносин (помилки 
правотворця) і т. ін. 

З урахуванням викладеного, остаточним 
результатом реалізації функцій права є не 
поведінка людей, а стан впорядкованості 
суспільних відносин у повній відповідності 
із задумом законодавця і очікуваннями адре-
сатів правових норм. Функцію права можна 
вважати реалізованою лише тоді, коли по-
вністю вирішені всі завдання та досягнуто 
кінцеві цілі правового регулювання. 

Висновки, зроблені за результатами 
дослідження. Отже, як бачимо, реалізація 
функцій права являє собою більш склад-
ний процес, ніж реалізація норм права. 
Крім загальних стадій, властивих одно-
часно як процесам реалізації права так і 
реалізації функцій права, для останнього 
характерним є, по-перше, наявність ста-

дії встановлення міри можливої і належ-
ної поведінки (початковий етап процесу 
реалізації функцій права); по-друге, здій-
снення соціального призначення права, 
досягнення цілей тієї чи іншої функції 
як необхідний елемент і остаточний етап 
процесу. Остання стадія виражає суть ре-
алізації функцій права і є головною озна-
кою, що відрізняє дану категорію від реа-
лізації права (норм права). 

Але поряд із цим, цілком очевидним є 
те, що при реалізації права в певній части-
ні відбувається реалізація всієї сукупності 
його функцій – регулятивної, охоронної, 
виховної і т. п. У реальному житті важко 
уявити ситуацію, за якою здійснення пра-
ва вибірково супроводжується здійсненням 
тільки однієї його функції. Тому в даному 
аспекті реалізація права, безумовно, більша 
за обсягом і складніша на відміну від реа-
лізації кожної окремо взятої його функції. 
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У статті розкрито сутність наукового підходу видатного французького вченого-правознавця 
кінця ХІХ – першої половини ХХ століть Леона Дюгі до розуміння та визначення права як соці-
альної функції.
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В статье раскрыта сущность научного подхода выдающегося французского ученого-право-
веда конца ХІХ – первой половины ХХ столетий к пониманию и определению права как соци-
альной функции.
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This article highlights the essence of the prominent French jurist’s scholar approach to understand-
ing and defining law as a social function, developed in the late 19th– early 20th century. 

Key words: social solidarism, sociology, sociological theory, theory of solidarity, legal solidarism, 
Léon Duguit.

Актуальність теми. В умовах глибо-
кої суспільної трансформації, яка відбува-
ються сьогодні в Україні, пошуки напрям-
ків перебудови вітчизняного суспільства 
спонукають державних, політичних і 
громадських діячів, науковців та просто 
небайдужих громадян знову і знову звер-
татися до інтелектуальної спадщини ми-
нулих століть. Адже, відомо, що періоди 
найглибшого суспільного оновлення – це, 
як правило, періоди великого інтересу до 
попередніх досягнень світової політич-
ної й правової культури. Час, у якому ми 
сьогодні живемо, не може не стимулюва-
ти інтерес до нового розуміння держави і 
права.

У цьому зв’язку зростає значення до-
слідження наукового спадку знаних єв-
ропейських вчених-правознавців, чиї 
світоглядні позиції та державно-правові 

погляди можуть стати визначальним чин-
ником створення оновленої системи полі-
тичних і правових цінностей, адекватних 
викликам модерного світу.

Метою статті є ознайомлення з окре-
мими положеннями праць французького 
соціолога й правознавця, професора уні-
верситету в Бордо Леона Дюгі, теоретика 
концепції юридичного солідаризму. Такий 
науковий інтерес не є випадковим, оскіль-
ки ретельне вивчення поглядів, ідей, робіт 
цього ученого засвідчує не лише їх без-
сумнівну наукову цінність, а й ту обста-
вину, що в них сконцентровано та нагро-
маджено величезний науковий досвід й 
глибоке розуміння нагальних суспільних 
потреб.

У своїх працях «Государство, 
объективное право и положительный за-
кон» (1901), «Конституционное право: 
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общая теория государства» (1908), «Со-
циальное право, индивидуальное право 
и преобразование государства» (1909), 
мислитель виходить з того, що основою 
суспільства є нерівність людей, яка при-
зводить до поділу їх на класи, кожен з 
яких виконує соціально значиму функцію. 
Відносини між класами, підкреслював Л. 
Дюгі, базуються на акті солідарності. Він 
писав: «Солідарність – це факт взаємоза-
лежності, яка поєднує між собою, в силу 
загальності потреб, членів роду людсько-
го» [1, с. 146].

«Свою соціологічно-юридичну док-
трину, - говорить Л. Дюгі, - я намагався 
вибудувати виключно на чистому спо-
стережені соціальних фактів» [2, с. 102].

Отже, у центрі соціологічної теорії 
виникнення як права, так і держави, за-
пропонованої Леоном Дюгі, знаходиться 
вчення про солідарність, філософською 
основою якого є соціологічна схема засно-
вника французької соціологічної школи та 
структурно-функціонального аналізу, од-
ного з фундаторів соціології як самостій-
ної науки Давида Еміля Дюркгейма.

Як зазначає в одній зі своїх праць росій-
ський соціолог, спеціаліст в області історії 
та теорії соціології О.Б. Гофман, «соціоло-
гізм» мав суттєвий вплив на «позитивну» 
теорію права Л. Дюгі, котрий дотримував-
ся погляду на право як на соціальну функ-
цію й слідував дюркгеймівській концепції 
«органічної солідарності» [3, с. 93].

У цьому контексті, задля більш по-
вного розуміння філософських основ ви-
токів правових поглядів Л. Дюгі, слід 
окремо зупинимось на деяких аспектах 
соціологічної теорії Е. Дюркгейма. Вико-
ристовуючи методологію соціологічного 
позитивізму як способу розгляду права 
виключно в соціальному контексті (соціо-
логізм), Е. Дюркгейм був одним із перших 
соціологів, які особливого значення на-

давали з’ясуванню природи солідарності, 
що об’єднує людей у певний «суспільний 
вид». Суспільство, як стверджував він, 
немислиме без солідарності людей, у по-
шуках джерел якої вчений звертається до 
суспільного поділу праці, який інтегрує 
індивідів, забезпечуючи єдність соціаль-
ного організму та почуття солідарності. 
Солідарність, за Е. Дюркгеймом – це ви-
щий моральний принцип, універсальна 
цінність, яку визнають усі члени суспіль-
ства. Солідарність буває двох типів: ме-
ханічна, властива для доіндустріального 
суспільства, та органічна, притаманна 
індустріальному суспільству. На думку 
французького соціолога, відмінність між 
двома видами права є відображенням від-
мінностей між двома видами соціальної 
солідарності [4, с. 256-263; 5, с. 88; 6, с. 
208-209].

У той же час, як зазначає дослідниця 
соціологічного напряму у французькій те-
орії права Луковська Д. І., для Леона Дюгі, 
на відміну від Е. Дюркгейма, суб’єктом 
пізнання може бути лише індивід. Свідо-
мість останнього, на думку вченого, хоча 
й обумовлена соціально, однак не обтяже-
на в момент пізнання ніякими апріорними 
концепціями. Поняття колективної свідо-
мості не може бути підтверджено експе-
риментально, тому не є науковим. Реально 
можуть спостерігатися лише індивідуаль-
ні свідомості [2, с. 103].

Отже, Леон Дюгі, базуючись на даній 
соціологічній схемі, вперше застосував в 
області права той метод, що колись був за-
стосований його великим співвітчизником 
Декартом у філософії: спочатку піддати 
сумніву всі попередні забобони, що нако-
пичилися за століття, критично усунути 
фікції, а потім, знайшовши тверду підставу 
в одному об’єктивно обґрунтованому істот-
ному факті, нарешті, побудувати свою сис-
тему на цій підставі [7; 8, с. 596-597].
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Леон Дюгі характеризував право як 
специфічні соціальні функції суспіль-
них груп, кожна з яких усвідомлює свій 
обов’язок щодо забезпечення солідарнос-
ті, яка є «істинною основою» виникнення 
як права, так і держави. 

Він вважав, що людина існує та може 
існувати лише в суспільстві; суспільство 
існує завдяки солідарності, яку зводив до 
наступних суттєвих й основних елемен-
тів: люди однієї соціальної групи солідарні 
один одному: 1) тому що у них є загальні 
потреби, задовольнити які вони можуть 
лише загальним життям; 2) тому що в них 
є відмінні потреби й відмінні здібності, і 
що вони забезпечують задоволення своїх 
відмінних потреб шляхом обміну взаємних 
послуг, що створюються розвитком й засто-
суванням їх відмінних здібностей. Перший 
вид солідарності – це солідарність за по-
дібністю (механічна солідарність); другий 
– солідарність через розподіл праці (орга-
нічна солідарність). За визначенням вчено-
го, завдяки прогресу солідарність першого 
виду поступово втрачатиме своє значення, 
оскільки люди в більшій мірі стають від-
мінними один від одного, відмінними за 
своїми здібностями, потребами, прагнен-
нями, внаслідок чого й обмін послугами 
стає більш частішим й складнішим, відпо-
відно й зв’язки соціальної солідарності ро-
бляться більш тісними. Виходячи з цього, 
самою силою речей, для людини, що живе 
в суспільстві стає обов’язковим правило 
поведінки, яке формулюється наступним 
чином: не робити нічого, що наносить зби-
ток соціальній солідарності в будь-якому з 
її видів, й робити все, що зможе здійснити 
й розвинути соціальну солідарність, інши-
ми словами, Л. Дюгі при поясненні причин 
виникнення права зазначав, що воно базу-
ється не на наказі чи волі держави, а без-
посередньо на соціальній солідарності, яка 
пов’язує людей між собою [9, с. 14-15, 18].

Правова норма, за теорією Леона Дюгі, 
є верхнім прошарком соціальної нор-
ми солідарності, яка включає в себе три 
взаємопов’язані прошарки: економічну 
норму, норму моралі та правову (юри-
дичну) норму, що взаємно впливають 
одна на іншу. Створюється правова нор-
ма мимоволі законодавця в умовах сус-
пільних взаємозв’язків як безпосередній 
вираз фактичної суспільної солідарності, 
тобто, основою права виявляється свідо-
мість індивідів, яка є виразом і синтезом 
егоїстичного почуття справедливості та 
альтруїстичного почуття співіснування. 
Іншими словами, народжена соціальною 
солідарністю, правова норма набуває рис, 
притаманних самій солідарності. Поді-
бно останній, правова норма одночасно 
індивідуальна й соціальна. Індивідуальна 
вона, тому що міститься в індивідуальній 
свідомості та може бути застосована лише 
до індивідів, а соціальна – тому що існує 
лише в суспільстві [9, с. 18; 10, с. 2-4, 21, 
23-24, 132-133].

За словами дослідниці Луковської 
Д. І., примітним є той факт, що в осно-
ві теорії «соціальних функцій» Л. Дюгі 
знаходиться принцип загального універ-
сального обов’язку як морального ідеалу, 
«обов’язку заради солідарності». Учений 
впевнений, що у виконанні обов’язку, при-
писаного нормою об’єктивного права, ін-
дивід «знаходить повну реалізацію своєї 
моральної сутності» [2, с. 111].

Дійсно, спираючись на дослідження 
Г. Зіммеля та Е. Дюркгейма, Леон Дюгі у 
свій праці «Держава, об’єктивне право та 
позитивні закони» доводить, що пробле-
ма співвідношення індивідуальних прав 
та прав колективних розв’язується через 
усвідомлення тези, що будь-який колек-
тивний інтерес є лише результатом додат-
ку індивідуальних інтересів. У результаті 
чого, вважає Л. Дюгі, спостерігається то-



23

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

тожність інтересів індивідуалізації та со-
ціалізації [11, с. 36].

Згідно теорії Леона Дюгі, від того як 
змінюється соціальна солідарність зале-
жить розвиток права, тобто, правова нор-
ма не може виступати як ідеальна й абсо-
лютна, оскільки є навпаки непостійною 
та змінною. Цей тезис вчений пояснював 
наступним чином: будь-яке суспільство є 
солідарність; будь-яке правило поведінки 
людей, що існують в суспільстві, наказує 
співпрацювати в цій солідарності; всі со-
ціальні відносини завжди були й будуть 
відносинами подібності та розподілу пра-
ці; звідси витікає постійність норми права 
та її загального змісту. Але, в той же час 
форми, які приймає механічна та органіч-
на солідарність, можуть мінятися нескін-
ченно, внаслідок чого норма права також 
може видозмінюватись подібно самим 
формам соціальної солідарності [9, с. 19].

Розділяючи право на об’єктивне та 
суб’єктивне, Л. Дюгі зазначав, що якщо 
об’єктивне право базується на соціальній 
справедливості, то суб’єктивне право ви-
тікає з неї прямо й логічно. Критикуючи 
концепції природного права, мислитель 
аргументував це знову ж таки з позиції 
соціологічної теорії: «будь-який індивід 
зобов’язаний в силу об’єктивного права 
сприяти соціальній солідарності, тому з 
цього неминуче слідує, що він має пра-
во здійснювати усілякий акт, яким він як 
сприятиме соціальній справедливості, 
так і заважатиме будь-кому перешкодити 
виконанню відповідної соціальної ролі», 
тобто, людина, яка існує в суспільстві, 
безумовно має права, однак ці права пред-
ставляють собою не прерогативи, що на-
лежать йому в силу людської гідності; 
це – правомочності, що належать йому 
як члену суспільства, що несе соціальні 
обов’язки та повинен мати права для ви-
конання таких обов’язків [9, с. 20-21].

Норма об’єктивного права звернена, як 
вважав Леон Дюгі, в рівній мірі як до ке-
руючих, так і до керованих. Лише при та-
кому підході можливо успішно вирішити 
головне питання політичної науки – про 
обмеження правом держави, адже остан-
ня являє собою тільки «факт розподілу на 
керуючих та керованих». Лімітована пра-
вом, підкреслював правознавець, повинна 
бути й міжнародна діяльність держави, 
оскільки політична влада – це не «полі-
тика сили», а «сила, що повинна служити 
праву» [2, с. 111-112].

Важливе місце в науковій творчості 
Леона Дюгі займає й питання співвідно-
шення об’єктивного права та позитивного 
права. Всі праці вченого пронизує думка 
про неспівпадіння їх сфер. «Чим більше 
я вивчаю та поглиблюю проблему пра-
ва, - пише він, - тим більше переконуюсь 
у тому, що право не створюється держа-
вою,... що норма права приписана державі 
так само, як і індивідам». Разом з іншими 
представниками соціологічного напрям-
ку Леон Дюгі вважав, що закон, звичай та 
судова практика – це «прості засоби кон-
статації норми права». У зв’язку з таким 
підходом, вчений переконаний, що голо-
вне призначення позитивного права – за-
безпечення поваги до норм об’єктивного 
права та забезпечення їх реалізації. З цієї 
точки зору норми об’єктивного права спів-
відносяться з нормами позитивного права 
як «нормативні норми права чи юридичні 
норми у власному сенсі» та «конструктивні 
чи технічні норми права». Перші створені 
спонтанно у свідомості маси індивідів, їх 
приписи адресовані всім – і приватним осо-
бам, і публічним агентам. Інші організують 
застосування перших, вони звернені тільки 
до керуючих (точніше до агентів держави) 
та встановлені деяким з них [2, с. 113-114].

Таким чином, проаналізувавши окремі 
аспекти правової теорії, розробником якої є 
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видатний французький правознавець Леон 
Дюгі стає очевидним, що розвиток права 
він пов’язував з розвитком суспільства, на-
голошуючи, що загальнообов’язкові норми 
поступово виникають у рамках людських 
груп для підтримання стабільності й со-
лідарності. За концепцією ученого право 

корениться не в законах, а в самому сус-
пільстві. Джерело права слід шукати в по-
ведінці людей, які реалізують це право. За-
конодавець не створює, а лише винаходить, 
фіксує відповідну норму після того, як вона 
знайдена юристами-практиками в повсяк-
денному житті. 
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ПОПЕРЕДНЄ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ: 
ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

В статті досліджується сутність та значення попереднього судового засідання як основного 
елемента стадії провадження у справі до судового розгляду через призму поняття, мети та за-
вдань попереднього судового засідання. 

Ключові слова: попереднє судове засідання, провадження у справі до судового розгляду, 
мета, завдання, значення.

В статье исследуются сущность и значение предварительного судебного заседания как ос-
новного этапа стадии производства по делу до судебного разбирательства через призму целей 
и задач предварительного судебного заседания.

Ключевые слова: предварительное судебное заседание, производство по делу до судебно-
го разбирательства, цель, задачи, значение.

Essence and significance of the preliminary hearing in the civil process of Ukraine are considered 
through the perspective of its notion, objective and tasks. 

Key words: preliminary hearing, proceedings before trial, goal, objectives, notion.

Становлення правової держави в 
України вимагає докорінних змін у сфе-
рі відправлення правосуддя, передбачає 
трансформацію судової влади у реально 
незалежну та самостійну гілку державної 
влади і, як наслідок – підвищення ефек-
тивності судочинства.

Прийняття Цивільного процесуаль-
ного кодексу України 2004 р. стало важ-
ливим етапом на шляху удосконалення 
вітчизняного процесуального законодав-
ства, удосконалення механізму судового 
захисту та посилення змагальних засад 
цивільного судочинства. Новелою ци-
вільного процесуального законодавства 
стало закріплення в межах ЦПК України 

такого інституту як попереднє судове за-
сідання.

Метою статті є дослідження законодав-
чого регулювання попереднього судового 
засідання як процесуальної форми стадії 
провадження у справі до судового розгля-
ду через призму мети, завдань даного ета-
пу цивільного процесу та процесуальних 
дій, що вчиняються на даному етапі.

Актуальність теми полягає у тому 
значенні, яке відіграє попереднє судове 
засідання для правильного, справедливого 
та своєчасного розгляду і вирішення ци-
вільних справ, адже аналіз цивілістичної 
доктрини, положень процесуального за-
конодавства та практики його застосуван-
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ня засвідчує, що досить часто виникають 
певні труднощі при проведенні належним 
чином підготовки справ до судового роз-
гляду, інколи не достатньо уваги приді-
ляється вчиненню всіх необхідних про-
цесуальних дій, що в свою чергу викликає 
зловживання сторонами своїми процесу-
альними правами, затягування процесу, і в 
кінцевому підсумку – неможливість пра-
вильного та обґрунтованого вирішення 
справи вже у першому судовому засіданні.

Серед українських правознавців те-
матиці правового регулювання прова-
дження у справі до судового розгляду 
присвячені роботи Г.П. Тимченко, Н.Л. 
Бондаревої-Зелінської, Д.Д. Луспеника 
та ін. Більш детально дане питання до-
сліджується у працях таких російських 
науковців як К.С. Юдельсон, В.Ф. Ко-
він, П.В. Логінов, В.К. Пучинський,  
О.І., Д.Г. Фільченко, О.С. Шумейко та ін.

Із закріпленням в ЦПК України норм, 
що регулюють попереднє судове засідання, 
в юридичній літературі та навчальних по-
сібниках з цивільного процесу з’явилось 
багато статей, присвячених дослідженню 
даного правового явища. Попри це, на сьо-
годні відсутнє чітке уявлення про природу 
та значення попереднього судового засі-
дання [5, c. 60].

Провадження у справі до судового роз-
гляду - це окрема стадія цивільного про-
цесу, яку, умовно можна поділити на дві 
частини: попереднє судове засідання і під-
готовка справи до судового розгляду. Про-
те, положення ЦПК України не виділяють 
окремо зазначених вище частин. Стаття 
130 ЦПК України має назву «Попереднє 
судове засідання». Її положеннями врегу-
льовано питання про вирішення спору до 
судового розгляду та підготовки справи до 
судового розгляду [6, c. 225].

ЦПК України у ч. 1 ст. 130 визначив 
дві мети попереднього судового засідання: 

з’ясування можливості врегулювання спору 
до судового розгляду або забезпечення пра-
вильного та швидкого вирішення справи.

На відміну від ЦПК 1963 р., в ЦПК 2004 
р. метою провадження у справах до судо-
вого розгляду, крім правильного та швид-
кого розгляду, визначено ще й з'ясування 
можливості врегулювання спору до судо-
вого розгляду. Ця норма підкреслює, що 
одним із завдань попереднього судового 
засідання є з'ясування питання про мож-
ливість досудового врегулювання спору, 
коли сторони шляхом переговорів за по-
середництвом суду намагаються виріши-
ти спір без його розгляду судом по суті. 
Суд у першу чергу повинен з'ясувати, чи є 
можливість примирення між сторонами, і 
лише якщо сторони таку можливість запе-
речують, вживати заходів для забезпечен-
ня в подальшому правильного та швидко-
го вирішення справи [3, c. 353].

 На перший погляд здавалось би, що 
доповнити до цього нічого. Однак практи-
ка довела, що встановлена законодавцем 
мета із забезпечення правильного та швид-
кого вирішення справи сформульована не 
досить коректно, оскільки неякісно підго-
товлена справа до судового розгляду все ж 
таки може бути розглянута правильно та 
своєчасно. Нечітке визначення мети може 
негативно вплинути на якість підготовки 
справи до судового розгляду та призвес-
ти до невиправданих відкладень розгляду 
справи, затягування процесу, матеріаль-
них та процесуальних затрат учасників 
процесу. В даному випадку мова йде про 
те, що, на жаль, законодавець не перед-
бачив у ЦПК України положення, згідно з 
яким однією з цілей попереднього судово-
го засідання є забезпечення правильного 
та своєчасного розгляду справи саме в од-
ному (першому) судовому засіданні, в разі 
якщо спір не вдалося врегулювати, мина-
ючи судову процедуру.
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Існують різні підходи до розуміння ці-
льової спрямованості попереднього судо-
вого засідання. Більшість процесуалістів 
сходяться на тому, що основною метою 
попереднього судового засідання є закін-
чення підготовки справи до судового роз-
гляду шляхом з’ясування за участю сторін 
та третіх осіб організаційних та процесу-
альних питань, вирішення яких на стадії 
підготовки дає змогу найбільш оператив-
но та максимально ефективно провести 
судовий розгляд.

Згідно з іншим підходом, метою про-
ведення попереднього судового засідання 
є: визначення кола доказів, якими сторо-
ни будуть обґрунтовувати свої доводи та 
заперечення, в тому числі їх розкриття, 
з’ясування позиції сторін по суті справи, 
вирішення питання про склад осіб, які 
братимуть участь у справі.

Мета попереднього судового засідан-
ня – з’ясування можливості врегулювання 
спору до судового розгляду або забезпе-
чення правильного та швидкого вирішен-
ня справи – є тим маяком, до якого має 
прагнути суд на даній стадії процесу. Мета 
попереднього судового засідання має ви-
значальний характер по відношенню до 
змісту проведення попереднього судового 
засідання, тобто тих процесуальних дій, 
які необхідно виконати на даному етапі 
процесу. Однак мета не є єдиним крите-
рієм диференціації цивільного процесу на 
стадії, оскільки основою для поділу про-
цесу на складові частини є специфічність 
завдань, що вирішуються на тому чи іншо-
му етапі. Саме завдання опосередковують 
специфіку процесуальних відносин, що 
визначаються метою проведення попере-
днього судового засідання.

Для досягнення мети попереднього су-
дового засідання необхідно виконати певні 
завдання. Ст. 130 ЦПК України не містить 
визначення поняття завдань попереднього 

судового засідання, хоча і опосередковує 
їх через перерахування тих процесуальних 
дій, які мають бути виконані в ході про-
ведення попереднього судового засідання. 
У п. 2 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про застосування норм ци-
вільного процесуального законодавства, 
що регулюють провадження у справі до 
судового розгляду» від 12 червня 2009 р. 
№ 5 зазначено, що готуючи справи до роз-
гляду, суд повинен визначити: обставини, 
які мають значення для справи, та факти, 
що підлягають встановленню і покладе-
ні в основу вимог і заперечень; характер 
спірних правовідносин і зміст правової 
вимоги; матеріальний закон, який регулює 
спірні правовідносини; вирішити питан-
ня про склад осіб, які братимуть участь у 
справі; з’ясувати, які докази є на підтвер-
дження зазначених фактів; визначити коло 
доказів відповідно до характеру спірних 
правовідносин і роз’яснити, якій із сторін 
слід довести певні обставини; вжити за-
ходів для забезпечення явки в судове за-
сідання, а також сприяти врегулюванню 
спору до судового розгляду[5, c. 63-64]. 

Комаров В. В. звертає увагу на те, що в 
ч. 1 ст. 130 ЦПК визначено мету проведен-
ня попереднього судового засідання. Про-
те, оскільки попереднє судове засідання є 
процесуальною формою стадії підготовки 
справи до судового розгляду, тому в нього 
не може бути самостійної процесуальної 
мети[2, c. 97]. Наприклад, примирення 
сторін (як складова врегулювання спору 
до судового засідання) деякими вченими 
правомірно розглядається не як мета, а 
як завдання стадії підготовки справи до 
судового розгляду. Мета будь-якої стадії 
процесу досягається виконанням судом її 
завдань. При цьому виконання останніх є 
засобом досягнення мети [4, c. 301-302].

Відповідно до ч. 7 ст. 130 ЦПК до змін, 
які були внесені Законом від 7 липня 2010 
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р. № 2453-IV, попереднє судове засідання 
було обов’язковим для кожної справи, за 
винятком випадків, установлених цим Ко-
дексом.

Слід зазначити, що гл. 18 ЦПК 1963 
р., яка регламентувала стадію підготовки 
справи до судового розгляду, суттєво від-
різнялася від наведених вище норм ново-
го ЦПК, оскільки нормативно не перед-
бачала обов’язковості її проведення по 
кожній справі. Уперше про обов’язковість 
проведення підготовки справи до судово-
го розгляду у кожній справі зазначалось у 
п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 1 від 5 березня 1977 р. (з від-
повідними змінами) «Про підготовку ци-
вільних справ до судового розгляду», де 
вищий судовий орган держави, забезпечу-
ючи єдність судової практики, фактично 
зобов’язував суди проводити підготовку 
кожної цивільної справи до розгляду в су-
довому засіданні, незалежно від її склад-
ності, вказуючи, що вона є обов’язковою й 
повинна бути проведена у строки, перед-
бачені ЦПК.

Оскільки у ЦПК все ж таки було за-
значено, що попереднє судове засідання 
не є обов’язковим для кожної справи, а 
винятки встановлювались законом, то, 
враховуючи, що такі винятки чітко самим 
процесуальним законом не були перед-
бачені, Пленум Верховного Суду Украї-
ни у п. 6 постанови від 12 червня 2009 р. 
№ 5 «Про застосування норм цивільного 
процесуального законодавства, що ре-
гулюють провадження у справі до судо-
вого розгляду» роз’яснив судам порядок 
застосування цього положення закону. 
Зазначено, що, враховуючи особливості 
цього провадження, попереднє судове за-
сідання не проводиться у наказному та в 
окремому провадженнях, а також при ви-
рішенні скарг на дії державного виконав-
ця, клопотань про визнання та виконання 

рішень іноземних судів. Однак у справах 
окремого провадження, зокрема, при роз-
гляді справ про обмеження цивільної ді-
єздатності чи визнання фізичної особи 
недієздатною, про визнання фізичної осо-
би безвісно відсутньою або оголошення 
її померлою чи про відновлення прав на 
втрачені цінні папери, здійснюються пев-
ні підготовчі дії, визначені законом (статті 
239, 248, 262 ЦПК).

Проведення підготовки цивільної спра-
ви до судового розгляду, в тому числі і 
призначення попереднього судового за-
сідання, було також обов’язковим і при 
скасуванні ухваленого судового рішення 
судами вищестоящої судової інстанції з 
направленням справи на новий судовий 
розгляд. Це пов’язано з тим, що висно-
вки і мотиви вищестоящого суду, з яких 
скасовані рішення, є обов’язковими для 
суду першої інстанції при новому розгляді 
справи. Отже, суду першої інстанції, за-
лежно від доводів ухвали суду вищої ін-
станції, слід було уточнювати позовні ви-
моги, вирішувати питання про склад осіб, 
які беруть участь у справі, тощо.

Наразі Закон від 7 липня 2010 р. № 
2453-IV, який набрав чинності з 30 липня 
2010 р., кардинально змінив положення 
законодавства про обов’язковість прове-
дення попереднього судового засідання 
в кожній справі, яке доволі тривалий час 
критикувалося в юридичній літературі, 
виклав ч. 7 ст. 130 ЦПК у новій редакції 
та зазначив, що попереднє судове засідан-
ня не є обов’язковим. Питання про необ-
хідність його проведення вирішується 
суддею під час відкриття провадження у 
справі[4, c. 291-293].

Вирішуючи питання про те, чи необ-
хідно призначати проведення попередньо-
го судового засідання, суддя перш за все 
повинен зважати на характер матеріаль-
но-правового спору, на законодавство, яке 
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підлягає застосуванню до цих правовід-
носин, а також на обставини справи. Крім 
того, слід звернути увагу на те, чи додані 
до позовної заяви докази, на які позивач 
послався, і якщо є обґрунтовані побоюван-
ня того, що про витребування таких дока-
зів буде заявлено після відкриття судового 
засідання і до початку розгляду справи по 
суті, або докази почнуть подаватись, що 
потягне за собою відкладення його роз-
гляду і, як наслідок, порушення строку 
розгляду справи. У такому разі краще про-
вести одне попереднє судове засідання, 
визначитися з питаннями, вказаними в ч. 6 
ст. 130 ЦПК, у тому числі щодо доказової 
сфери, а потім вже призначати судове засі-
дання, попередивши про відповідальність 
за неподання доказів [4, c. 301].

Попереднє судове засідання не прово-
диться у наказному та в окремому прова-
дженнях, а також при вирішенні скарг на 
дії державного виконавця, клопотання про 
визнання та виконання рішень іноземних 
судів. Однак у справах окремого прова-
дження, зокрема, при розгляді справ про 
обмеження цивільної дієздатності чи ви-
знання фізичної особи недієздатною, про 
визнання фізичної особи безвісно відсут-
ньою або оголошення її померлою чи про 
відновлення прав на втрачені цінні папе-
ри, здійснюються певні підготовчі дії, ви-
значені законом (статті 239, 248, 262 ЦПК) 
[3, c. 360].

Ще одним нововведенням Закону від 
7 липня 2010 р. № 2453-IV є скорочення 
строку призначення попереднього судо-
вого засідання з одного місяця до 10 днів. 
Так, згідно зі ст. 129 ЦПК попереднє су-
дове засідання повинно бути призначено і 
проведено протягом десяти днів із дня від-
криття провадження у справі.

Встановлення граничного терміну для 
призначення і проведення попереднього 
судового засідання взагалі є новелою ЦПК, 

оскільки ст. 136 ЦПК 1963 р. не зазначала, 
в який саме строк заява має бути прийня-
та судом до розгляду. Тому були випадки, 
коли заява суддею тривалий час не прийма-
лася до розгляду і не виносилась ухвала 
про відмову в її прийнятті, чим, фактич-
но, відмовлялось у правосудді без надання 
можливості оскаржити такі дії судді в про-
цесуальному порядку [4, c. 298].

Щодо процесуального оформлення 
призначення справи до розгляду в попе-
редньому судовому засіданні, то, тут не-
має невизначеності, оскільки п. 4 ч. 5 ст. 
122 ЦПК чітко вказує і зобов’язує суддю 
при вирішенні питання про відкриття про-
вадження у справі одночасно призначити 
час і місце попереднього судового засі-
дання. Зміст ст. 129 ЦПК не вимагає від 
суду постановлення ще однієї ухвали про 
призначення та проведення попереднього 
судового засідання, як зазначається в де-
яких коментарях новітнього вітчизняного 
цивільного процесу [7, c. 422]. 

Слід зазначити, що, крім мети, задля 
якої провадиться попереднє судове засі-
дання, воно відіграє й важливу функціо-
нальну роль, оскільки:

1) поряд із підготовчими діями суду до 
судового розгляду сприяє виконанню за-
вдання всієї стадії підготовки справи до 
судового розгляду;

2) у ньому передбачені додаткові мож-
ливості для сторін щодо вирішення важ-
ливих питань процесу по справі;

3) є оптимізацією правосуддя, оскіль-
ки дозволяє виконати завдання цивільно-
го судочинства, витрачаючи на це значно 
менше часу та сил[4, c.313].

Таким чином, процесуальна конструк-
ція попереднього судового засідання на 
стадії провадження у справі до судово-
го розгляду дозволяє належним чином 
здійснити всі необхідні процесуальні дії 
з підготовки справи, підвести підсумки 
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проведення підготовки за участю сторін 
та інших осіб, які беруть участь у справі, 
забезпечити виконання вимог процесуаль-
ного законодавства та гарантувати права 
та інтереси учасників процесу шляхом 
правильного і своєчасного розгляду спра-
ви у першому судовому засіданні [5, c. 68]. 

Разом з тим, потрібно виокремити нор-
ми, які регулюють здійснення процесуаль-
них дій, пов'язаних із врегулюванням спо-
рудо судового розгляду, та дій, пов'язаних 
із підготовкою справи до судового розгляду. 
Видається, що правильним було б усі проце-
суальні дії, які проводять з метою врегулю-
вання спору до судового розгляду, називати 
попереднім судовим засіданням, розглядати 

його як окрему (першу) частину стадії про-
вадження у справі до судового розгляду і 
врегулювати статтею «Попереднє судове 
засідання». Якщо ж сторони не врегулю-
ють спір у попередньому судовому засідан-
ні, суд переходить до другої частини стадії 
провадження у справі до судового розгляду 
- підготовки справи до судового розгляду. 
Усі процесуальні дії, які проводять з метою 
забезпечення правильного і всебічного роз-
гляду та вирішення справи, слід називати 
підготовкою справи до судового розгляду, 
розглядати її як окрему (другу) частину ста-
дії провадження у справі до судового розгля-
ду і врегулювати статтею «Підготовка спра-
ви до судового розгляду» [6, c. 225].
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САМОЗАХИСТ В СФЕРІ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

У статті на основі новітнього цивільного законодавства та сучасних досягнень цивілістичної 
науки проаналізовано поняття категорії «самозахист», визначено правову природу права особи 
на самозахист та розглянуто особливості самозахисту у сфері зобов’язальних правовідносин.

Ключові слова: самозахист цивільних прав та інтересів, зобов’язальні правовідносини.

В статье на основе новейшего гражданского законодательства и современных достижений 
науки гражданского права проанализировано понятие категории «самозащита», определена 
правовая природа права личности на самозащиту и рассмотрены особенности самозащиты в 
сфере обязательственных правоотношений.

Ключевые слова: самозащита гражданских прав и интересов, обязательственные право-
отношения.

In the article on the basis of the newest civil legislation and modern achievements of civil science is 
analysed concept of category «self-defence», legal nature of right for personality is certain on a self-de-
fence and the features of self-defence are considered in the field of obligation legal relationships.
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Стаття 3 Конституції України проголо-
шує, що людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх га-
рантії визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави. Держава відповідає пе-
ред людиною за її діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави. Тобто, на рівні 
Основного Закону закріплено норму про 
те, що пріоритетним напрямком у побудові 
правової, демократичної, соціальної дер-
жави є створення дієвого механізму захис-
ту прав. Це обумовило підвищений інтерес 
до вивчення питання захисту прав учасни-
ків цивільних правовідносин. 

Так як сьогодні досить значного по-
ширення набуває сфера зобов’язальних 
правовідносин, то актуальним є питан-
ня захисту прав та інтересів суб’єктів, 
які вступають в такі відносини, зокрема, 
можливості реалізації права на самоза-

хист. Питання про те, яким чином можна 
ефективно захистити цивільні права тур-
бує кожного з нас. Від вирішення цього 
питання багато в чому залежить стабіль-
ність цивільного обороту і упевненість 
кожного в гарантованості своїх прав. Ра-
зом з тим, таке явище як самозахист, яке за 
логікою законодавця, повинне було зайня-
ти місце одного з найефективніших спосо-
бів захисту, викликає безліч складнощів, 
пов’язаних із розумінням його сутності як 
способу захисту цивільних прав.

Проблемам дослідження інститу-
ту самозахисту цивільних прав присвя-
чували свої наукові праці Д.І. Мейєр,  
В.І. Синайський, В.П. Грібанов, Ю.Г. Басин,  
І.О. Дзера, О.С. Іоффе, Н.С. Малеїн,  
І.Б. Новіцкий, В.А. Рясенцев, С.В. Сар-
баш, Г.А. Свердлик, Е.Л. Страунінг та ряд 
інших вчених. Аналіз наукових джерел 
свідчить про відсутність єдиного підходу 
до багатьох аспектів самозахисту. Залиша-
ється ряд дискусійних питань. 
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Проблемним лишається визначення 
можливості реалізації права особи на 
самозахист цивільних прав та інтер-
есів у зобов’язальних правовідносинах. 
Відповідні обставини зумовили мету 
даного дослідження: проведення комп-
лексного, всебічного наукового аналізу 
законодавчо закріпленого права особи 
на самозахист, визначення законодавчих 
недоліків та проблем практичної реалі-
зації даного суб’єктивного права особи у 
зобов’язальних правовідносинах. 

Для досягнення поставленої мети не-
обхідно вирішити такі завдання:

– визначити поняття категорії «самоза-
хист»; 

– дослідити правову природу права 
особи на самозахист у зобов’язальних 
правовідносинах;

– розглянути особливості самозахисту 
у сфері зобов’язальних відносин.

Відповідно до статті 19 Цивільного ко-
дексу України (далі – ЦК України) особа 
має право на самозахист свого цивільного 
права та права іншої особи від порушень 
і протиправних посягань. Самозахистом є 
застосування особою засобів протидії, які 
не заборонені законом та не суперечать 
моральним засадам суспільства. Спосо-
би самозахисту мають відповідати змісту 
права, що порушене, характеру дій, яки-
ми воно порушене, а також наслідкам, що 
спричинені цим порушенням. Способи са-
мозахисту можуть обиратися самою осо-
бою чи встановлюватися договором або 
актами цивільного законодавства [1]. 

Необхідність закріплення даної норми 
у Цивільному кодексі України була зумов-
лена, з одного боку, недостатньо ефектив-
ним функціонуванням механізму судового 
захисту цивільних прав та інтересів, а з 
іншого – високою оперативністю, просто-
тою та доступністю засобів захисту, що 
здійснюються без участі юрисдикційних 

органів [2]. Т. М. Підлубна у своїх науко-
вих дослідженнях зазначає, що самозахист 
цивільних прав та інтересів є невід’ємною 
частиною цивільно – правової охоронної 
системи: його відсутність не може бути 
адекватно доповнена іншими формами за-
хисту. Дана точка заслуговує на увагу.

Як ми бачимо, ЦК України закріплює 
загальну норму щодо визначення суті та 
змісту поняття самозахисту, яка закріплена 
у Загальній частині спеціального кодифі-
кованого акту у сфері цивільних відносин. 
Окремої ж статті, яка б визначала поняття 
самозахисту в сфері зобов’язальних пра-
вовідносин, законодавець не надає, що є 
підставою для наукових дискусій з даного 
приводу.

Зобов’язання є правовідносинами, які 
виникають, насамперед, із договору. По-
ряд з договірними у ЦК України сфор-
мульовані положення й щодо низки не-
договірних зобов’язань. Порушення прав 
суб’єкта договірних зобов’язань полягає 
у невиконанні (невчиненні) або неналеж-
ному виконанні боржником обов’язку за 
договором щодо вчинення певної дії або 
утримання від неї. Невиконання обов’язку, 
який випливає і публічної обіцянки ви-
нагороди без оголошення конкурсу чи за 
результатами конкурсу, вчинення дій у 
майнових інтересах іншої особи без її до-
ручення, рятування здоров’я та життя фі-
зичної особи, майна фізичної або юридич-
ної особи, заподіяння шкоди, зводиться, 
головним чином до ухилення від сплати 
відповідної грошової суми.

В.П. Грибанов і Ч.Н. Азімов при ана-
лізі заходів самозахисту у договірних 
зобов’язаннях користувалися класифіка-
цією, відповідно до якої, ці заходи поді-
лялися на ті що пов’язані із забезпечен-
ням зустрічного задоволення виконання 
зобов’язання за рахунок боржника та від-
мовою вчинити певні дії в інтересах контр-
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агента. Одні з цих заходів спрямовані на 
запобігання виникненню чи на зменшення 
збитків (відмова від договору, від вчинен-
ня певних дій на користь контрагента; ре-
алізація майна боржника, який не забрав 
його після завершення строку договору 
зберігання, комісії), інші ж заходи дозво-
ляють відновити порушені права (продаж 
речі, яка притримується, та задоволення 
із суми виторгу своїх вимог; списання з 
рахунка контрагента боргу за договором; 
виконання невиконаного контрагентом 
обов’язку за рахунок останнього).

Професор В.П. Грибанов визначив за-
ходи першої групи як заходи, що прямо чи 
опосередковано змушують другу сторону 
до зустрічного задоволення або забезпечу-
ють отримання зустрічного задоволення за 
допомогою односторонніх дій управненої 
особи з майна контрагента, яке перебуває 
у її володінні [3]. Професор Ч.Н. Азімов 
відніс до зазначеної групи притримання 
речей боржника [4].

На відміну від ЦК 1963 р., який допус-
кав притримання речі боржника лише у 
певних зобов’язаннях, Цивільний кодекс 
України містить загальний дозвіл на за-
стосування притримання за наявності 
умов, визначених у ст. 594. Вважаємо, що 
оновлений зміст даної норми є кращим та 
більше відповідає сучасним умовам роз-
витку договірних відносин.

Для деяких видів договорів (напри-
клад, перевезення – ч. 4 ст. 916, підряду 
– ч. 1 ст. 856 тощо) визначені конкретні 
умови здійснення притриманя. Так якщо 
замовник не сплатив встановленої ціни 
роботи або іншої суми, належної підряд-
никові у зв’язку з виконанням договору 
підряду, підрядник має право притримати 
результат роботи, а також устаткування, 
залишок невикористаного матеріалу та 
інше майно замовника, що є у підрядника. 
Однак такий підхід у цивілістичній науці 

не є єдиним. Так висловлювалися і запере-
чення щодо нього. 

Так, С.В. Сарбаш вважає, що притрима-
ним не є заходом самозахисту, тому що під 
час самозахисту особа повинна співвідно-
сити дії з порушенням і його наслідками, а 
під час притримання дії можуть бути лише 
такими, що передбачені законом. Інакше 
слід визнати, що ретентор повинен оціню-
вати, чи відповідають його дії порушенню 
і чи не завдає він боржнику більшої шкоди, 
ніж розмір його вимог, що важко зробити, 
адже ретентор не знає про можливі збитки 
боржника. Самозахист, на його думку, роз-
рахований на таку ситуацію, коли захист 
в юрисдикційному порядку неможливий, 
чого немає під час притримання. Право 
притримання також може бути захищене за 
допомогою самозахисту [5, c. 48].

Стосовно притримання можна зазна-
чити, що воно само по собі не відновлює 
порушених прав, не усуває порушення, 
не припиняє його, а лише певним чином 
гарантує задоволення інтересів кредито-
ра. Правом на самозахист є не можливість 
учиняти дії щодо збереження володіння 
річчю, а право отримати задоволення з 
вартості речі, яка притримується (право 
продажу майна боржника). 

Згідно зі ст. 597 ЦК вимоги кредитора, 
який притримує річ у себе, задовольня-
ються з її вартості у порядку, передбаче-
ному ст. 591 ЦК, тобто шляхом реалізації 
предмета притримання з публічних торгів, 
якщо інше не встановлено договором або 
законом. Отже, порядок звернення стяг-
нення на предмет притримання є прості-
шим, аніж у разі застави, і не потребує 
передбачених для останньої рішення суду 
чи виконавчого напису нотаріуса. Це ви-
пливає з того, що ст. 597 ЦК не відсилає до 
процедури, зазначеної у ст. 590 ЦК.

Якщо звернутися до законодавства ін-
ших держав, то за законодавством Англії, 
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наприклад, ретентор може продати річ, 
яка притримується, на підставі наказу 
суду, домовленості сторін про такий про-
даж, а також у випадках, передбачених за-
конодавством (власник готелю має право 
розпорядитися залишеними йому речами 
після того, як мине шість місяців).

Слід наголосити на тому, що предме-
том притримання може бути лише річ, яка 
перебуває у кредитора на законних підста-
вах, а отже, не допускається захоплення 
речей боржника з метою їх притримання, 
тобто так зване самостійне встановлення 
застави.

У деяких випадках законодавство надає 
кредиторові право продати майно борж-
ника. Професор В.В. Вітрянський заува-
жує, що це право за своєю природою є за-
ходом оперативного впливу, а щодо права 
на притримання – спеціальним правилом, 
яке виключає дію загального правила про 
порядок задоволення вимог кредитора за 
рахунок майна боржника, що притриму-
ється [6, c. 553]. Проте право на самостій-
ний продаж майна боржника (наприклад, 
переданого за договором комісії, яке комі-
тент вчасно не забрав) існує й тоді, коли 
у кредитора немає грошових вимог до 
боржника, а отже, і права на притримання. 

Метою здійснення права самостійного 
продажу чужої речі є звільнення креди-
тора від тягаря зберігання та утримання 
чужої речі. Одержані від реалізації гроші 
дозволять кредиторові вирахувати з них 
належні йому платежі, якщо такі існують.

Таке право надається підрядникові щодо 
предмета договору підряду, якщо замовник 
протягом місяця ухиляється від прийняття 
виконаної роботи після дворазового попе-
редження, якщо інше не встановлено дого-
вором (ч. 5 ст. 853 ЦК). Також таке право 
надається ломбарду щодо речі, яку покла-
жодавець не забрав із ломбарду після 3-х 
місяців від дня закінчення строку договору 

зберігання (ст. 968 ЦК). Аналогічне право 
має комісіонер щодо майна комітента, який 
відмовився від договору комісії, однак у 
строк, встановлений договором, а якщо та-
кий строк не встановлений, то негайно, не 
розпорядився своїм майном (ч. 3 ст. 1025 
ЦК). При цьому комісіонер має продати 
майно за найвигіднішою для комітента ці-
ною. У разі відмови від договору комісіоне-
ра це право надається йому, якщо комітент 
не розпорядиться своїм майном протягом 
15 днів від дня отримання повідомлення 
про відмову комісіонера від договору (ч. 2 
ст. 1026 ЦК).

Перевізник має право продати вантаж, 
якщо протягом двох місяців від дня при-
ходу судна в порт вантаж, зданий на збері-
гання, не буде витребуваний, і відправник 
не сплатить перевізникові всієї суми за пе-
ревезення. Вантаж, що швидко псується, 
може бути проданий і до закінчення цього 
терміну. Про факт продажу перевізник по-
відомляє відправника (ст. 167 КТМ). Таке 
саме право має залізниця щодо вантажу, 
який неможливо видати одержувачеві, 
якщо відправник не дає вказівок щодо ньо-
го у тридобовий термін від дня вручення 
відправнику повідомлення. Залізниця має 
право реалізувати вантаж, що надійшов, 
якщо той перебуває на станції понад гра-
ничний термін зберігання (п. 48 Статуту 
залізниць і України). Залізниця має право 
продати і багаж, не одержаний протягом 
30 діб від дня його прибуття, або раніше, 
якщо протягом зберігання він втрачає свої 
якості, чи вартість зберігання перевищує 
вартість багажу. Якщо місцеперебування 
пасажира відоме, то залізниця має попере-
дити його письмово про майбутній продаж 
(п. 4.6.11 Правил перевезення пасажирів, 
багажу, вантажобагажу та пошти залізнич-
ним транспортом України). Проданими че-
рез склад реалізації можуть бути і речі, ви-
лучені з камери зберігання і не затребувані 
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протягом 3-х місяців (ч. 4 ст. 972 ЦК та п. 
3.3.1 зазначених Правил) [7].

Відповідно до ст. 38 Закону України 
«Про іпотеку» [8] у рішенні суду або дого-
ворі про задоволення вимог іпотекодержа-
теля може бути передбачено право іпоте-
кодержателя на продаж предмета іпотеки 
будь-якій особі-покупцеві. Причому за-
стереження про задоволення вимог іпо-
текодержателя може бути зроблено в іпо-
течному договорі або в окремому договорі 
між іпотекодавцем та іпотекодержателем 
про задоволення вимог іпотекодержате-
ля, який підлягає нотаріальному посвід-
ченню і може бути укладений у будь-який 
час до набрання законної сили рішенням 
суду про звернення стягнення на предмет 
іпотеки (ч. 1 ст. 36). У ст. 6 Закону Украї-
ни «Про іпотечне кредитування, операції 
з консолідованим іпотечним боргом та 
іпотечні сертифікати» [9] також закріплю-
ється обов’язок іпотекодержателя органі-
зувати продаж предмета іпотеки шляхом 
укладення договору купівлі – продажу 
між іпотекодержавцем і покупцем, якщо 
це передбачено іпотечним договором або 
письмовою угодою іпотекодержателя та 
іпотекодавця. Кошти покупець сплачує на 
банківські рахунки іпотекодержателя.

Можна сказати, що правом на само-
захист є право кредитора продати речі 
боржника та отримати кошти від тако-
го продажу для задоволення своїх вимог. 
Таке право надається особі, яка скориста-
лася правом на притримання, заставодер-
жателю (якщо це передбачено законом чи 
в договорі), а також сторонам у деяких 
видах договорів. Правом на самозахист у 
певних випадках може вважатися і право 
на зарахування зустрічних вимог. 

Ст. 1071 ЦК України закріплює нор-
му, відповідно до якої кошти можуть бути 
списані з рахунка клієнта без його розпо-
рядження у випадках, передбачених до-

говором між банком і клієнтом. Питанню 
договірного списання за допомогою пла-
тіжної вимоги кредитора присвячений 
розділ VI Інструкції про безготівкові роз-
рахунки в Україні в національній валюті 
[10, c.998]. Відповідно до п. 6.6 цієї Ін-
струкції платник у договорах банківського 
рахунка або інших договорах про надан-
ня банківських послуг може передбачити 
доручення банку на договірне списання 
коштів з його рахунків на користь третіх 
осіб або на свої рахунки, які відкриті в 
цьому чи іншому банку. 

О.І. Антонюк виділяє декілька груп 
заходів самозахисту в зобов’язальних 
правовідносинах. До першої групи вона 
відносить відмову в задоволенні до часу 
отримання зустрічного задоволення [11, 
c. 196]. Така відмова, на думку науков-
ця, дозволяє кредитору уникнути збит-
ків, які можуть настати у разі виконання 
зобов’язання, незважаючи на відсутність 
зустрічного задоволення. Згідно з ч. З ст. 
538 ЦК України у разі невиконання одні-
єю зі сторін зобов’язання свого обов’язку 
або за наявності очевидних підстав вва-
жати, що вона не виконає обов’язок у 
встановлений строк чи виконає його не в 
повному обсязі, друга сторона має право 
зупинити виконання свого обов’язку. Ця 
загальна норма конкретизується в інших 
нормах цивільного законодавства України. 
Так, боржник може загримати виконання 
зобов’язання у разі відмови кредитора по-
вернути борговий документ або видати 
розписку (ч. 4 ст. 545 ЦК). Згідно з ч. 2 ст. 
613 ЦК якщо кредитор не вчинив дії, до 
вчинення якої боржник не міг виконати 
свій обов’язок, виконання зобов’язання 
може бути відстрочено на час прострочен-
ня кредитора та інші випадки, передбачені 
ЦК України.

До другої групи самозаходів у 
зобов’язальних відносинах О.І. Антонюк 
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відносить дії кредитора, спрямовані на 
виконання невиконаного зобов’язання за 
рахунок боржника. І.В. Синайський ви-
конання необхідних дій унаслідок невико-
нання контрагентом зобов’язань із зараху-
ванням понесених затрат у рахунок плати 
за договором відносив до самодопомоги 
[12, c. 185].

Згідно зі ст. 621 ЦК України у разі не-
виконання боржником для замовника ро-
боти чи ненадання йому послуги креди-
тор має право виконати роботу власними 
силами або доручити її виконання чи на-
дання послуги третій особі, якщо інше не 
становлено договором, актами цивільно-
го законодавства або не випливає із суті 
зобов’язання. Ця загальна норма конкре-
тизується і в інших нормах законодавства. 
Якщо наймодавець не зробив капітального 
ремонту речі, що перешкоджає її викорис-
танню за призначенням, наймач має право 
самостійно відремонтувати її, зарахувавши 
вартість плати ремонту в рахунок плати за 
користування річчю (ч. 3 ст. 776 ЦК Укра-
їни). Якщо підрядник порушив умови до-
говору підряду, що погіршило роботу, або 
допустив інші недоліки в роботі, замовник 
може виправити їх за його рахунок, якщо 
інше не встановлено договором (ч. 1 ст 
852 ЦК). Як ми бачимо, ця норма є дис-
позитивною, і сторони на власний розсуд 
можуть або передбачити таке положення в 
договорі або ж, навпаки, заборонити його. 
Можливість кредитора щодо виконання 
зобов’язання власними силами за рахунок 
боржника надає йому більше свободи щодо 
вибору способів захисту.

До третьої групи заходів самозахисту 
у зобов’язальних відносинах О. І. Антонюк 
відносить заходи, пов’язані з відмовою 
вчинити певні дії в інтересах недобросо-
вісної сторони. 

У цивілістичній науці розрізняють при-
наймні три види таких заходів, а саме: 

відмову від договору, відмову від при-
йняття неналежного виконання, відмову в 
зустрічному задоволенні через неналежне 
виконання зобов’язань.

Хоча у цивільному законодавстві до-
сить часто зустрічаються, на перший по-
гляд, тотожні терміни, такі як «відмова 
від договору» та «розірвання договору», 
проте слід розрізняти їх. Хоча мета цих за-
ходів однакова – припинення договірних 
відносин, однак спосіб здійснення відріз-
няється. Розірвання договору є способом 
припинення договірних відносин в юрис-
дикційному порядку, а відмова від дого-
вору – це спосіб припинення договірних 
відносинх самим управненим. 

У Цивільному кодексі України міс-
тяться із цього приводу суперечливі по-
ложення. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 611 ЦК на-
слідками порушення зобов’язання може 
бути припинення зобов’язання внаслідок 
односторонньої відмови від зобов’язань 
або розірвання договору. У цій нормі тер-
міни, що розглядаються, використані як 
різні поняття. У ч. 3 ж ст. 651 «Підстави 
для зміни або розірвання договору» зазна-
чається, що у разі односторонньої відмови 
від договору у повному обсязі або част-
ково договір є відповідно розірваним або 
зміненим. У цій статті, як і у деяких інших 
(у ч. 2 ст. 782, ч. 1 ст. 834, ч. 1 ст. 907), 
відмова від договору вважається одним із 
способів його розірвання. Аналогічні по-
ложення містяться й у п. 3 ст. 450 ЦК РФ, 
на підставі чого російські вчені визнають 
односторонню відмову від договору од-
ним із способів його розірвання [13, c. 26].

На думку О.І. Антонюк, більш прийнят-
ною можна вважати позицію, закріплену 
в сг. 611 ЦК України, за якою односторон-
ня відмова від договору та його розірвання 
є самостійними підставами припинення 
зобов’язань, тому доцільно змінити назву 
ст. 651 ЦК та привести у відповідність до 
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цього інші норми законодавства. Науковець 
вважає, що це є необхідним не лише з точки 
зору термінологічної єдності законодавства, 
але й із практичної точки зору. Така термі-
нологічна суперечність, наявність у деяких 
статтях словосполучення «право на одно-
стороннє розірвання договору» створює 
проблему практичного здійснення права на 
відмову від договору, адже відмова від до-
говору можлива лише у випадках, передба-
чених у договорі чи законі, у зазначених же 
статтях не зрозуміло, що мається на увазі: 
право припинити зобов’язання за волевияв-
ленням однієї зі сторін чи право сторони по-
дати заяву про розірвання договору до суду. 

ч. 1 ст. 214 ЦК надає право особі, яка 
вчинила односторонній правочин, право 
відмовитися від нього, якщо інше не вста-
новлено законом. Ця норма знаходить по-
дальшу конкретизацію у статтях, які сто-
суються окремих видів таких зобов’язань. 
Наприклад, особа, яка публічно обіцяла 
винагороду, має право публічно оголосити 
про припинення завдання (ст. 1149 ЦК), 
засновник конкурсу має право відмовити-
ся від його проведення (ст. 1153 ЦК). 

Необхідно звернути увагу на той 
факт, що такі дії особи не завжди мож-
на визнавати заходами самозахисту. По-
силаючись на ст. 19 ЦК України, можна 
констатувати, що відповідні дії особи 
будуть визнаватися самозахистом, якщо 
будуть спрямовані на захист прав та ін-
тересів самої особи чи права іншої особи 
від порушень чи протиправних посягань.

Одностороння відмова від дво– або ба-
гатостороннього правочину згідно з ч. 2 ст. 
214 ЦК допускається у випадках, перед-
бачених законом, навіть у тому разі, якщо 
його умови повністю виконані. Відмова 
від правочину має вчинятися у такій самій 
формі, в якій було вчинено правочин. 

Цікавим для аналізу виявилося рішен-
ня Центрального районного суду м. Ми-

колаєва від 30 березня 2009 р. (справа № 
2-12-888/09). Особа_1 звернувся до суду з 
позовом до ВАТ «Миколаївгаз» про стяг-
нення збитків та відшкодування мораль-
ної шкоди. Свої вимоги мотивував тим, 
що між ним та відповідачем 25.03.2006 р. 
було укладено договір про надання послуг 
з газопостачання, але в порушення вимог 
договору відповідач 04.06.2008 р. в одно-
сторонньому порядку відмовився від своїх 
обов’язків припинив постачання газу шля-
хом обрізання належної йому труби, тим 
самим спричинивши позивачу моральну 
шкоду та завдавши збитків. 10.09.2008 р. 
Центральним районним судом м. Микола-
єва з приводу неправомірного відключен-
ня позивача від газопостачання та стягнен-
ня моральної шкоди винесено рішення, за 
яким зобов’язано ВАТ ГГ «Миколаївгаз» 
провести підключення до газопостачання 
належного позивачу на праві власності 
будинку, та стягнуто з ВАТ ГГ «Миколаїв-
газ» на користь позивача компенсацію мо-
ральної шкоди. Рішення набрало законної 
сили, проте позивач не дочекавшись на-
буття його чинності, самостійно за влас-
ний рахунок та силами інших осіб здій-
снив підключення до газопостачання, чим 
порушив вимоги п. 9 Правил надання на-
селенню послуг з газопостачання, затвер-
джених постановою КМУ від 09.12.1999 
року № 2246, якими зазначено що від-
новлення газопостачання здійснюється 
тільки газорозподільним підприємством. 
Суд, вислухавши пояснення позивача, 
встановив наступні обставини. За прави-
лами ст. 19 ЦК України особа має право на 
самозахист свого цивільного права. Само-
захистом є застосування особою засобів 
протидії, які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам суспіль-
ства. 12 вересня 2008 року позивач від-
новив своє порушено право шляхом від-
новлення газопостачання силами інших 
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осіб на підставі укладеного договору з ПП 
«ЕККО», за яким доручив останньому на 
власний ризик та за їх власні кошти орга-
нізувати зварювальні роботи на належній 
позивачу обрізаній трубі для подальшого 
підключення газу. На думку суду, самоза-
хистом не визнається проведення заходів 
щодо охорони свого майна, звернення до 
третіх осіб, які надають послуги з приводу 
забезпечення схоронності майна чи особи. 
Самозахистом є тільки перешкоджання 
будь-яким третім особам, які неправомір-
но посягають на цивільні права, заподіян-
ня шкоди цивільним правам та інтересам 
третіх осіб, тощо. Так як особа_1 своїми 
діями по відновленню газопостачання по-
рушив передбачений законом порядок са-
мозахисту, то і його інтерес захищатися 
не може. За таких обставин суд відмовив 
позивачу в задоволенні позову в повному 
обсязі [14].

Проаналізувавши відповідне судове рі-
шення та норми чинного законодавства, 
вважаємо, що дії позивача не можна ви-
знавати самозахистом, і суд прийняв пра-
вильне рішення у справі. Однак, суд по-
винен був посилатися також на ч. 2 ст. 
19 ЦК України, відповідно до якої само-
захистом є застосування особою засобів 
протидії, які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам суспіль-
ства, а не обґрунтовуючи своє рішення 
тим, що самозахистом не визнається 
проведення заходів щодо охорони свого 
майна, звернення до третіх осіб, які нада-
ють послуги з приводу забезпечення схо-
ронності майна чи особи.

Цивільний кодекс містить значний пе-
релік випадків, коли особа може односто-
ронньо відмовитися чи змінити договір, 
наприклад покупець має право відмови-
тися від договору купівлі-продажу через 
відмову продавця передати проданий то-
вар (ч. 1 ст. 665), порушення вимог щодо 

якості товару (ч. 2 ст. 678), ненадання до-
кументів чи приналежності товару (ч.2 ст. 
666), передання некомплектного товару 
(п. 2 ч. 2 ст. 684), ненадання можливості 
негайно одержати повну і достовірну ін-
формацію про товар у місці його продажу 
(ч. З ст. 700), виявлення протягом гаран-
тійного або інших обов’язкових для сто-
рін строків недоліків, не зазначених про-
давцем, або фальсифікації товару (п. 4 ч. 1 
ст. 708) тощо.

У літературі висловлюються думки 
щодо недоцільності існування права на 
односторонню зміну умов договору, що є 
диктатом однієї сторони, адже юридичне 
значення надається волі однієї сторони за 
повного ігнорування волі другої сторони 
[15, c. 69].

Слід не погодитися із такою позицією, 
оскільки зміна умов договору в односто-
ронньому порядку законодавством дозво-
лена лише тоді, коли є загроза порушення 
прав та інтересів однієї зі сторін дого-
вору. Якщо ж таке право передбачено у 
договорі, це є результатом волевиявлення 
обох сторін.

З огляду на те, що одностороння відмо-
ва від договору, як і одностороння зміна 
його умов, є правочином, вони мають здій-
снюватися відповідно до загальних норм 
щодо форми правочину та форми відмови 
від правочину. Згідно ж із ч. З ст. 214 ЦК 
України відмова від правочину вчиняється 
у тій самій формі, в якій було вчинено пра-
вочин. Тобто якщо договір був укладений 
в усній формі, достатньо усно сповістити 
контрагента про відмову, якщо ж дого-
вір був укладений у письмовій формі, то 
і відмова повинна мати письмову форму. 
Оскільки у ст. 214 ЦК порушення простої 
письмової форми не пов’язується з недій-
сністю відмови, така відмова може бути 
вчинена в усній формі, але на підтвер-
дження факту відмови не можна наводити 
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показання свідків (ч. і ст. 218 ЦК). Якщо 
ж договір був нотаріально посвідчений, то 
відмова повинна бути нотаріально посвід-
чена, недодержання чого призводить до її 
нікчемності.

Необхідно відрізняти такі поняття як 
самозахист прав учасників цивільних пра-
вовідносин та обов’язок припиняти вико-
нання зобов’язань чи змінювати спосіб ви-
конання у передбачених законодавством 
випадках. Так, якщо використання недо-
броякісного (непридатного) матеріалу чи 
додержання вказівок замовника загрожує 
життю та здоров’ю людей, призводить до 
порушення екологічних, санітарних пра-
вил, правил безпеки людей та інших ви-
мог, підрядник зобов’язаний відмовитися 
від договору підряду (ч. 2 ст. 848 ЦК). У 
разі небезпеки втрати, нестачі або пошко-
дження речі зберігач зобов’язаний змінити 
спосіб, місце та інші умови її зберігання, 
не чекаючи відповіді поклажодавця (ст.ст. 
945, 960 ЦК). У цих випадках дії осіб не 
будуть пов’язані із самозахистом прав, а 
є їх обов’язком, що випливає: у першому 
випадку — з конституційного обов’язку 
не посягати на права і свободи інших лю-
дей (ст. 68 Конституції), не завдавати шко-
ди природі (ст.66 Конституції), а у друго-
му – із суті договору зберігання.

Суб’єкти недоговірних зобов’язань та-
кож можуть використовувати певні за-
ходи самозахисту. Так, управнена особа у 
правовідносинах, що виникають із публіч-
ної обіцянки винагороди без оголошення 
конкурсу, чи у правовідносинах, виклика-
них учиненням дій у майнових інтересах 
іншої особи без її доручення чи заподі-
янням шкоди, може скористатися правом 
на продаж речей зобов’язаної особи, які 
на законних підставах потрапили до неї 
(знайдені, отримані під час учинення дій в 
інтересах цієї особи, перебувають у неї на 
підставі договору із зобов’язаною особою, 

випадково потрапили до неї, наприклад: 
футбольний м’яч, розбивши скло, влетів 
у кімнату) та були притримані на підставі 
ст. 594 ЦК.

Цим правом можуть скористатися до-
бросовісний і недобросовісний набувач 
речі з метою отримання від її власника 
відшкодування своїх витрат на річ відпо-
відно до ст. 390 ЦК. Проте особа, яка зна-
йшла загублену річ, затримала бездогляд-
ну тварину, а також особа, якій ця тварина 
була передана на утримання й у корис-
тування, особа, яка знайшла скарб, що є 
пам’яткою історії і культури, не має права 
на притримання зазначених речей з метою 
отримання відшкодування своїх витрат на 
ці речі та винагороди відповідно до ст.ст. 
339, 342, 343 ЦК, оскільки згідно з цими 
статтями повернення речей входить до 
юридичного складу, що породжує в особи 
право на відшкодування витрат і отриман-
ня винагороди.

Учасник, якому після закінчення кон-
курсу не повернули всупереч нормі ст. 
1157 ЦК передану на конкурс річ, напри-
клад, картину, має право зняти цю карти-
ну, виставлену на виставці. Також у разі 
порушення особою, яка пообіцяла вина-
городу, чи в майнових інтересах якої були 
вчинені дії без доручення, або яка заподі-
яла шкоду, свого обов’язку виплатити ви-
нагороду чи відшкодувати завдані збитки, 
управнена особа має право скористатися 
правом на зарахування зустрічних вимог 
(якщо такі існують) на підставі ст. 601 ЦК 
України.

О.І. Антонюк згадує про дії в майнових 
інтересах іншої особи без її доручення в 
контексті можливості здійснення самоза-
хисту не лише своїх, а й чужих прав та ін-
тересів [16, c.44]. Д.В. Міксиш вважає, що, 
за винятком випадків, коли дії третіх осіб 
не мають самостійного юридичного зна-
чення, оскільки здійснюються в інтересах 
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володільця права і від його імені (представ-
ництво), можна виділити групу дій, яку він 
пропонує назвати самозахистом у чужому 
інтересі. Дії по самозахисту прав третіх осіб 
виходять за рамки представництва, оскільки 
зумовлюють наслідки не лише для володіль-
ця права, яке захищається, а й для особи, яка 
безпосередньо здійснює захист. Цей різно-
вид самозахисту, на його думку, урегульова-
ний нормами, що входять до складу інститу-
ту дій в чужому інтересі без доручення [17, 
c.20]. Е.Л. Страунінг також в якості способу 
самозахисту називає дії в чужому інтересі 
без доручення [18, c. 116].

Вчені, які останнім часом досліджува-
ли зобов’язання, що виникають внаслідок 
вчинення дій в інтересах іншої особи без 
її доручення (В.М. Зубар, Д.А. Баликін, 
О.М. Єгорова та ін.), іменують сторони 
цих зобов’язань домінусом і гестором, як 
це робили свого часу римські юристи. 

В цілому можливість фізичної особи 
бути гестором сумнівів не викликає. Щодо 
обсягу дієздатності гестора, то тут вини-
кає питання. Так, з дієздатними та еманси-
пованими (ст.35ЦКУ) фізичними особами 
все зрозуміло. Водночас питання про мож-
ливість вчинення дій в майнових інтере-
сах іншої особи без її доручення фізичною 
особою, яка є недієздатною, є предметом 
дискусій. 

У науковій літературі неодноразово 
зазначається, що норми ЦК України, які 
визначають обсяг дієздатності фізичної 
особи, прямо не передбачають обмеження 
можливості особи, яка визнана судом не-
дієздатною, вчиняти юридичні вчинки, зо-
крема в майнових інтересах іншої особи 
без її доручення. Водночас, зі змісту норм 
глави 79 ЦКУ випливає обов’язковість 
спрямованості дій гестора на попереджен-
ня, усунення або зменшення невигідних 
майнових наслідків для домінуса. Із ви-
моги щодо спрямованості дій, логічно ви-

пливає, що вони повинні усвідомлюватися 
особою, яка їх вчиняє.

Стаття 41 ЦК України зазначає, що неді-
єздатна фізична особа не має права вчиня-
ти жодного правочину. Проте щодо вчинен-
ня недієздатним юридичних вчинків такої 
вказівки немає. Опікун недієздатної особи 
вчиняє від її імені правочини та несе відпо-
відальність за завдану нею шкоду. Але не 
передбачається участь опікуна у вчиненні 
підопічним юридичного вчинку. Тобто ви-
ходить, що при здійсненні юридичного 
вчинку недієздатними особами також мо-
жуть виникати юридичні наслідки.

Законодавець розглядає дії недієздат-
ної особи у сфері недоговірних відносин 
та встановлює правові наслідки у вигляді 
обов’язку надання відшкодування лише в 
разі завдання нею шкоди. Водночас випад-
ки вчинення недієздатним корисних дій за-
лишаються поза увагою. Саме такими ви-
падками, на думку Л.Л. Стецюк, є вчинення 
недієздатним юридичних вчинків у май-
нових інтересах іншої особи. Корисні дії 
особи заслуговують відповідної правової 
оцінки незалежно від обсягу її дієздатнос-
ті. І тут слід застосовувати норми глави 79 
ЦКУ, оскільки це є справедливим (корисні 
дії недієздатної особи також заслуговують 
на правову оцінку), доцільним (усуваєть-
ся можливість неоднозначного вирішення 
таких справ різними судами), та не супер-
ечить цивільному законодавству. 

Можна стверджувати, що фізична осо-
ба, як дієздатна, так і недієздатна, може 
бути суб’єктом самозахисту способом 
вчинення юридичних вчинків у майнових 
інтересах іншої особи. 

Викладене дає підставу для висновку 
про те, що заходи самозахисту, не перед-
бачені у законі чи договорі, є правомірни-
ми, якщо вони: 1) не заборонені законом 
і не суперечать моральним засадам сус-
пільства; 2) відповідають змісту права 
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(інтересу), яке порушено чи щодо якого 
існує реальна загроза порушення; харак-
теру дій, якими воно порушено чи створе-
но реальну загрозу порушення; наслідкам 
порушення (реальним чи можливим). Ді-
яльність щодо самозахисту має грунту-
ватися на принципах розумності, добро-
совісності, справедливості.

Заходом самозахисту у зобов’язальних 
відносинах може бути продаж майна 
боржника та отримання з виторгу задо-

волення своїх вимог, зарахування зустріч-
них вимог, виконання обов’язку, який не 
був виконаний боржником за його раху-
нок, затримання виконання до отримання 
зустрічного задоволення, відмова від до-
говору, відмова від прийняття неналеж-
ного виконання або відмова у зустрічному 
задоволенні через неналежне виконання 
зобов’язань; вчинення юридичних вчинків 
у майнових інтересах іншої особи без її 
доручення. 
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ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

В статті здійснюється теоретико-правовий аналіз джерел правового регулювання цивіль-
но-правових відносин з «іноземним елементом», а також дається визначення самого поняття 
«джерела права». Дана стаття розкриває особливості розвитку джерел міжнародного приватного 
права в Україні та їх характерні риси на кожному з етапів існування. Здійснюється аналіз вну-
трішнього законодавства на наявність норм міжнародного приватного права та на їх доцільність.

Ключові слова: міжнародне приватне право, джерело права, етапи розвитку, нормативний 
акт, правове регулювання, приватно-правові відносини з іноземним елементом.

В статье осуществляется теоретико-правовой анализ регулирования гражданско-правовых от-
ношений с «иностранным элементом», а также дается определение самого понятия «источник 
права». Эта статья раскрывает особенности развития источников международного частного права 
в Украине и их характерные черты на каждом этапе существования. Проводится анализ внутрен-
него законодательства на наличие норм международного частного права та на их необходимость.

Ключевые слова: международное частное право, источник права, этапы развития, нормативный 
акт, правовое регулирование, частно-правовые отношения с иностранным элементом.

The paper is the theoretical and legal analysis of regulation of private relations with foreign element. 
Here you can find information about sources of international private law, stages of its’ development and 
their traits. This paper analysis national law to see how many enactment of international private law 
there are and if they are necessary. 

Key words: international private law, a source of law, stages of development, enactment, regulation, 
private relations with foreign element.

Міжнародному приватному праву ха-
рактерне різномаїття нормативно-право-
вих актів, якими воно регулюється. Не 
варто забувати і про подвійність джерел 
міжнародного приватного права. Адже, з 
одного боку, джерелами права є міжнарод-
ні угоди та міжнародні звичаї, а з іншого 
– норми законодавства та судова практи-
ка окремих держав, а також санкціонова-
ні державою звичаї, що застосовуються у 
сфері торгівлі та мореплавства. 

Подвійність джерел даної галузі права 
не впливає на єдність предмета регулю-
вання цивільно-правові відносини з «іно-
земним елементом». Згадана властивість 
джерел права завжди викликає питання 
щодо їх юридичної сили. Так, у консти-
туціях держав, інших нормативних актах 

звичайно закріплюється юридична сила 
норм конституції держави та актів, при-
йнятих на її основі, а також міжнародних 
угод. Питання щодо визнання більшої 
юридичної сили одних норм перед інши-
ми, їх рівноцінності чи визнання як однієї 
юридичної системи зазвичай закріплене 
в конституціях різних країн, серед яких: 
ФРН, Італія, Франція, Португалія, Ірлан-
дія, Україна та інші. 

Зважаючи на ці особливості міжнарод-
ного приватного права можна говорити 
про актуальність дослідження його дже-
рел, які діють на території нашої держави.

Перш ніж аналізувати джерела міжна-
родного приватного права в Україні, роз-
глянемо визначення поняття «джерела 
права».
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Сучасна юридична література визначає 
поняття «джерело права»:

1) як джерело виникнення права як со-
ціальної категорії: пам’ятки історії, літо-
писи, судові справи, що мають юридич-
ний зміст та визначають основні напрямки 
встановлення права конкретної держави;

2) як умови формування права, тобто 
фактори правотворчості та загальнолюд-
ські цінності, що безпосередньо вплива-
ють на процес формування та функціону-
вання права;

3) як діяльність суб’єктів суспільних 
відносин, у результаті якої реалізуються їх 
потреби та задовольняються інтереси;

4) як спосіб зовнішнього прояву права 
[5; с. 188-189].

Фединяк Г.С. наголошує на тому, що 
під джерелами міжнародного приватного 
права в юридичній науці розуміють, зо-
крема, форми, в яких знаходить виражен-
ня правова норма. 

Отже, під джерелами права слід ро-
зуміти видані від імені держави або ви-
знані державою офіційно-документаль-
ні форми вираження та закріплення 
норм права,які надають їм юридичного, 
загальнообов’язкового значення.

Розвиток джерел міжнародного приват-
ного права в Україні можна поділити на 
кілька етапів: перший (середина XIX ст.-
1910-ті роки) та другий етапи (1920-1960-
ті роки) характеризувалися епізодичністю 
норм міжнародного приватного права у 
законодавстві; третій період (1961-1991 
рр.) пов’язаний з виникненням та розши-
ренням особливої системи законодавчих 
норм міжнародного приватного права вна-
слідок проведеної кодифікації цивільного, 
сімейного, цивільно-процесуального за-
конодавства у 60-ті роки XX ст., протягом 
четвертого (сучасного) періоду в країні 
відбувається модернізація на новому якіс-
ному рівні системи внутрішньодержавних 

правил міжнародного приватного права, 
у центрі якої прийнятий у 2005 р. Закон 
України «Про міжнародне приватне пра-
во» [4].

Початковий етап розвитку джерел між-
народного приватного права України при-
падає ще на існування Російської та Австро-
Угорської імперій. Тому цілком логічно, що 
розвиток джерел міжнародного приватного 
права України цього періоду відбувався 
окремо для її східної частини, яка перебу-
вала у складі Російської імперії, та захід-
ної, що входила до Австро-Угорщини. На 
території Австро-Угорщини діяв Загаль-
ний цивільний кодекс Австрійської імперії 
1811 р., який частково регулював питання 
особистого закону, зобов’язального та ре-
чового права, на території Російської імпе-
рії – Звід законів цивільних та Статут ци-
вільного судочинства. Зокрема, у Зводі: ст. 
249 встановлювала правила щодо опіки та 
піклування над малолітніми дітьми росій-
ських підданих, що померли за кордоном; 
ст. 1218 передбачала правила спадкування 
після іноземців боргів у Росії, внесених у 
боргову книгу, та дохідних білетів; ст. 1549 
визначала застосовуване право до позовної 
давності по закордонних зобов’язаннях ро-
сійських підданих; примітка 2 ст. 2139 роз-
глядалася як така, що визначає дієздатність 
іноземних юридичних осіб на підставі ро-
сійських законів. Статут цивільного судо-
чинства 1864 р. містив норми про застосо-
вуване право щодо здійснених за кордоном 
договорів та актів, про встановлення іно-
земного права (ст. 707, 709 Статуту). 

Якщо говорити про розвиток джерел 
міжнародного приватного права часів 
радянської України, то тут можна виді-
лити два періоди: перший починався від 
перших кодексів 20-х років до наступної 
кодифікації цивільного, сімейного та ци-
вільного процесуального права 60-х років 
XX ст., а другий – від цієї кодифікації до 
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здобуття Україною незалежності у 1991 р. 
Так, наприклад, у ЦПК 1924 та 1927 pp. 
було вміщено колізійні норми про при-
йняття судом до уваги іноземних законів 
у випадку вчинення договорів чи актів 
за кордоном та про порядок встановлен-
ня іноземного закону, а в Кодексі законів 
про сім’ю, опіку, шлюб та акти громадян-
ського стану Української PCP 1926 p. було 
закріплено правила укладення іноземних 
шлюбів в УРСР та визнання іноземних 
шлюбів, укладених за кордоном [4].

Після другої Світової війни Українська 
PCP стала учасником декількох докумен-
тів, зокрема: Конвенції про режим судно-
плавства на Дунаї 1948 p., Конвенції про 
міжнародні виставки 1928 p., Конвенції 
для уніфікації деяких правил, що сто-
суються міжнародних повітряних пере-
везень 1929 р.. Конвенції про визнання і 
виконання іноземних арбітражних рішень 
1958р.

Судова практика не визнавалася дже-
релами права як в СРСР, так, зокрема, і 
в Україні. Стосовно міжнародних звича-
їв завжди робилося застереження про те, 
що їх обов’язковість настає лише у разі їх 
санкціонування у тій чи іншій формі ра-
дянською державою.

Наступний етап починається з при-
йняття Основ цивільного законодавства 
Союзу PCP і союзних республік 1961 року 
який і започаткував створення системи 
внутрішніх колізійних та інших правил. 
Закон містив розділ «Правоздатність іно-
земців та осіб без громадянства. Застосу-
вання цивільних законів іноземних дер-
жав і міжнародних договорів та угод», що 
спочатку складався з восьми статей. На-
ступний крок у напрямку розширення сис-
теми – Основи законодавства Союзу PCP 
і союзних республік про шлюб та сім’ю 
1968р. та прийняті одночасно з Основами 
цивільного законодавства Основи цивіль-

ного судочинства Союзу PCP і союзних 
республік 1961р., останні розділи яких 
містили норми міжнародного приватного 
права. 

Всі союзні республіки точно відтво-
рили у своїх кодексах останні розділи за-
гальносоюзних Основ, зокрема, Україна 
зробила це в Цивільному кодексі УРСР 
1963 p. – норми міжнародного приватного 
права з питань цивільної правоздатнос-
ті та дієздатності іноземних фізичних та 
юридичних осіб; знаходження права, що 
застосовується до форми правочину; Ко-
дексі про шлюб та сім’ю 1969p. – норми 
щодо визнання шлюбів іноземців, укла-
дених за кордоном; визнання розлучень, 
здійснених за кордоном тощо; Цивільному 
процесуальному кодексі 1963 р.

Загалом СРСР став учасником таких 
важливих інструментів, як Конвенція 
ООН про договори міжнародної купів-
лі-продажу товарів 1980 р., Гаазька кон-
венція з питань міжнародного цивільно-
го процесу 1954 p., Паризька конвенція з 
охорони промислової власності 1883 p., 
Всесвітня конвенція про авторське право 
1952 р. та ін. 

Українська PCP самостійно, як суб’єкт 
міжнародного права, також почала час-
тіше приєднуватися до багатосторонніх 
міжнародних договорів, стосовно яких, як 
правило, вже була надана згода СРСР. Зо-
крема, УРСР приєдналася до Європейської 
Конвенції про зовнішньоторговельний 
арбітраж 1961 p., Конвенції про транзит-
ну торгівлю внутрішньоконтинентальних 
держав 1965 p., Конвенції про заснування 
Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності 1967 p., Конвенції про дорож-
ній рух 1968 p., Конвенції про міжнародну 
відповідальність за шкоду, заподіяну кос-
мічними об’єктами, 1972 р., Конвенції по 
запобіганню забрудненню моря скидання-
ми відходів та інших матеріалів 1972 p., 
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Конвенції про транскордонне забруднення 
повітря на великі відстані 1979 p., Конвен-
ції ООН про договори міжнародної купів-
лі-продажу товарів 1980р. та ін.

У зв’язку з правонаступництвом у су-
часній Україні продовжується чинність 
вищеназваних міжнародних договорів, 
укладених СРСР та УРСР.

Четвертий етап розвитку джерел між-
народного приватного права в Україні 
пов’язаний із здобуттям незалежності. В 
цей період законодавці ще довго намага-
лися позбутися стереотипів радянських 
концепцій.

Коли в роботі над новим Цивільним ко-
дексом (далі – ЦК) перед законодавцями 
постала проблема: «В який спосіб коди-
фікувати норми міжнародного приватного 
права?» вбачалося три варіанти: 

1. збереження існуючого підходу до 
джерел міжнародного приватного права, 
тобто розміщення колізійного матеріалу 
в трьох нових кодексах – Цивільному, Сі-
мейному та Цивільно-процесуальному;

2. здійснення кодифікації міжнародно-
го приватного права шляхом прийняття 
спеціального закону;

3. кодифікація міжнародного приватно-
го права в рамках ЦК [7].

Вибрати остаточно один з вище наве-
дених варіантів не вдалося, тому, в Укра-
їні, не існує єдиного кодифікаційного акта 
в галузі міжнародного приватного права, 
хоча вже підготовлено кілька проектів та-
кого. Його норми «розкидані» по великій 
кількості законів і підзаконних норматив-
них актів. Зокрема, деякі норми містяться 
в Конституції України. Скажімо, в ст. 25 
зазначено, що Україна гарантує піклуван-
ня та захист своїм громадянам, які перебу-
вають за її межами, а в ст. 26, – що іноземці 
та особи без громадянства користуються 
такими самими правами і свободами, як і 
громадяни України.

Інші нормативні акти внутрішнього за-
конодавства, що містять норми міжнарод-
ного приватного права, можна по ділити 
на дві основні групи.

І. Нормативні акти, які повністю при-
свячені врегулюванню правовідносин з 
участю іноземного елементу, наприклад:

1) закони України: «Про зовнішньоеко-
номічну діяльність» від 16 квітня 1991 р.; 
«Про правовий статус іноземців» від 4 лю-
того 1994 р.; «Про біженців» від 21 червня 
2001 р.; «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» від 24 лютого 1994 р.; «Про ре-
жим іноземного інвестування» від 19 бе-
резня 1996 р.; «Про визнання та виконан-
ня в Україні рішень іноземних судів» від 
29 листопада 2001 р. та ін.;

2) підзаконні нормативні акти: Кон-
сульський статут України, затверджений 
Указом Президента України від 2 квітня 
1994 р.; Правила в’їзду іноземців в Укра-
їну, виїзду та транзитного проїзду через її 
територію, затверджені постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29 грудня 1995 
р., та ін.

ІІ. Нормативні акти, в яких лише окре-
мі розділи або статті призначені для врегу-
лювання правовідносин з участю інозем-
ного елементу, наприклад: Закон України 
«Про банки і банківську діяльність» від 7 
грудня 2000 р.7 (статті 22, 24, 25); Закон 
України «Про громадянство України» від 
18 січня 2001 р.8; Кодекс законів про пра-
цю України (статті 8, 9); Кодекс торгового 
мореплавства України та інші. 

Прийняття ЗУ «Про міжнародне при-
ватне право» стало значною подією з 
точки зору розвитку вітчизняної систе-
ми права і вдосконалення механізмів її 
взаємодії з іншими системами права. 
Цей Закон було розроблено з урахуван-
ням досвіду колізійного регулювання в 
Україні та інших країнах світу, а також 
сучасних тенденцій розвитку науки та 
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практики міжнародного приватного пра-
ва. Він встановлює порядок врегулюван-
ня приватноправових відносин, які хоча 
б через один із своїх елементів пов’язані 
з одним або кількома правопорядками, 
іншими, ніж український правопорядок.

Він застосовується до таких питань, 
що виникають у 

сфері приватноправових відносин з 
іноземним елементом: 

1) визначення застосовуваного права; 
2) процесуальна правоздатність і ді-

єздатність іноземців, осіб 
без громадянства та іноземних юри-

дичних осіб; 
3) підсудність судам України справ з 

іноземним елементом; 
4) виконання судових доручень; 
5) визнання та виконання в Україні рі-

шень іноземних судів [2]. 
Водночас вказаний нормативно-пра-

вовий акт містить дискусійні моменти 
та потребує подальшого вдосконалення. 

Спробою такого вдосконалення піс-
ля реформи 2005 р. стало прийняття 21 
січня 2010 р. Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо врегулювання питань 
міжнародного приватного права» [3].

Вказаний закон вніс зміни до ЗУ «Про 
міжнародне приватне право», ЗУ «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», ГПК 
України, ЦПК України, а також до Ци-
вільного кодексу України та Сімейного 
кодексу України, Кодексу законів про 
працю України, Кодексу адміністратив-
ного судочинства України.

Проаналізуємо зазначені зміни внесе-
ні до кожного із законодавчих актів.

Процесуальні кодекси доповнено од-
наковими дуже просторими положення-
ми щодо судових доручень: звернення 
судів із судовими дорученнями до іно-
земного суду або іншого компетентного 

органу іноземної держави; зміст і форма 
судового доручення про надання право-
вої допомоги; виконання в Україні судо-
вих доручень іноземних судів; виконан-
ня судового доручення іноземного суду 
про вручення виклику до суду чи інших 
документів; виконання судових дору-
чень закордонними дипломатичними 
установами України. 

Виникає питання про доцільність 
включення великої кількості однакових 
норм до всіх процесуальних кодексів. 
Технічно виправданим було б вміщен-
ня норм про судові доручення лише до 
ЗУ «Про міжнародне приватне право», 
як це зроблено відносно норм про судо-
вий імунітет (Законом від 21 січня 2010 
р. виключені відповідні статті із ЦПК 
та ГПК) та інституту підсудності справ 
з іноземним елементом (для цього ін-
ституту в результаті змін у ЦПК та ГПК 
сформульовані лише відсильні норми 
до законів та міжнародних договорів). 
Останні зміни вкрай важливі, так як 
вони усунули протиріччя, що існували 
між положеннями про міжнародну під-
судність ГПК та ЗУ «Про міжнародне 
приватне право» [5]. 

А от такий інститут міжнародного 
цивільного процесу, як визнання та ви-
конання рішень іноземних судів, цілком 
залишився в рамках ЦПК, хоча місце 
йому має бути, безперечно, в ЗУ «Про 
міжнародне приватне право». 

Отже, сьогодні майже у всіх націо-
нальних нормативно-правових актах 
можна знайти норму, що буде в тій чи 
іншій мірі торкатися приватних міжна-
родних відносин, але не зважаючи на 
багатоманітність та попри внесені змі-
ни та доповнення чинне законодавство 
України про міжнародне приватне право 
все ще потребує доопрацювання та вдо-
сконалення.
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У статті досліджено особливості правового регулювання, змісту та практики застосування 
акціонерного договору в Російській Федерації. Встановлено фактори, які перешкоджають укла-
денню акціонерних договорів.
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В статье исследованы особенности правового регулирования, содержания и практики при-
менения акционерного договора в Российской Федерации. Установлены факторы, которые пре-
пятствуют заключению акционерных договоров. 

Ключевые слова: акционерный договор, практика применения, субъекты акционерного до-
говора, предмет договора, форма договора.

In the article analyzed the peculiarities of legal regulation, content and practice in the application 
of the shareholder’s agreement in Russian Federation. Determined factors that prevent conclusion of 
the shareholder’s agreement. 

Key words: shareholder’s agreement, the practice of application, the subject of shareholder’s 
agreement, scope of the agreement, agreement form.

На відміну від розвинених країн, в Ро-
сійській Федерації до 2009 року було від-
сутнє належне правове регулювання акціо-
нерних угод, і, як наслідок, захист прав, що 
виникають з таких угод. Однак, у зв’язку з 
переходом російської економіки до більш-
менш ринкової у 90-ті роки ХХ століття та 
зростаючою кількістю господарських това-
риств, подібні угоди почали з’являтись і в 
правовій системі Російської Федерації. 

У юридичному співтоваристві (в се-
редовищі практикуючих юристів та те-
оретиків), на відміну від російських ар-
бітражних судів, склалося в основному 
позитивне ставлення до практики застосу-
вання акціонерних угод в діловій практи-
ці. Російські ж арбітражні суди виносили 
постанови, які встановлювали, що угоди 
за участю російських компаній не можуть 
регулюватися іноземним правом та певні 
питання не можна включати в угоди сто-

рін. У зв’язку з цим, відмовляли акціоне-
рам у захисті їх прав, що випливають з та-
ких угод. Так, Федеральний арбітражний 
суд Західно-Сибірського округу визнав 
недійсними низку положень акціонерного 
договору учасників ВАТ «Мегафон», що 
встановлюють терміни проведення річних 
загальних зборів акціонерів, порядок і 
термін скликання позачергових загальних 
зборів акціонерів, кворум для прийняття 
рішень загальних зборів акціонерів, про-
порційне призначення до ради директорів 
акціонерів, зобов’язання дотримання та 
порядок здійснення права переважної ку-
півлі акцій, власне вказавши на їх невідпо-
відність Конституції Російської Федерації, 
Цивільному кодексу Російської Федерації 
та Федеральному Закону «Про акціонерні 
товариства» [3, c. 29].

У ході реформування цивільного за-
конодавства Російської Федерації не оми-
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нули стороною і проблему правового ре-
гулювання акціонерних договорів. Так, 
1 липня 2009 року набув чинності Феде-
ральний Закон «Про внесення змін до час-
тини першої Цивільного кодексу Росій-
ської Федерації і окремі законодавчі акти 
Російської Федерації» від 30 грудня 2008 
року № 312 –ФЗ. У даному законі законо-
давчо визнано право засновників (учасни-
ків) товариства укладати договори, які за 
своєю юридичною природою відносяться 
до типу угод членів корпоративних ор-
ганізацій про права та обов’язки у сфері 
управління справами господарського то-
вариства. 

У подальшому Міністерством еконо-
мічного розвитку був підготовлений зако-
нопроект «Про внесення змін в Цивільний 
кодекс Російської Федерації та Федераль-
ний закон «Про акціонерні товариства» (в 
частині регулювання акціонерних догово-
рів)». В роботі над законопроектом актив-
ну участь приймала Рада з кодифікації та 
удосконалення цивільного законодавства 
при Президенті РФ. У результаті багато-
численних дискусій був прийнятий Феде-
ральний закон від 03 липня 2009 року № 
115-ФЗ (надалі – Закон від 03 липня 2009 
року № 115-ФЗ), яким Федеральний закон 
«Про акціонерні товариства» (надалі – ФЗ 
«Про акціонерні товариства», Федераль-
ний закон) був доповнений статтею 32.1, 
яка на законодавчому рівні визнала акці-
онерні договори та визначила основні ме-
ханізми правового регулювання.

Таким чином, закон визнав обґрунтова-
ність та правильність позиції прибічників 
закріплення акціонерного договору в ро-
сійському цивільному праві. 

Беззаперечною перевагою та досяг-
ненням Закону від 03 липня 2009 року 
№ 115-ФЗ стало легальне визначення 
акціонерного договору. У відповіднос-
ті до п. 1 статті 32.1 Федерального зако-

ну акціонерним договором є договір про 
здійснення прав, посвідчених акціями, та 
(або) про особливості здійснення прав на 
акції. Згідно умов акціонерного договору 
його сторони зобов’язуються здійснювати 
у визначений спосіб права, які посвідчені 
акціями, та (або) права на акції, та (або) 
утриматись від здійснення відповідних 
прав, а також здійснювати інші узгоджені 
дії, які пов’язані з управлінням акціонер-
ним товариством [2]. 

Також Федеральним Законом визначе-
но форму акціонерного договору. Пункт 
1 статті 32.1 ФЗ «Про акціонерні това-
риства» встановлює, що акціонерні до-
говори укладаються в письмовій формі 
шляхом складення єдиного документа, 
підписаного сторонами. Таким чином, 
неможливим є укладення зазначеного до-
говору у письмовій формі шляхом обміну 
документами поштовим, телеграфним, те-
летайпним, телефонним, електронним та 
іншим зв’язком [4, c. 27].

Варто зауважити, що вищеназваний за-
кон окреслює предмет акціонерного до-
говору. Зокрема, в договорі можуть бути 
врегульовані наступні питання: 

• порядок голосування певним чином 
на загальних зборах; 

• правила узгодження варіанту голосу-
вання з іншими акціонерами;

• порядок набуття чи відчуження акції 
за заздалегідь визначеною ціною та/або у 
разі настання певних обставин; 

• правила щодо утримання від відчу-
ження акцій до настання певної події; 

• порядок узгодженого здійснення 
інших дій, які пов’язані з управлінням 
товариством, реорганізацією та ліквіда-
цією [5, c. 20].

Законодавець встановив відкритий пере-
лік питань, що становлять предмет договору 
про здійснення прав, пов’язаних з управлін-
ням товариством, його реорганізацією та 
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ліквідацією. Тим не менш, цей же Феде-
ральний закон встановлює певні обмеження 
щодо можливості врегулювання деяких пи-
тань на рівні акціонерного договору. Зокре-
ма, предметом акціонерної угоди не можуть 
бути зобов’язання сторони акціонерного 
договору голосувати відповідно до вказівок 
органів управління товариства, щодо акцій 
якого укладено таку угоду. 

Крім того, як зазначено в Концепції 
розвитку цивільного законодавства Росій-
ської Федерації, акціонерні договори не 
можуть змінювати корпоративну струк-
туру, порядок прийняття корпоративних 
рішень та інші корпоративні правила, що 
встановлюються щодо третіх осіб, які не 
є учасниками угоди акціонерів. Умови та-
ких договорів не можуть суперечити зако-
нодавчим, в тому числі антимонопольним 
заборонам, природі відносин або громад-
ським інтересам [3, c. 37].

На рівні закону було врегульовано 
суб’єктний склад акціонерних договорів. 
Власне, стороною акціонерної угоди може 
бути будь-який акціонер компанії, щодо 
якої укладено акціонерну угоду, за умови 
дотримання встановленого законом об-
меження: сторона, що вступає в договір, 
зобов’язана укласти його щодо всіх на-
лежних їй акцій (п. 3 ст. 32.1 Федерального 
закону). Із закону випливає, що саме акці-
онерне товариство не може бути стороною 
акціонерної угоди. Водночас, аналізуючи 
роботи російських вчених, можна при-
йти до висновку, що науковці доволі таки 
неоднозначно ставляться до суб’єктного 
складу акціонерного договору. Зокрема, 
висловлюється позиція, що стороною ак-
ціонерної угоди може бути взагалі будь-
яка особа, так як закон прямо не говорить 
про суб’єктний склад [7]. Разом з тим, ви-
словлюється й інша позиція. Так, Ломакін 
Д.В. зазначає, що ні саме акціонерне то-
вариство, ні інші особи, в тому числі ті, 

хто має намір придбати акції, сторонами 
угоди бути не можуть. Сторонами угоди 
можуть бути засновники ще до реєстрації 
юридичної особи або учасники після реє-
страції товариства [6, c. 15].

Однак, на нашу думку, формулюван-
ня п. 3 статті 32.1 Федерального закону 
свідчить на користь того, що сторони до-
мовляються про порядок здійснення вже 
існуючих у них корпоративних прав, що 
виключає можливість участі майбутніх 
учасників (третіх осіб) в акціонерному до-
говорі.

У зв’язку з усталеною практикою за-
стосування акціонерних угод в право-
вій системі загального права у п. 4 статті 
32.1Федерального закону також зазначено, 
що акціонерні договори є обов’язковим 
виключно для його сторін. Таким чином, 
положення зазначеного договору не стосу-
ється всіх інших акціонерів компанії, які 
його не підписали.

Що стосується порушення умов акці-
онерного договору, то воно не може бути 
підставою для визнання недійсними рі-
шень органів акціонерного товариства. 
Рішення органів товариства можуть бути 
визнані недійсними тільки у випадку ви-
никнення протиріч з ФЗ «Про акціонерні 
товариства» та Статутом товариства. 

На відміну від поширеного у світо-
вій практиці порядку конфіденційності 
акціонерних угод стаття 32.1 ФЗ «Про 
акціонерні товариства» містить інше по-
ложення. Зокрема, особа, яка набула від-
повідно до акціонерної угоди право визна-
чати порядок голосування на загальних 
зборах акціонерів за акціями товариства, 
випуск емісійних цінних паперів якого су-
проводжувався реєстрацією їх проспекту, 
зобов’язана протягом встановленого стро-
ку повідомити товариство про таке набут-
тя акцій, у разі якщо в результаті цього 
зазначена особа самостійно або разом зі 



51

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

своїми афілійованими особами безпосе-
редньо або опосередковано буде розпоря-
джатись більш ніж 5,10, 15, 20, 25, 30, 50 
або 75 відсотками голосів щодо розміще-
них простих акцій товариства [2]. Таке по-
відомлення повинно бути направлено до 
акціонерного товариства протягом п’яти 
днів з моменту укладення, зміни, розі-
рвання або припинення дії угоди [5, c. 21]. 
Слід зауважити, що обов’язок щодо пові-
домлення акціонерного товариства щодо 
зазначеного питання визначений не тіль-
ки у статті 32.1 Федерального закону, але 
і в статті 30 Федерального Закону «Про 
ринок цінних паперів», що регламентує 
порядок розкриття інформації про цінні 
папери. 

Для розуміння ступеню виконуваності 
акціонерних угод у російському праві не-
обхідно проаналізувати, які несприятливі 
наслідки можуть бути застосовані до по-
рушників договору.

Принципове значення у даному кон-
тексті мають норми, що містяться в п. 7 
ст. 32.1 Федерального закону, відповідно 
до якої акціонерним договором можуть 
передбачатися способи забезпечення ви-
конання зобов’язань, які випливають з 
акціонерної угоди, і міра цивільно-право-
вої відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання таких зобов’язань. 
Права сторін акціонерної угоди, засновані 
на цій угоді, в тому числі права вимагати 
відшкодування завданих порушенням уго-
ди збитків, стягнення неустойки (штрафу, 
пені), виплати компенсації (твердої грошо-
вої суми або суми, що підлягає визначен-
ню в порядку, зазначеному в акціонерному 
договорі) або застосування інших заходів 
відповідальності у зв’язку з порушенням 
акціонерної угоди, підлягають судовому 
захисту [2]. Як бачимо, даний перелік не є 
вичерпним. Якщо говорити про спеціаль-
ні способи захисту порушених прав учас-

ників акціонерних угод, то таким є по суті 
виплата компенсації (твердої грошової 
суми, або суми, що підлягає визначенню в 
порядку, зазначеному в акціонерному до-
говорі) або ж визнання такої угоди недій-
сною із застосуванням наслідків, передба-
чених законом. 

Надалі розглянемо можливі перешко-
ди для укладення акціонерних договорів. 
Першим аргументом на користь немож-
ливості регулювання відносин між акці-
онерами на рівні акціонерної угоди може 
бути посилання на імперативні норми, які 
визначають права та обов’язки акціонерів. 
Зокрема, ст. 67 та п. 3 ст. 96 Цивільного 
кодексу Російської Федерації визначають 
джерела, в яких можуть встановлюватися 
права та обов’язки учасників акціонерно-
го товариства, зокрема, це Цивільний ко-
декс Російської Федерації, ФЗ «Про акціо-
нерні товариства» від 26 грудня 1995 року 
№ 208-ФЗ та статут. Вичерпний характер 
зазначеного переліку не піддається сум-
нівам. Разом з тим, не зовсім коректним 
є висновок, що оскільки законодавець не 
передбачає можливість встановлювати 
права і обов’язки іншими документами, 
крім установчих, договори акціонерів не 
можуть бути використані в російській 
практиці. 

Продовжуючи міркування, слід конста-
тувати, що протиріччя нормам Цивільного 
кодексу РФ буде явним недоліком акціо-
нерного договору, що буде мати наслідком 
нікчемність такої угоди (стаття 168 Цивіль-
ного кодексу Російської Федерації) [1]. 

Однак, угоди акціонерів не переслі-
дують мети ані встановити загальні для 
всіх права і обов’язки, ані зобов’язання по 
відношенню до акціонерного товариства. 
Основним завданням акціонерних дого-
ворів є регламентація прав та обов’язків 
тільки тих акціонерів, які виступають сто-
ронами договору.
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Наступним аргументом щодо проти-
правності акціонерних угод може бути 
апеляція до п. 2 ст. 9 Цивільного кодексу 
РФ, яка не допускає відмови від здійснен-
ня прав, за винятком випадків, передбаче-
них законом [1]. Таке тлумачення, на мій 
погляд, не може бути поширене на добро-
вільно прийняті на себе зобов’язання в ак-
ціонерній угоді, що не суперечать імпера-
тивним нормам і установчим документам. 

У контексті даного питання є сенс зга-
дати, що цивільне законодавство Росій-
ської Федерації ґрунтується, в тому числі, 
на свободі договору (п. 1 ст. 1 Цивільного 
кодексу РФ). Загальним обмеженням сво-
боди договору є приписи закону, зокрема, 
мова йде про те, що договір має відповіда-
ти обов’язковим для сторін правилам, які 
встановлені імперативними нормами та 
діють на момент його укладення. У цьому 
випадку можливість укладати не пойме-
новані договори дає право на існування 
такої конструкції як угода акціонерів, яка 
і являє собою такий не поіменований до-
говір. Необхідно тільки мати на увазі, що 
така угода не може змінювати імперативні 

норми, такі як компетенція загальних збо-
рів або кількість голосів, необхідних для 
прийняття рішення.

Більш того, на можливість існування 
угод акціонерів, що визначають порядок 
голосування, прямо вказує пп. 2.1.4 Глави 
7 Кодексу корпоративної поведінки, який 
рекомендований Федеральною комісією з 
цінних паперів РФ до застосування усіма 
акціонерними товариствами, створеними 
на території Російської Федерації.

Підбиваючи висновки, вважаю за необ-
хідне зазначити, що всі вищезазначені но-
вовведення російського акціонерного пра-
ва мають беззаперечно позитивний ефект. 
Прийняття Федерального Закону «Про 
внесення змін в Цивільний кодекс Росій-
ської Федерації та Федеральний закон 
«Про акціонерні товариства» і тим самим 
запровадження статті 32.1, яка регламен-
тує питання, пов’язанні з укладення акці-
онерного договору, є досягненням росій-
ської цивілістики. Водночас відсутність 
ґрунтовної практики застосування нових 
норм суттєво ускладнює подальший роз-
виток інституту акціонерних договорів.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ В ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ 

ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

У статті досліджено процес становлення третейського судочинства як альтернативного засо-
бу вирішення майнових спорів в античних Греції та Римі, здійснено порівняльний аналіз інститу-
ту третейського судочинства в європейських країнах періоду Середньовіччя.

Ключові слова: посередник, звичаєве право, третейський суд, діетети, магдебурзьке право.

В статье исследован процесс становления третейского судопроизводства как альтернатив-
ного средства разрешения имущественных споров в античных Греции и Риме, проведен срав-
нительный анализ с институтом третейского судопроизводства в европейских странах периода 
Средневековья. 

Ключевые слова: посредник, обычное право, третейский суд, диэтеты, магдебургское право.

The article studies the process of establishing arbitration as an alternative means of resolving prop-
erty disputes in ancient Greece and Rome, and comparative analysis of the institution of arbitration 
proceedings in European countries during the Middle Ages.

Key words: mediator, customary law, arbitration, dietety, arbitrage, Magdeburg Law.

Постановка проблеми. Необхідність 
вирішення спірних питань між людьми з 
приводу майна з’являється разом з майно-
вим розшаруванням суспільства. Тривалий 
час врегулювання конфліктних ситуацій 
відбувалося за посередництва авторитетних 
представників общини, оскільки розгляд 
майнових спорів здійснювався на підставі 
звичаїв. Незважаючи на те, що такі спори 
носили примітивний характер, усе ж метою 
такого розгляду було знаходження компро-
місу між сторонами та їх примирення. Саме 
інститут компромісу заклав підвалини май-
бутньої третейської юстиції, оскільки при-
мирення стає тим необхідним наслідком, до 
якого часто прагнули сторони.

Ускладнення форм людських стосунків 
через розвиток виробництва, торгівлі, гро-
шово-кредитних відносин призводить до 
появи державних утворень, а разом з тим 
і правосуддя. При цьому потреба людей у 

розгляді спорів на третейських засадах не 
зникає, а в деяких сферах людської діяль-
ності, зокрема в торгівлі, питаннях нерухо-
мості, третейське судочинство залишається 
єдиним ефективним засобом вирішення 
майнових спорів.

Ці та інші питання стали предметом 
наукового дослідження О.Ф. Волкова,  
В.В. Латишева, Г.Ф. Шершеневича,  
Ю.Д. Притики, О.М. Барабанова, Ю. Бор-
хардта, А. Пиренна та ін.

Метою статті є дослідження процесу 
становлення та розвитку третейського судо-
чинства як альтернативного механізму роз-
гляду майнових спорів у період Античності 
та європейського Середньовіччя.

Виклад основного матеріалу. З най-
давніших часів між людьми виникають 
конфліктні ситуації, а відтак і потреба у їх 
вирішенні. У ті часи звичай був єдиною 
формою регулювання відносин, а звичаєве 
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право було тим механізмом, який регламен-
тував усі суспільні відносини первісного 
суспільства. 

В епоху первіснообщинного ладу не 
було необхідності у спеціальному механізмі 
вирішення майнових спорів, оскільки його 
члени не мали свого відокремленого майна. 
Це був період примітивного комунізму. Він 
носив зрівняльний характер, оскільки част-
ка, яку отримував кожен член такого сус-
пільства забезпечувала лише його фізіоло-
гічні потреби. Разом з тим імперативність 
звичаєвого права забезпечувалася заходами 
громадського впливу. У цій частині Л.М. 
Маймескулов зазначає, що відсутність у 
родовому суспільстві примусової сили дер-
жави заповнюється не менш імперативною 
силою примусу родоплемінних соціальних 
інститутів [5, 20]. 

За відсутності державного суду, вирі-
шення конфліктних ситуацій відбуваєть-
ся через посередництво общини. Під час 
вирішення спорів община виступає не як 
судовий орган, а як посередник між сто-
ронами, будучи першоджерельним носієм 
понять про справедливість, звичаї пред-
ків. Зокрема В.Г. Графський зазначає, що 
первісне право, в основі якого лежав зви-
чай, було спрямоване переважно на при-
мирення родів та сімей, між якими вини-
кав конфлікт. Функції суддів найчастіше 
виконували посередники, яких обирали 
самі сторони [4, 28]. 

З виникненням державних утворень 
функція правосуддя поступово переходить 
до вождів, а потім до королів, які поєдну-
вали в собі державні й судові справи. Часто 
таке поєднання вимагало багато часу, а ра-
зом з цим знань, і тому королі почали при-
значати своїх підлеглих для розгляду май-
нових спорів, залишаючи за собою справи 
знаті та наближених до короля осіб. Так 
почали з’являтися перші державні суди. Ра-
зом з тим у суспільстві не зникає потреба 

у зверненні до посередників під час вирі-
шення спірних питань, пов’язаних у першу 
чергу з правом власності. Такий підхід до 
вирішення майнових і не тільки спорів був 
даниною звичаєвому праву. Він зарекомен-
дував себе як ефективний засіб вирішення 
спорів взагалі і цивільних спорів зокрема. 
При цьому інститут посередництва набирає 
ознак організованості та впорядкованості.

Не можна не звернути увагу і на істо-
рію інституту діететів, який сформувався в 
епоху античних Афін. Сторони, які бажали 
уникнути тривалого та дорогого судочин-
ства, що мало місце в державних судах, 
домовлялися між собою про звернення до 
третейських посередників – діететів. Діете-
ти обиралися за жеребом із числа осіб, які 
досягли 60-ти річного віку, оскільки така 
особа повинна мати відповідний життєвий 
досвід. У той же час діетети могли обира-
тись і самими сторонами. За перевищен-
ня своїх повноважень діетети могли нести 
певну відповідальність. Розмір і види від-
повідальності визначалися державою. На 
вердикти діететів допускалася апеляція до 
державного суду. 

Таким чином, діететів можна було на-
звати першими третейськими посередни-
ками, які безпосередньо вирішували спірні 
питання між сторонами, застосовуючи при 
цьому певну процедуру, оскільки діетети 
приносили присягу щодо справедливого 
розсуду, намагаючись залагодити справу в 
першу чергу шляхом примирення сторін. 
Переваги суду діететів перед державни-
ми судами полягали у швидшому розгляді 
справ та значно менших судових витратах.

В.В. Латишев у цьому зв’язку зазначав, 
що в Афінах існували також суди для кон-
кретних випадків. За своєю суттю це були 
ті ж самі суди посередників, але із певною 
їх спеціалізацією, оскільки вони розгляда-
ли справи про рудники; справи, які стосу-
вались військової служби тощо [7, 240-242].
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Якщо ж розглядати дане питання в 
розрізі античного Риму, то можна зазна-
чити, що давньоримський суд із розгляду 
приватних спорів не мав цілком держав-
ного характеру та будувався на третей-
ських принципах, оскільки судочинство 
в ті часи повністю знаходилось у руках 
жреців – понтифіків, які безпосередньо 
здійснювали розгляд цивільних справ по 
суті [8, 107]. 

Практика вирішення спорів із залучен-
ням посередників мала місце і після при-
йняття Законів ХІІ таблиць. Так, у табли-
ці ІІ мова йде про те, що розгляд справи 
може бути відкладений на інший день у 
зв’язку тяжкою хворобою третейського 
посередника [13, 44]. У таблиці VII зазна-
чається, що вирішення спору про кордони 
земельної ділянки здійснюється за участю 
трьох посередників [13, 48].

Таким чином, посередництво як спосіб 
розгляду майнових спорів між приватни-
ми особами мав місце і в античному Римі. 
Такий висновок ґрунтується і на дослі-
дженнях Дигестів Юстиніана. Так, у книзі 
V Дигестів зазначалося: «Якщо [сторони] 
підкоряють себе певній юрисдикції і по-
годжуються в цьому, то у їхньому відно-
шенні наділений юрисдикцією будь-який 
суддя, що знаходиться на чолі судового 
місця чи має іншу юрисдикцію». У цьому 
зв’язку Ульпіан зазначав, якщо «сторони 
погодилися на юрисдикцію посередника, 
то і в подальшому вони погоджуються на 
його юрисдикцію» [12, 98]. Дані положен-
ня свідчать про те, що сторони в Римській 
імперії були наділені правом обирати суд-
дю-посередника у своїй справі.

Безумовно, як тоді, так і сьогодні існує 
проблема забезпечення виконання рішень 
третейського суду. Розуміючи дану про-
блему, Юстиніан приділяє цьому питанню 
уваги у своїх законах, надаючи особі, яка 
виграла справу, незалежно від того, це по-

зивач чи відповідач, право позову до осо-
би, винної в невиконанні рішення.

Із зародженням християнства та зрос-
танням авторитету церкви люди для вирі-
шення майнових спорів почали звертатися 
до єпископів як до посередників у вирішен-
ні спорів, оскільки віра в бога надавала та-
ким рішенням відчуття справедливості.

Єпископи ж розглядали майнові спори на 
перевірених часом принципах третейського 
судочинства. Метою розгляду справ завжди 
був пошук компромісу між сторонами та їх 
примирення. Такий підхід до примирних 
процедур характеризувався тим, що він був 
позбавлений будь-яких формальностей і 
мав на меті звести вимоги права до вимог 
людських стосунків, які повинні ґрунтува-
тися на справедливості. Саме з цих підстав 
імператор Костянтин у 313 р. надав тре-
тейському суду єпископів всі повноважен-
ня без жодних обмежень, популяризуючи 
такий спосіб вирішення спорів При цьому 
магістрати зобов’язувалися забезпечувати 
виконання рішень таких судів, виступаючи 
гарантами виконання таких рішень.

З розпадом Римської імперії третей-
ський розгляд майнових спорів не канув в 
лету, хоча в середні віки в Західній Європі 
роль третейського суду значно знижуєть-
ся. Судові функції все більше концентру-
ються в державних судах. У цій частині 
О.А. Омельченко зазначає, що з другої по-
ловини VII століття у франків на судових 
зібраннях головують королівські графи, 
замість місцевих старост. Поступово об-
межується і участь простих общинників 
у судових зібраннях, що раніше було їх 
обов’язком [8, 143].

Значно зростає роль вотчинних судів, у 
яких судочинство здійснювалося великими 
землевласниками. Церковні суди втрачають 
характерну для них на ранньому етапі роль 
арбітра, натомість отримують компетенцію 
з розгляду широкого кола справ, зокрема 



56

№1 / 2014 р.
♦

шлюбно-сімейних, цивільних, деяких кри-
мінальних справ, справ служителів церкви.

Разом з тим третейський суд не зникає. 
Зниження його ролі як засобу вирішення 
спорів у середні віки було обумовлено на-
туральним характером феодального госпо-
дарства і значною обмеженістю у зв’язку 
з цим торгівельного обороту. Третейський 
суд стає прерогативою феодалів у вирішен-
ні спорів між собою та своїми підлеглими.

Іншою була ситуація у містах, що корис-
тувалися так званим «магдебурзьким пра-
вом». Привілеєм жителів таких міст – бюр-
герів була підсудність міському суду, судді 
якого обиралися з числа авторитетних жи-
телів міста. На це вказує низка історичних 
документів. Зокрема, хартії ХІІ століття про 
надання містам Фландрії автономії, визна-
чали, що міста були особливими територі-
ями зі своїм законом та спеціальними аль-
дерменськими судами [9, 96].

Середньовічні міста переважно були 
ремісничими, а від цього і торгівельними 
центрами. Основною формою організації 
середньовічної торгівлі були ярмарки. Без-
умовно, у процесі здійснення торгівельних 
операцій виникали спірні питання, що по-
требували швидкого та ефективного вирі-
шення. Ю. Борхардт, аналізуючи розвиток 
економічних відносин середньовічної Ні-
меччини, зазначає, що розвиток ярмаркової 
торгівлі призводив до виникнення особли-
вого ярмаркового права, поява якого була 
викликана необхідністю створення єдиних 
правил для всіх учасників торгівельних 
операцій [2]. Ці норми були основою для 
розгляду спорів між учасниками торгівлі 
особливими ярмарковими судами, які вини-
кали разом з появою ярмарок. 

Ярмаркові суди виникали не лише в Ні-
меччині, вони з’являлися також в інших єв-
ропейських країнах, зокрема у Франції та 
Англії. Їх виникнення, як зазначає Г.Ф. Шер-
шеневич, було обумовлено низкою причин, 

зокрема різноманітністю правових поглядів 
на суть справи купців з різних місцевостей; 
складністю і різноманітністю спорів, які ви-
никали на ґрунті торгівельних операцій; по-
требою в надзвичайно швидкому вирішенні 
спорів [15, 52]. Державні суди, як правило, 
не могли забезпечити оперативний розгляд 
справ на належному рівні. На відміну від 
них ярмаркові суди характеризувалися ви-
ключною оперативністю, зменшеними фі-
нансовими витратами, гарантією виконан-
ня судових рішень. 

Починаючи з XIV століття до участі в 
здійсненні судочинства залучаються купці, 
які поступово витісняють з ярмаркових су-
дів представників державної влади, а самі 
суди набувають ще більших ознак третей-
ського судочинства. При цьому поступово 
відбувається формування не лише торгово-
го права, а також третейської процедури.

Розвиток міжнародної торгівлі в період 
Середньовіччя та небезпеки, які пов’язані 
з переміщенням товару на значні відстані, 
стимулюють купців до об’єднання у спіль-
ноти, з яких виростає купецька гільдія. Вона 
створює специфічні норми, у тому числі й 
порядок вирішення спорів між купцями, 
який за своїм характером остаточно набуває 
рис сучасного третейського судочинства. 

Так, Ю. Борхардт вказує, що необхід-
ність захисту від пограбувань у поході сти-
мулює купців до об’єднання в каравани та 
обрання представника, який координував 
дії учасників у поході, а також вирішував 
спірні питання між ними [2]. 

Із ситуативного об’єднання на час по-
ходу, купецька гільдія переростає у стійке 
утворення, що має систему звичаїв і норм, 
механізми вирішення спірних питань, 
які позбавлені формалізму, оперативні 
та засновані на принципах арбітрування. 
Поступово юрисдикція купецької гіль-
дії щодо вирішення справ між собою ви-
знається державною владою. Прикладом 
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цього може слугувати договір укладений 
у ХІ столітті між купецькою гільдією та 
кастеланом французького міста Омера, за 
яким гільдії дозволялося розглядати спра-
ви бюргерів [9, 97].

Особливого поширення в період Серед-
ньовіччя третейські суди набувають в Іта-
лії, де практика третейського судочинства 
була сприйнята як державою, так і землев-
ласниками.

Третейські суди в Італії виникали в пер-
шу чергу в середовищі торговців Генуї, 
Венеції та інших міст і були покликані ви-
рішувати спори між ними. У подальшому 
третейське судочинство поширюється в 
інших італійських містах-республіках, за-
хоплюючи інші сфери приватного життя. 
Третейськими суддями обираються відомі 
юристи того часу, які, розглядаючи спори 
між приватними особами, сприяли вдоско-
наленню інституту третейського судочин-
ства в цілому. 

Про високий рівень довіри до третей-
ського судочинства в Італії свідчать ви-
падки звернення до нього за розглядом 
спорів публічного характеру. Так, О.М. 
Барабанов, аналізуючи практику діяль-
ності відомого третейського судді з Генуї 
Бартоломео Боско, вказує на випадок роз-
гляду ним спору про несплату податків за 
зверненням особи, уповноваженої на їх 
стягнення [1, 201]. 

Розглядаючи питання побудови судової 
системи середньовічної Італії Г.Ф. Шерше-
невич звертає увагу на існування особли-
вих консульських судів, що створюються 
купцями на противагу становим судам дво-
рянства та духовенства. Він наголошує, що 
в Італії досить рано виникає традиція пе-
редавати всі спори, які виникають між чле-
нами купецької корпорації на розгляд ви-
борних (consules), їх розгляд відбувався в 
будинку, де вирішувались інші справи цієї 
корпорації [15, 54]. 

У житті середньовічного міста, крім тор-
гівлі, велику роль відігравало ремесло. Не-
обхідність урегулювання виробничих від-
носин у середовищі ремісників зумовлює 
виникнення ремісничих об’єднань – цехів 
або гільдій, а також норм, обов’язкових для 
членів такого об’єднання. 

Судова система середньовічного міс-
та далеко не завжди була здатна швидко 
та ефективно розв’язати спір між членами 
цеху. Саме тому ці спори розглядались спе-
ціальними гільдійськими судами, що діяли 
на третейських засадах. Так, регламент ре-
місничих гільдій Лондона, так звана «Книга 
звичаїв», передбачає створення гільдійсько-
го суду, у якому головує мер або обрані чле-
нами гільдії та затверджені мером четверо 
поважних людей цієї гільдії, які переобира-
ються щорічно [12, 207-208].

Аналогічний підхід до вирішення спір-
них питань передбачали цехові статути 
Стокгольма. Ці документи надавали право 
виборним посадовим особам цехів – олдер-
манам вирішувати спори між членами цеху, 
а також брати участь у вирішенні конфлік-
тів між членами цеху та сторонніми особа-
ми [11, 228]. 

Таким чином, оформлення ремісничих 
спільнот – цехів як автономних утворень 
у рамках середньовічного суспільства, ви-
кликає потребу у створенні механізму ви-
рішення конфліктних питань між членами 
такої спільноти. Найбільш ефективною ви-
являється організація такого механізму на 
третейських принципах.

Висновки. Розвиток та вдосконалення 
державної судової системи в період Анти-
чності та європейського Середньовіччя 
поступово витісняє общинний суд. Про-
те традиція розгляду спорів із залученням 
авторитетних посередників не зникає. В 
античних Греції та Римі третейські суди по-
стають як альтернатива державному судо-
чинству Цьому сприяє розвиток інституту 
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діететів та інших третейських посередни-
ків, які розглядають справи без характерно-
го для того часу формалізму.

Переваги, притаманні третейському роз-
гляду, виявляються актуальними також у 
період Середньовіччя. Характер спірних 
відносин у купецькому та ремісничому се-
редовищі не дозволяє ефективно вирішува-
ти спори засобами середньовічних держав-
них та вотчинних судів. Саме тому купецькі 
гільдії та ремісничі корпорації прагнуть до 
створення власних органів для вирішен-
ня спірних питань. Це сприяє подальшому 
розвитку та вдосконаленню інституту тре-

тейського судочинства як альтернативного 
засобу вирішення майнових спорів.

Дослідження питань виникнення та ста-
новлення третейського судочинства в епоху 
античності та середньовіччя дає нам мож-
ливість з’ясувати, як та на яких принципах 
розвивалося третейське судочинство, хто є 
суб’єктами права, справи яких могли роз-
глядатись у даному виді судового процесу, 
та як формувався третейський суд. Таке до-
слідження надає можливість для порівняль-
ного аналізу інституту третейського суду з 
сучасними реаліями, які мають місце в Єв-
ропі та в Україні.
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ПОНЯТТЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

У статті розглядаються питання поняття та видів ділової репутації у цивільному праві. Пропо-
нується розрізняти форму та зміст ділової репутації. Вносяться пропозиції про наділення правом 
на недоторканність ділової репутації осіб, що не мають статусу юридичної особи.

Ключові слова: ділова репутація, види ділової репутації, оцінка якостей особи, форма та 
зміст ділової репутації.

В статье рассматриваются вопросы понятия и видов деловой репутации в гражданском пра-
ве. Предлагается различать форму и содержание деловой репутации. Вносятся предложения о 
наделении правом на неприкосновенность деловой репутации лиц, которые не имеют статуса 
юридического лица.

Ключевые слова: деловая репутация, виды деловой репутации, оценка качеств лица, фор-
ма и содержание деловой репутации.

The article considering the definition and kinds of business reputation in civil law. Proposing to differ 
form and content of business reputation. Made proposals for vesting right to inviolability of business 
reputation in persons, which don’t enjoy the status of artificial person.

Key words: business reputation, kinds of business reputation, appraisal of person’s qualities, form 
and content of business reputation.

Проблеми щодо ділової репутації деда-
лі більше привертають увагу науковців та 
практиків. Це обумовлено, зокрема, недо-
статньою законодавчою урегульованістю 
вказаних відносин, відсутністю у цивільно-
му законодавстві загального визначення вка-
заного цивільно-правового інституту, норм, 
які б прямо передбачали підвідомчість спо-
рів про захист ділової репутації тощо. 

Ці та інші проблеми розглядались у 
працях таких науковців та практиків як 
А. Власов, О. Волошенюк, Д. Луспеник, І. 
Саприкіна, О. Хортюк та ін.

Метою цієї статті є дослідження пра-
вової природи інституту ділової репутації, 
визначення її поняття та видів.

У науковій літературі відсутнє єдине 
розуміння поняття «ділова репутація». 
Так, на думку І.Саприкіної, ділова репута-
ція – це інформація, яка набула рис сус-
пільного знання про досягнення тієї чи 

іншої особи [14, с. 4]. Про інформаційних 
характер ділової репутації зазначає також 
О.Хортюк [15, с. 77]. Натомість, О.Дзера, 
Н.Кузнєцова та В.Луць вважають, що під 
поняттям «ділова репутація» слід розу-
міти усталену оцінку фізичної особи, що 
ґрунтується на наявній інформації про її 
позитивні та негативні суспільно значи-
мі діяння (поведінку), як правило, у пев-
ній сфері (професійній, підприємницькій, 
службовій тощо), що відома оточуючим, 
і в силу цього відображена в суспільній 
свідомості як думка про особу з точки 
зору моралі даного суспільства чи со-
ціальної групи [13, с. 486]. Д. Луспеник 
також вказує на те, що за загальновизна-
ним визначенням ділова репутація – це 
суспільна оцінка трудових, професійних 
якостей юридичної або фізичної особи 
[12, с. 107]. А.Власов розглядає ділову ре-
путацію як думку, що склалася на основі 
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наявної конкретної інформації про об’єкт 
[9, с. 22]. Однак О. Хортюк вважає, що 
таке визначення поняття «інформація» не 
дає можливість включати його до обсягу 
думки у їх безпосередньому розумінні 
як фізіологічні особливості, притаманні 
лише людині, у зв’язку з чим визначати 
поняття «ділова репутація» через понят-
тя «думки» не є доцільним [16, с. 190]. 
Разом з тим, вказаний автор зазначає, що 
правильно використовувати термін «відо-
мості», який широко використовується і 
в чинному законодавстві, і прийнятий з 
наукової точки зору [16, с. 190]. Як зазна-
чає О.Волошенюк, ділову репутацію та-
кож розглядають як сукупність якостей, за 
якими їхній носій оцінюється в очах своїх 
контрагентів, клієнтів, споживачів, колег 
по роботі тощо, та як асоціації, які викли-
кає діяльність окремої особи у широкого 
загалу або в інших юридичних осіб у цій 
державі чи поза її межами [10, с. 80].

Про ділову репутацію згадується і у 
ряді найважливіших міжнародних доку-
ментах. Так, стаття 12 Загальної декла-
рації прав людини гарантує, що ніхто не 
може зазнавати безпідставного втручання 
у його особисте і сімейне життя, безпід-
ставного посягання на недоторканність 
його житла, тайну його кореспонденції 
або на його честь і репутацію [1, ст. 12]. 

Відповідно до ст. 17 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні пра-
ва ніхто не може зазнавати свавільного чи 
незаконного втручання в його особисте і 
сімейне життя, свавільних чи незаконних 
посягань на недоторканність його житла 
або таємницю його кореспонденції чи не-
законних посягань на його честь і репута-
цію [3, ст. 17]. 

Про ділову репутацію зазначається і у 
ст. 10 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод [2, ст. 10]. Проте 
ні у Загальній декларації прав людини, ні 

в Міжнародному пакті про громадянські 
та політичні права, ні у Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод не конкретизується, що слід розуміти 
під цим поняттям.

Натомість, визначення вказаного понят-
тя знаходимо на рівні законів та підзакон-
них нормативно-правових актів України. 
Так, відповідно до ст. 2 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» ділова 
репутація - відомості, зібрані Національ-
ним банком України, про відповідність ді-
яльності юридичної або фізичної особи, у 
тому числі керівників юридичної особи та 
власників істотної участі у такій юридич-
ній особі, вимогам закону, діловій практиці 
та професійній етиці, а також відомості про 
порядність, професійні та управлінські зді-
бності фізичної особи [5, ст. 2].

Згідно з п. 26 ч. 1 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» 
ділова репутація - сукупність докумен-
тально підтвердженої інформації про осо-
бу, що дає можливість зробити висновок 
про відповідність її господарської та/або 
професійної діяльності вимогам законо-
давства, а для фізичної особи - також про 
належний рівень професійних здібностей 
та управлінського досвіду, а також відсут-
ність в особи судимості за корисливі зло-
чини і за злочини у сфері господарської 
діяльності, не знятої або не погашеної в 
установленому законом порядку [6, ст. 1]. 

Однак, вважаємо, що наведені дефіні-
ції можна застосувати лише у відповідних 
сферах (банківській сфері, у сфері надання 
фінансових послуг), оскільки відповідно 
до преамбул законів України «Про банки і 
банківську діяльність» та «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» вказані законодавчі 
акти спрямовані на регулювання певного 
вузького кола суспільних відносин.
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Схожі визначення містяться і в інших пра-
вових документах. Так, відповідно до п. 1.2. 
Порядку погодження набуття або збільшен-
ня істотної участі у фінансовій установі, за-
твердженого розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг від 4 груд-
ня 2012 р. № 2531 ділова репутація - сукуп-
ність документально підтвердженої інфор-
мації про особу, що дає можливість зробити 
висновок про відповідність її господарської 
та/або професійної діяльності вимогам зако-
нодавства, а для фізичної особи - також про 
належний рівень професійних здібностей та 
управлінського досвіду, а також відсутність 
в особи судимості за корисливі злочини і за 
злочини у сфері господарської діяльності, 
не знятої або не погашеної в установленому 
законом порядку [7, п. 1.2.]. 

Основний акт цивільного законодав-
ства не визначає поняття «ділова репу-
тація», відносячи її лише до особистих 
немайнових благ, які охороняються зако-
нодавством, поряд із здоров’ям, життям; 
честю, гідністю тощо (ст. 201 ЦК Украї-
ни). Разом з тим, Цивільний кодекс Укра-
їни виділяє ділову репутацію юридичної 
особи та ділову репутацію фізичної осо-
би. Так, згідно з ч. 1 ст. 94 Цивільного ко-
дексу України юридична особа має право 
на недоторканність її ділової репутації, а 
частина 1 ст. 299 цього Кодексу наділяє 
правом на недоторканність ділової репу-
тації фізичну особу [4, ст.ст. 94, 299].

Зі змісту наведених правових норм 
вбачається, що законодавець визначає два 
види ділової репутації. При цьому в осно-
ву такого поділу покладено «суб’єктний 
критерій» (фізична чи юридична особа).

Вважаємо, що такий підхід законодав-
ця є логічним, оскільки правова природа 
ділової репутації фізичної особи відрізня-
ється від природи ділової репутації юри-
дичної особи. Разом з тим, на нашу думку, 

закріплення у Цивільному кодексі Украї-
ни права на недоторканність ділової репу-
тації лише за юридичними та фізичними 
особами значно обмежує права на захист 
ділової репутації інших учасників цивіль-
них відносин, зокрема, тих, що не мають 
статусу юридичних осіб. Водночас неви-
значеність прав на ділову репутацію таких 
учасників може призвести до труднощів у 
реалізації права на їх захист.

Сутність понять «ділова репутація фізич-
ної особи» та «ділова репутація юридичної 
особи» розкривається у роз’ясненнях ви-
щих судових інстанцій. Так, у п. 2 поста-
нови «Про судову практику у справах про 
захист гідності та честі фізичної особи, а та-
кож ділової репутації фізичної та юридичної 
особи» від 27 лютого 2009 р. № 1 Пленум 
Верховного Суду України зазначив, що «під 
діловою репутацією фізичної особи розумі-
ється набута особою суспільна оцінка її ді-
лових і професійних якостей при виконанні 
нею трудових, службових, громадських чи 
інших обов’язків. Під діловою репутацією 
юридичної особи, у тому числі підприєм-
ницьких товариств, фізичних осіб - підпри-
ємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, 
розуміється оцінка їх підприємницької, гро-
мадської, професійної чи іншої діяльності, 
яку здійснює така особа як учасник суспіль-
них відносин.»[8, п. 2] Крім того, зі змісту п. 
4 цієї ж постанови вбачається, що Пленум 
Верховного Суду України визначає ділову 
репутацію як морально-етичну категорію й 
одночасно особистим немайновим правом, 
якому закон надає значення самостійного 
об’єкту судового захисту [8, п. 4].

Ми погоджуємось із вказаною позиці-
єю в частині віднесення ділової репутації 
до морально-етичної категорії. Водночас, 
виходячи зі змісту ст.ст. 94, 177, 201, 299 
Цивільного кодексу України, вважаємо, 
що ділова репутація є об’єктом особисто-
го немайнового права, а не таким правом. 
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Підсумовуючи наведене, можемо зробити 
висновки, що на даний час як у науковій лі-
тературі так і у чинному законодавстві Укра-
їни відсутнє загальне визначення поняття 
ділової репутації. Така прогалина заповнена 
роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду 
України, які носять рекомендаційний харак-
тер. На нашу думку, для розуміння правової 
природи ділової репутації слід виділяти її 
зміст та форму, у якій виражено цей зміст. 
При цьому змістом ділової репутації осо-

би є оцінка ділових, професійних та інших 
якостей цієї особи, а формою – зовнішнє 
відображення такого змісту, у тому числі, у 
відомостях, даних тощо. Крім того, слід ви-
знати доцільним поділ ділової репутації за 
суб’єктним складом, оскільки правова при-
рода ділової репутації юридичної особи від-
різняється від ділової репутації фізичної осо-
би. Водночас необхідним є наділення таким 
правом інших учасників цивільних відносин, 
що не мають статусу юридичної особи.
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ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ АВТОНОМНОСТІ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ

У статті досліджено питання автономності арбітражної угоди як домовленості сторін про пе-
редачу їх спорів до арбітражу, проаналізовано позиції вчених з даного питання та встановлена 
самостійність арбітражної угоди від основного договору у випадку визнання основного договору 
недійсним і можливість арбітражу розглядати всі спірні питання, пов’язані з недійсністю осно-
вного договору.

Ключові слова: арбітражна угода, міжнародний комерційний арбітраж, автономність арбі-
тражної угоди, самостійність.

В статье исследованы вопросы автономности арбитражного соглашения как соглашения сто-
рон о передаче их споров в арбитраж, проанализированы позиции ученых по данному вопросу 
и установлена самостоятельность арбитражного соглашения от основного договора в случае 
признания основного договора недействительным и возможность арбитража рассматривать все 
спорные вопросы, связанные с недействительностью основного договора. 

Ключевые слова: арбитражное соглашение, международный коммерческий арбитраж, ав-
тономность арбитражного соглашения, самостоятельность.

In the article has been analyzed issues of autonomy of the arbitration agreement as the parties’ 
agreement on the transfer of their disputes to arbitration, the position of scientists on the issue and has 
been set the independence of the arbitration agreement from the main contract in the event that the 
main contract void and opportunity to arbitrate all disputes relating to the invalidity of the main contract.

Key words: arbitration agreement, international commercial arbitration, the autonomy of the 
arbitration agreement, independence.

Арбітражна угода – це угода сто-
рін про передачу до арбітражу всіх або 
певних спорів, які виникли або можуть 
виникнути між ними в зв’язку з будь-
якими конкретними правовідносинами, 
незалежно від того, чи мають вони до-
говірний характер чи ні (ч.1 статті 7 За-
кону України «Про міжнародний комер-
ційний арбітраж»). Проаналізувавши 
юридичну літературу щодо видів арбі-
тражної угоди слід виділити три основні 
її види: арбітражне застереження, тре-
тейський запис та арбітражний договір 
[13, c.177; 10, с. 641].

Характерною рисою арбітражної угоди 
є її автономність, оскільки вирішення цьо-
го питання є важливим з точки зору пра-
вової природи арбітражної угоди, теорії 

міжнародного комерційного арбітражу та 
практики.

В наукових джерелах автономність 
арбітражної угоди розглядається в двох 
значеннях: по-перше, як автономність (са-
мостійність) арбітражної угоди від осно-
вного договору; по-друге, як автономність 
арбітражної угоди від національного зако-
нодавства.

Слід почати з того, що Нью-Йоркська 
Конвенція про визнання та виконання іно-
земних арбітражних рішень 1958 року 
прямо не закріплює автономність (само-
стійність) арбітражної угоди. Проте вихо-
дячи із положень Конвенції це випливає. 
Так, відповідно до ст. II Конвенції, закрі-
плюється можливість укладання арбітраж-
ної угоди за якою сторони зобов’язуються 
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передавати в арбітраж усі або які-небудь 
спори, що виникли або можуть виникнути 
між ними в зв’язку з будь-яким конкрет-
ним договірним або іншим правовідно-
синами, у вигляді арбітражного застере-
ження в договорі, або арбітражної угоди. 
Крім цього, у ст. V Конвенції зазначаєть-
ся, що питання про дійсність арбітражної 
угоди вирішується відповідно до закону, 
якому сторони підпорядкували цю угоду, 
а при відсутності такої вказівки – за зако-
ном країни, де рішення винесене. Тобто є 
можливість підпорядкування арбітражної 
угоди праву іншому, аніж те, яким регу-
люється основний договір. Ці положення 
конвенції свідчать про автономність арбі-
тражної угоди.

Європейська конвенція про зовніш-
ньоторговельний арбітраж 1961 року та-
кож прямо про автономність арбітражної 
угоди не вказує. Відповідно до ст. І Кон-
венції, термін арбітражна угода означає 
арбітражне застереження в договорі або 
окрему арбітражну угоду, що говорить 
про самостійність договору від арбітраж-
ної угоди. Також про самостійність може 
говорити особливий режим колізійного 
регулювання арбітражної угоди. Також 
передбачено, що питання про дійсність 
чи існування арбітражної угоди може ви-
рішуватися за законом країни, якому сто-
рони підкорили арбітражну угоду, при 
відсутності такого закону країни, у якій 
повинне бути винесене арбітражне рішен-
ня, а також у випадку, коли державний суд 
не може встановити, у якій країні повинно 
бути винесене арбітражне рішення, за за-
коном, що підлягає застосуванню в силу 
колізійної норми державного суду, в якому 
порушена справа. 

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Типового За-
кону ЮНСІТРАЛ про міжнародний ко-
мерційний арбітраж, арбітражне застере-
ження, що є частиною договору, повинне 

трактуватися як угода, що не залежить 
від інших умов договору. Винесення ар-
бітражним судом рішення про недійсність 
договору не тягне за собою «ipso jure» 
недійсність арбітражного застереження. 
Таке ж за замістом положення міститься і 
в ЗУ «Про міжнародний комерційний ар-
бітраж».

Прикладом може бути справа, яка роз-
глядалась в МКАС при ТПП України суть 
якої зводилась до того, що між сторонами 
був укладений контракт в якому місти-
лось арбітражне застереження. Відпові-
дач наполягав на недійсності контракту і 
в свою чергу арбітражного застереження, 
оскільки контракт не був підписаний на-
лежною стороною, а саме на те що особа, 
яка підписувала контракт не мала на це 
повноважень. Суд вказав, що контракт був 
укладений, оскільки про це свідчать дії 
відповідача. Контракт був схвалений пре-
зидентом турецької фірми (відповідачем) і 
був частково виконаний. Суд також вказав, 
що арбітражне застереження, що є части-
ною договору, повинно трактуватися як 
угода, що не залежить від інших умов до-
говору і визнав контракт укладеним [15].

Вчена Ануфрієва Л.П. підкреслює, що 
дійсність арбітражної угоди не залежить 
від дійсності контракту, навіть у випадку 
якщо ми маємо справу з арбітражним за-
стереженням, хоча за загальним правилом 
визнання договору недійсним тягне не-
дійсність кожної його частини. Вчена та-
кож зазначає, що підхід самостійності ар-
бітражної угоди підтриманий більшістю 
держав світу і є фактично загальноприй-
нятим [7, с. 101].

Положення щодо автономності, на 
думку вченої Дмитриєвої Г.К. набуває 
особливого значення, у випадку коли ар-
бітражна угода включена безпосередньо 
в текст контракту у вигляді арбітражного 
застереження [10, c. 645]. Дійсно, визна-
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ння основного договору недійсним в тако-
му разі автоматично вело б до недійсності 
будь-якої його частини, це стосується й 
арбітражного застереження. В такому ви-
падку сторона позбавлялась би права на 
незалежний арбітражний розгляд.

Вчені Ф. Фоучард, Е. Гаілард, Б. Голд-
ман, зазначають, що автономність ар-
бітражної угоди є одним з найбільш 
визначних принципів міжнародного ко-
мерційного арбітражу. Цей принцип на-
стільки широко визнаний, що є підстави 
стверджувати, що навіть у разі невизнання 
даного принципу в праві будь-якої держа-
ви, в процесі визнання та виконання арбі-
тражного рішення державний суд має пра-
во не приймати до уваги таке положення 
встановлене відповідним законодавством. 
Найбільш яскраво це правило виражене 
у французькій доктрині та практиці, що 
розглядає його як універсальний принцип 
міжнародного комерційного арбітражу 
[14, с. 361].

Аналізуючи практику міжнародного 
комерційного арбітражу, вчений Ніколю-
кіна С.В. стверджує, що виходячи з авто-
номності арбітражної угоди, встановлен-
ня факту нікчемності договору, в який 
включене арбітражне застереження, або 
визнання його недійсним, закінчення тер-
міну дії такого договору, розірвання його 
за угодою сторін не тягнуть самі по собі 
нікчемності, недійсності, припинення або 
розірвання арбітражної угоди. Дійсність 
арбітражної угоди визначається за спеці-
альними правилами, передбаченими за-
стосовним правом, відмінним від загаль-
них умов дійсності угод [12, c. 58].

Вчений Притика Ю.Д. зазначає, що 
в результаті досить тривалого розвитку 
арбітражної практики, конвенційного ре-
гулювання міжнародного комерційного 
арбітражу і внутрішнього законодавства, 
в доктрині є переважним погляд, що зо-

внішньоторговельний контракт і арбі-
тражна угода, яка його стосується, є само-
стійними договорами [13, c. 217-222].

Проте вчений Мусін В.А. зауважує, що 
на відміну від арбітражної угоди, що укла-
дається окремо від договору, арбітражна 
угода, включена до складу «основного» 
договору, являє собою таке ж волевияв-
лення сторін, як і будь-яке інше положення 
даного договору; просто в силу необхід-
ності не допустити відмови недобросовіс-
ної сторони від розгляду спору даному по-
ложенню договору надається особливий 
статус. Але такий статус не свідчить про 
те, що арбітражне застереження є у всіх 
значеннях окремим договором: йому до-
дана автономність тільки у зв’язку з мож-
ливим заперечуванням дійсності «осно-
вного» договору. В іншому арбітражна 
угода, включена до «основного» договору, 
ніякою автономністю не володіє [11, c. 36].

Як ми бачимо підхід автономності ар-
бітражної угоди від основного договору 
підтриманий більшістю вітчизняних та 
іноземних вчених.

Вчений Котельников А.Г. розглядає ав-
тономність арбітражної угоди в двох зна-
ченнях: як автономність арбітражної угоди 
від основного договору та як автономність 
арбітражної угоди від положень націо-
нального законодавства. Теорія вперше 
з’явилася у французькій доктрині й судо-
вій практиці. За свідченням авторитетних 
французьких коментаторів, принцип авто-
номності арбітражної угоди від положень 
національного законодавства з’явився як 
наслідок розвитку принципу автономнос-
ті арбітражної угоди в його традиційному 
розумінні. Дійсність арбітражної угоди 
оцінюється виключно на підставі правил, 
які суди порахували «універсальними» і 
застосовуються до міжнародного комер-
ційного арбітражу у всіх випадках. При 
цьому необхідності посилатися на норми 
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якогось національного права немає. Таким 
чином і з’явилася теорія незалежності ар-
бітражної угоди від положень національ-
ного законодавства, що є продовженням 
теорії автономності арбітражної угоди, 
але яка отримує зовсім інше значення і 
зміст. Фактично, в якості права, відповід-
но до якого визначаються дійсність, обсяг 
і т.д. арбітражної угоди, французькі суди 
застосовують «міжнародні матеріальні 
норми», по суті – положення міжнародно-
го публічного порядку [9, c. 114-116].

Підсумовуючи слід зазначити, що арбі-
тражна угода є автономною щодо догово-
ру з приводу якого вона укладена. Це озна-
чає, що дійсність арбітражної угоди не 
залежить від дійсності основного контр-
акту. Автономність арбітражної угоди є 
одним з найбільш визначних принципів 
міжнародного комерційного арбітражу.

Відокремленість арбітражної угоди ще 

не означає, що вона взагалі не може бути 
визнана недійсною. З певних підстав ар-
бітражна угода може бути визнана недій-
сною. Але визнання контракту недійсним 
не приводить до анулювання арбітражної 
угоди. Для дійсності арбітражної угоди 
необхідним є дотримання таких вимог: 
щодо форми арбітражної угоди, дієздат-
ності сторін арбітражної угоди, а також 
щодо змісту арбітражної угоди. Автоном-
ність арбітражної угоди отримала закрі-
плення в міжнародних та національних 
нормативних актах, а також знайшла ві-
дображення в арбітражних рішеннях. 

Таким чином, питання про дійсність ар-
бітражної угоди є юридично самостійним: 
визнання основного договору недійсним 
не приводить до визнання недійсною арбі-
тражної угоди і не позбавляє арбітраж пра-
ва розглядати всі спірні питання, пов’язані 
з недійсністю основного договору.
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Статтю присвячено визначенню напрямів подальшого реформування господарського права. 
Проаналізовано теорію поділу права на приватне та публічне, на підставі чого доведено необхід-
ність диференціації норм господарського права з подальшим утворенням окремих галузей права.

Ключові слова: приватне право, публічне право, теорія приватного та публічного права, гос-
подарське право, цивільне право

Статья посвящена определению направлений дальнейшего реформирования хозяйственно-
го права. Проанализирована теория разделения права на частное и публичное, на основании 
чего доказана необходимость дифференциации норм хозяйственного права с последующим об-
разованием отдельных отраслей права.

Ключевые слова: частное право, публичное право, теория частного и публичного права, 
гражданское право, хозяйственное право.

Thе article is devoted to identifying directions for further reform of commercial law. The theory of 
separation of the right to private and public was analysed, whereby the necessity of differentiating the 
rules of commercial law with the subsequent formation of certain areas of law was proved.

Key words: private law, public law, theory of private and public law, commercial law, civil law.

Від часу прийняття Господарського 
кодексу України, а також Кодексу адміні-
стративного судочинства України в юри-
дичній літературі значно активізувалася 
наукова дискусія щодо сучасного стану 
та перспектив подальшого розвитку гос-
подарського права України. Причина цьо-
го полягала в тому, що нове законодав-
ство викликало до життя нові проблеми, 
пов’язані з необхідністю більш точного 
встановлення юридичної природи право-
відносин, які виникають у сфері функціо-
нування суб’єктів господарської діяльнос-
ті. Так, юридична практика постала перед 
необхідністю пошуків чітких критеріїв 
розмежування господарської та адміні-
стративної судових юрисдикцій, що, од-
нак, надзвичайно складно здійснити, спи-
раючись на стару методологічну базу. 

З огляду на це метою нашого дослі-
дження є продовження внутрішнього 
аналізу господарського права України з 
подальшим виділенням у його змісті еле-
ментів (норм), які, можливо, слід вивести 
за межі зазначеної галузі права. Водночас 
наголосимо, що подібний напрям науко-
вих пошуків характеризується високим 
рівнем наукової новизни, позаяк у своїх 
працях сучасні автори (В. Добровольська, 
Д. Задихайло, Т. Кравцова, А. Ластовець-
кий, О. Прудивус, О. Рябченко та інші) ще 
не розв’язували подібне завдання. 

Визначення правової природи госпо-
дарського права не можна здійснити без 
врахування теорії поділу права на приват-
не та публічне. Глибоко переконані що не-
дооцінювання цієї аксіоми є найпершим 
чинником, який заважає розбудові доско-
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налої системи вітчизняного права. Аналіз 
історичної правової літератури свідчить, 
що теорія поділу права на приватне та пу-
блічне в нашій державі розвивалася непо-
слідовно. В окремі періоди її визнавали та 
вивчали [1; 2], а у межах певних часових 
відрізків піддавали руйнівній критиці, зо-
крема, у 30-ті роки ХХ ст. Саме в цей пе-
ріод радянський учений-правознавець М. 
Аржанов розробив теорію поділу радян-
ського права на галузі відповідно до пред-
мета правового регулювання [3]. Однією з 
підстав для цього стала необхідність розро-
блення теорії системи радянського права, 
яка б принципово відрізнялася від буржу-
азної системи права, що спиралася на по-
діл права на приватне та публічне, на чому 
особливо, як зазначають у літературі [4], у 
20-ті роки ХХ ст. наголошував В. І. Ленін. 
Проте, незважаючи на універсальність кон-
цепції предмета правового регулювання, 
пізніше доповненої також теорією методу 
правового регулювання, на її підставі до-
сить важко визначити належність певних 
груп суспільних відносин (у нашому ви-
падку господарських) до однієї або іншої 
галузі права, позаяк велика кількість із них 
зазнає регулятивного впливу різних галу-
зей права. Ще радянські вчені наголошува-
ли, що господарське право є комплексною 
галуззю радянського права [5, с. 7]. Однак з 
огляду на теорію поділу права на приватне 
та публічне комплексних галузей права не 
може існувати, тому що кожна галузь права 
неодмінно має входити або до підсистеми 
приватного, або до підсистеми публічного 
права, інакше буде порушено один з осно-
вних принципів побудови систем, згідно з 
яким кожна система складається з підсис-
тем більш низького рівня, які, однак, во-
лодіють ознаками, властивими «головній» 
системі [6, с. 29, 33]. 

Теорія поділу права на приватне та пу-
блічне, пройшовши у своєму історично-

му розвитку більш ніж дві тисячі років, 
успішно дотепер застосовується у право-
вій теорії та юридичній діяльності, що-
правда викладена теза насамперед стосу-
ється західноєвропейських країн, у межах 
яких, виходячи із зазначеної теорії, відбу-
вається розвиток юридичної освіти, спеці-
алізації адвокатів та функціонування судо-
вої системи. Щодо Української держави, 
то тут, на жаль, теорія поділу права на 
приватне та публічне все ще виборює своє 
право на існування. Такий стан справ, як 
уже наголошено, багато в чому має істо-
ричний характер, проте це явно не озна-
чає, що не треба намагатися його змінити. 
Насамперед це зумовлено тим, що україн-
ське судочинство, від часу запровадження 
інституту адміністративної юстиції ніяк 
не може «опритомніти» від необхідності 
пошуків чітких і зрозумілих критеріїв роз-
межування господарської та адміністра-
тивної юрисдикції. Нині із цього приво-
ду можна натрапити на чималу кількість 
роз’яснень, авторами яких є як науковці, 
так і офіційні представники органів судо-
вої влади. Проте ситуація в цьому напрямі 
все ще залишається складною. При цьому 
слід пам’ятати, що за кожною судовою 
справою, які передають від одного суду до 
іншого, стоять конкретні фізичні та юри-
дичні особи, їх права, свободи й законні 
інтереси, які, на жаль, здебільшого через 
зволікання судовим розглядом справи по 
суті не може бути поновлено або належ-
ним чином захищено. 

Чим можна пояснити таку ситуацію? 
Дехто вважає, що причина описаної си-
туації полягає в тому, що процесуальне 
законодавство України не повною мірою 
врегульовує питання меж юрисдикцій 
окремих видів судочинства. Розвиваючи 
цю думку, автори пропонують, на їх по-
гляд, досить прості алгоритми дій, які по-
винні усунути всі суперечності. Так, під 
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час розмежування предметної юрисдикції 
між адміністративним та господарським 
судочинством пропонують спиратися на 
те, що до господарської юрисдикції на-
лежать ті справи, які походять зі сфери 
господарювання. Підтвердженням такої 
точки зору є сама мета створення госпо-
дарських судів – розгляд спорів, що вини-
кають у процесі господарювання. Однак 
господарські спори публічно-правового 
характеру можуть бути предметом двох 
юрисдикцій: господарської та адміністра-
тивної. Зокрема, якщо суб’єкт господарю-
вання допускає порушення, не пов’язані 
з його господарюванням, а порушує саме 
норми, які належать до адміністративного 
права, то є класичний варіант адміністра-
тивних правовідносин, а отже, ці спори 
повинні розглядати адміністративні суди 
[7]. Не коментуючи викладену точку зору, 
поставимо її автору такі запитання: як 
можна встановити, що та або інша норма 
належить саме до категорії норм адміні-
стративного права? Наприклад, яким чи-
ном можна встановити правову природу 
норм, що регулюють порядок державної 
реєстрації права суб’єкта господарювання 
на об’єкти інтелектуальної власності? На 
жаль, у правовій літературі немає можли-
вості виявити відповіді на ці запитання, З 
огляду на викладене більш обґрунтованою 
здається позиція Р. С. Мельник, який на-
голошує, що головна проблема стосовно 
розмежування господарської, цивільної 
та адміністративної юрисдикції полягає у 
слабкому опрацюванні таких теоретичних 
категорій, як «адміністративно-правові 
відносини» та «публічно-правові відно-
сини» [2], що своєю чергою, спричинені 
нехтуванням теорією поділу права на при-
ватне та публічне.

На підставі аналізу сучасного стану ви-
вчення і впровадження у правову науку та 
правозастосовну практику теорії поділу 

права на приватне й публічне, на жаль, до-
водиться констатувати, що певна кількість 
вітчизняних науковців дотримується ідеї її 
практичної нежиттєздатності, пов’язаної, 
на їх думку, з умовністю такого поділу. 
Так, наприклад, О. Ф. Скакун вважає за 
доцільне поділяти галузі на такі, в яких 
переважають засади публічного права, й 
такі , в яких превалюють засади приватно-
го права [10, с. 244-245]. Як продовження 
цієї думки А. М. Шульга зауважує, що в 
«чистому» вигляді приватноправових і пу-
блічно-правових галузей не існує. Присут-
ність елементів публіцизації приватного 
права пов’язана з наявністю приватнопра-
вового елемента у публічному праві, тоб-
то централізоване регулювання певною 
мірою застосовують також у приватному 
праві, тимчасом як вияви децентралізова-
ного регулювання притаманні й публіч-
ному праву [11, с. 57-58]. Висловлюючи 
особисте ставлення до викладених думок, 
лише наголосимо, що з подібною позиці-
єю можна погодитися виключно щодо за-
конодавства, де, наприклад, у Цивільному 
кодексі України, дійсно, трапляються по-
ряд із приватноправовими також публіч-
но -правові норми. І це цілком зрозуміло 
з огляду на те, що суспільні відносини, 
будучи складними за своїм змістом, по-
требують комплексного регулювання із за-
стосуванням норм як приватного, так і пу-
блічного права, між якими, до речі, існує 
тісний діалектичний зв’язок [12]. Саме че-
рез це необхідно визнавати та підтриму-
вати ідею порівняної самостійності галу-
зей законодавства. Однак цей висновок не 
можна застосувати щодо права, яке, скла-
даючись первісно з норм, завжди може 
бути розподілено на приватне та публічне 
[13, с. 250], позаяк кожна правова норма 
містить або приватний, або публічний еле-
мент, а отже, завдання правової науки по-
лягає в тому, щоб виробити механізми ви-
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значення правової природи тієї або іншої 
правової норми. Водночас слід зазначити, 
що аналіз сучасної навчальної та наукової 
літератури свідчить про наявність незна-
чної кількості розвідок, в яких порушено 
питання про критерії розмежування при-
ватного й публічного права. Створюється 
таке враження, що деякі науковці намага-
ються краще обминути це питання, аніж 
вдаватися до його поглибленого вивчення. 
На противагу цьому зазначимо, що в єв-
ропейській правовій літературі ця пробле-
матика, навпаки, є визначальною метою 
будь-якого дослідження, якого вона так 
або інакше стосується. Щодо цього зазна-
чимо лише той факт, що, наприклад, ні-
мецькі студенти-правники, вирішуючи під 
час іспитів практичні справи, насамперед 
мають дати відповідь на запитання про 
правову природу (приватну чи публічну) 
спірних правовідносин, а згодом ці зна-
ння вони переносять у сферу правозасто-
сування, що, як наслідок, зводить майже 
нанівець існування в Німеччині проблеми 
розмежування цивільної та адміністратив-
ної юрисдикції. 

Отже, повертаючись до безпосередньої 
теми нашого дослідження, доходимо ви-
сновку, що визначення правової природи 
господарського права не можна здійснити 
без врахування теорії поділу права на при-
ватне та публічне. 

На підставі вивчення наукових праць, 
присвячених дослідженню теорії поділу 
права на приватне та публічне, перекону-
ємося, що всі вчені так або інакше згаду-
ють про наявність приватних і публічних 
інтересів як підставу для поділу права на 
приватне та публічне. На думку В. Се-
ліванова та Н. Діденко, об’єктивна обу-
мовленість існування у будь-якому сус-
пільстві приватних і публічних інтересів 
(пов’язаних із природною властивістю 
людини поєднувати в собі індивідуальні 

та суспільні засади), їх взаємозв’язку й 
руху визначає місце та роль реальних пу-
блічно– і приватноправових відносин у 
системі чинного права, їх різне політичне 
й юридичне значення, а отже, – різні со-
ціальні наслідки. Наявність у суспільстві 
публічного та приватного права як харак-
терної особливості реальної правової фор-
ми суспільного життя, складових механіз-
му правового регулювання й водночас як 
певних абстракцій є не вигадкою окремих 
юристів, а результатом історичного роз-
витку суспільних відносин. З огляду на 
викладене доходимо висновку, що норми, 
інститути, галузі приватного права спря-
мовано на визначення й забезпечення меж 
діяльності окремих осіб, в яких вони мо-
жуть досягати своїх цілей, що насампе-
ред відповідають їх особистій природі та 
обумовлені їх власними інтересами. При-
ватне право слід визначати перш за все як 
сферу відносин свободи й самовизначення 
особи, прав приватного володіння. Проте 
вступати у приватноправові відносини 
можуть не лише фізичні та юридичні осо-
би, але й публічні утворення, включаючи 
також державу, однак лише за умов, коли 
вони діють заради власних індивідуаль-
них потреб і цілей та визначаються за пра-
вовим статусом як приватні володільці або 
контрагенти [12]. 

Принципово інша ситуація спостеріга-
ється щодо публічних інтересів і публіч-
ного права. Публічність як головний еле-
мент цих понять передбачає присутність 
держави, вся діяльність якої (публічна ді-
яльність) як загальносоціального інститу-
ту спрямована на благо суспільства [14], 
де під останнім розуміють сукупність 
різних соціальних груп та відносин між 
ними, які створюються у процесі їх спіль-
ної діяльності [15].

Публічні інтереси володіють певними 
ознаками, на які необхідно зважати під час 
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з’ясування сутності останніх. Так, на дум-
ку П. Рабіновича, публічні інтереси мають 
такі особливості: по-перше, існують вони 
так само реально й об’єктивно (щодо ін-
ших суб’єктів), як і інтереси індивідуаль-
ні; по-друге, можливість їх задоволення 
становить природне право суспільства 
загалом; по-третє, реалізація публічних 
інтересів за допомогою державних захо-
дів загального характеру викликає задово-
лення також відповідних індивідуальних 
інтересів членів суспільства (наприклад, 
забезпечення державою обороноздатнос-
ті країни, охорони довкілля, оголошення 
нею карантину в разі виникнення епіде-
мії) [16]. 

Водночас слід пам’ятати, що публічни-
ми інтересами можна визнавати не лише 
потреби суспільства загалом, але й інтер-
еси великих соціальних груп. Масовість 
носія інтересу в цьому разі має важливе 
значення. В юридичній літературі обґрун-
товано наголошують, що наявність ста-
тистично значущої групи осіб, об’єднаної 
спільним інтересом, свідчить про наяв-
ність публічного інтересу [15]. 

Як уже зазначено вище, публічний ін-
терес завжди пов’язано з державою. Цей 
зв’язок полягає та виявляється у тому, що 
публічним інтересом можна назвати лише 
той інтерес, який визнано державою та 
забезпечено правом. Через це публічні ін-
тереси втілюються у правових нормах, а 
отже, автоматично переходять під охорону 
засобів державного примусу. З огляду на 
це публічні інтереси можна визначити як 
суспільні інтереси, визнані державою та 
врегульовані (забезпечені) правом [17].

Таким чином, неважко зрозуміти, що 
господарська діяльність саме є однією з 
тих сфер, в яких виявляється публічний 
інтерес, викликаний до життя економічни-
ми потребами всього суспільства. Інакше 
кажучи, у правовій системі держави вини-

кають та розвиваються норми, спрямовані 
на забезпечення реалізації публічного ін-
тересу. Їх головним розробником і засто-
совником стає держава в особі відповід-
них публічних інституцій. Саме зазначені 
інтереси закладають основи для реалізації 
державою економічної функції. Водночас 
не можна забувати також про приватні ін-
тереси, які теж виявляються у сфері еко-
номіки, проте вони, як випливає з викла-
деного, мають своєю основою зовсім іншу 
природу, отже, регулюються правовими 
нормами іншої правової природи – норма-
ми приватного права. 

У такий спосіб, можна зробити висно-
вок, що у сфері функціонування суб’єктів 
господарювання виникають і розвива-
ються діалектично пов’язані приватні та 
публічні інтереси, які регулюють норми 
приватного та публічного права, кожні з 
яких можуть і повинні належати до окре-
мої галузі права. Через це стає зрозумілою 
причина неможливості з’ясування право-
вої природи господарського права, тому 
що, як зазначено вище, переважна біль-
шість науковців непроводить чітку демар-
каційну лінію між нормами приватного та 
публічного права, залученими до регулю-
вання господарської діяльності. 

Як продовження цієї думки наголоси-
мо, що є всі підстави погодитися з німець-
кими вченими, які пропонують «розклас-
ти» господарське право на три складові 
елементи, або, краще мовити, підгалузі 
права, надавши їм самостійного статусу. 
У цьому разі йдеться про:

– адміністративно-господарське право 
(сукупність норм і положень, які регла-
ментують створення та діяльність адмі-
ністративних органів та установ, покли-
каних здійснювати інфраструктурне та 
інформаційне забезпечення, планування, 
нагляд, управління та сприяння розвитку 
економіки, а також регламентують право-



73

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

відносини, що виникають між суб’єктами 
економічної діяльності й публічною адмі-
ністрацією);

– приватногосподарське (право при-
ватного права, що стосується економіки);

– кримінально – господарське право 
(сукупність правових норм, які встанов-
люють кримінальну відповідальність за 
господарські злочини) [18]. Необхідність 
розмежування вищеперелічених право-
вих утворень, на думку німецьких науков-
ців, пов’язана із впливом на економіку, 
який справляють норми як приватного, 
так і публічного права. І приватне, і пу-
блічне право по-своєму визначають юри-
дичні аспекти створення, виробництва й 
розподілу благ та надання послуг. Таким 
чином, у регулюванні економічних про-
цесів є місце як для приватного, так і пу-
блічного права, а також для кримінально-
го права з його заборонами та санкціями, 
що застосовуються у сфері господарської 
діяльності [19, с. 12-13].

Зазначена концепція є цілком життєз-
датною також у межах вітчизняної пра-
вової теорії. Саме вона, на наш погляд, 
може усунути всі ті суперечності, що ро-
ками існували та дотепер існують у меж-
ах теорії господарського права. Кожен 
із вищезгаданих науковців так або інак-
ше поділяє думку, що у межах сучасного 
господарського права поєднано норми як 
приватного (насамперед, цивільного), так 
і публічного (насамперед, адміністратив-
ного) права, що ставить на порядок ден-
ний низку таких проблем, які наразі не 
розв’язано, зокрема: 

– питання розмежування адміністратив-
ної та господарської судових юрисдикцій;

– труднощі у викладанні господарсько-
го права, пов’язані з необхідністю воло-
діння викладачем знаннями як у галузі ци-
вільного, так і в галузі адміністративного 
права;

– повторний розгляд під час вивчення 
господарського права низки інститутів 
адміністративного та цивільного права, 
які опановують у межах однойменних на-
вчальних дисциплін;

– плутанина зі спеціалізацією науко-
вих досліджень, які з огляду на викладене 
можна одночасно захистити або за спеці-
альністю 12.00.03 -цивільне право і ци-
вільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право, або за спеціальністю 
12.00.04 – господарське право; господар-
сько-процесуальне право, або за спеціаль-
ністю 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне 
право тощо. 

Зняттю названих протиріч, а також по-
дальшій диференціації правової науки та 
права, що є абсолютно закономірним про-
цесом з огляду на постійне ускладнення 
суспільних відносин, на наш погляд, як 
раз і буде слугувати пропозиція щодо роз-
членування господарського права. 

Таким чином, адміністративно-госпо-
дарське право має увібрати всі ті норми, 
які визначають, з одного боку, правовий 
статус та організацію діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації, залучених до ре-
алізації економічної функції держави, а 
з іншого – порядок взаємодії між ними й 
суб’єктами господарської діяльності. В 
останньому випадку йдеться про органі-
заційно-правове регулювання господар-
ської діяльності, як пов’язане зі здійснен-
ням прямого управлінського впливу на 
суб’єктів господарювання (контроль, при-
тягнення до юридичної відповідальності), 
так і опосередковано у вигляді публічно-
сервісної діяльності (реєстрація, ліцензу-
вання, надання субсидій, дотацій тощо). 
Стосовно питань взаємодії суб’єктів гос-
подарювання між собою або публічною 
адміністрацією, то в разі, коли вона реалі-
зує свою господарську правоздатність (так 
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звані горизонтальні відносини), останні 
мають бути врегульовані за допомогою 
норм приватного господарського права, 
яке, на наш погляд, можна визнати під-
галуззю цивільного права, так само, як і 
адміністративно-господарське право по-
винно стати підгалуззю Особливого адмі-
ністративного права. Щодо кримінально– 
господарського права, то воно, захищаючи 
господарські правовідносини силами кри-
мінального примусу, може утворити під-
галузь кримінального права. У цьому 
плані лише зазначимо, що повністю під-
тримуємо Р. С. Мельника, який слушно 
наголошує, що подібний підхід до систе-
матики адміністративного, цивільного та 
кримінального права не можна сприймати 
як применшення ролі й самостійного зна-
чення адміністративно-господарського, 

приватногосподарського чи кримінально 
– господарського права [20, с. 351]. Йдеть-
ся лише про те, щоб розкрити тісний та 
нерозривний зв’язок вищеперелічених 
галузей права із загальним адміністра-
тивним правом, загальними положеннями 
цивільного права або загальною частиною 
кримінального права.

Зважаючи на викладене вище, зазна-
чимо, що на сьогодні господарське право 
України – це полінормативне утворення, 
що є чинником, який не тільки ускладнює 
його вивчення, але й спричиняє суттєві 
труднощі у сфері правозастосування. Та-
ким чином, його розвиток має полягати в 
диференціації норм із подальшим форму-
ванням адміністративно-господарського, 
приватногосподарського та кримінально 
– господарського права. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ КОНСОРЦІУМІВ

В статті розглянуто проблеми правового регулювання консорціумного кредитування в Україні. 
Розкрито сутність поняття «консорціумний кредит», проаналізовано колізії законодавства щодо 
розподілу застави між банками-учасниками консорціуму. Вивчено досвід зарубіжних країн у сфе-
рі регулювання консорціумної діяльності банків.

Ключові слова: кредит, банк, банківський консорціум.

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования консорциумного кредитова-
ния в Украине. Раскрыто сущность понятия «консорциумный кредит», проведен анализ коллизий 
законодательства касательно распределения залога между банками-участниками консорциума. 
Изучен опыт зарубежных стран в сфере регулирования консорциумной деятельности банков.

Ключевые слова: кредит, банк, банковский консорциум.

The article deals with problems of legal regulation of bank syndicates. The author discloses the entity of 
a syndicate credit, analyzes collisions of laws which set up the admeasurement of bail between the banks. 
The conceptual models of legal regulation of bank syndicates in foreign countries are being studied.

Key words: credit, bank, banking consortium.

Постановка проблеми. В умовах гло-
балізації значно збільшились масштаби ви-
робництва в усіх галузях народного госпо-
дарства. Нерідко суб’єкти господарювання 
стикаються з необхідністю розширення 
виробничих потужностей, впровадження 
енергозберігаючих технологій чи реалізації 
модернізаційних програм, для чого потре-
бують ефективного джерела фінансового 
забезпечення. За таких обставин особливої 
гостроти набуває ситуація, коли недостат-
ня капіталізація більшості банків стає на 
заваді задоволенню вимог позичальників 
в отриманні значних сум кредитів. Переду-
сім це відбувається через встановлений На-
ціональним банком України норматив лі-
міту коштів на одного позичальника, який 
не може перевищувати 25 відсотків. Серед 
інших об’єктивних обставин, які перешко-
джають банківським установам надава-
ти значні за розміром кредити за рахунок 

власних ресурсів, можуть бути, зокрема, 
високий рівень кредитного ризику, необ-
хідність його розподілу з іншими кредито-
рами тощо. За таких обставин актуальним 
стає використання консорціумного креди-
тування – спільної діяльності банківських 
установ шляхом об’єднання в консорціум, 
у рамках якого відбувається акумуляція 
значних за обсягом грошових ресурсів та 
водночас диверсифікується кредитний ри-
зик шляхом його розподілу між банками-
учасниками об’єднання, внаслідок чого 
стає можливим кредитування позичальни-
ка на значну суму. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню проблем кредитних 
ресурсів та можливостей сучасних банків 
задовольнити вказані потреби присвяче-
но праці вчених-правознавців В.К. Гро-
шевої, А.Т. Ковальчука, А.І. Сапункової, 
О.І. Скаска, А.В. Шамраєва. Серед пред-
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ставників економічної науки дане питання 
вивчали Є.А. Горіна, Н.В. Захараш, О.М. 
Крамаренко, В.В. Чугунова, А.М. Яншина 
та ін. Аналіз останніх досліджень свід-
чить, що вітчизняні фахівці наголошують 
на необхідності активного використання 
консорціумного кредитування, адже су-
часні кредитні можливості українських 
банків не дозволяють кожному самостійно 
забезпечити кредитними ресурсами, при-
міром, судноремонтні підприємства. По-
ряд з цим, слід зауважити, що проблемам 
законодавчого забезпечення консорціум-
ного кредитування в літературі присвяче-
но мало уваги. Серед російських науков-
ців видаються суттєвими лише наукові 
доробки А.І. Сапункової [5]. Водночас, 
А.Т. Ковальчук у своєму дисертаційному 
дослідженні [1, с. 7] звертає увагу на те, 
що у вітчизняній юридичній науці наразі 
трапляються лише фрагментарні згадки 
про консорціумне кредитування, хоча про-
блема правового регулювання даного виду 
грошово-кредитних відносин є важливою 
як в теоретичному, так і в практичному ас-
пектах. Отже, для вітчизняної правової на-
уки консорціумне кредитування є новою 
сферою, поки що недостатньо вивченою.

Формулювання цілей статті. З огляду 
на вищезазначене, основним завданням на 
сьогодні є створення належної правової 
регламентації порядку здійснення консор-
ціумного кредитування в Україні. Відпо-
відно, метою даної статті є розкриття сут-
ності понять «банківський консорціум» 
«синдикат», «консорціумний кредит» та 
співвідношення його з поняттям «синди-
кований кредит», аналіз недоліків чинного 
законодавства, яким закладено підґрунтя 
функціонування даної форми кредитуван-
ня, та вироблення пропозицій щодо його 
подальшого вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Досвід 
зарубіжних країн, де майже 80% великих 

інвестиційних або інноваційних проектів 
фінансуються на консорціумній основі, 
підтверджує, що таке кредитування є од-
ним з істотних чинників зростання інвес-
тицій в основний капітал підприємств, і 
його подальший розвиток дозволяє бан-
кам розширити інструментарій їх актив-
них операцій та оптимізувати управління 
ризиками, що у свою чергу посилює їх 
функціональну роль в економіці та ство-
рює умови зміцнення фінансової стійкос-
ті [9, с. 190]. Як свідчить практика, да-
ний вид кредитування дозволяє успішно 
консолідувати банківські інституції для 
втілення в життя стратегічно важливих 
проектів. Прикладом може слугувати, зо-
крема, спільне кредитування 230 європей-
ськими банками побудови транспортного 
тунелю під Ла-Маншем [2, с. 421].

В ході дослідження консорціумного 
кредитування виникають складнощі по-
нятійного та змістовного характеру, адже 
в літературі немає однозначного тлума-
чення поняття «консорціумний кредит», 
нерідко його вживають як взаємозамінний 
поряд із синдикованим кредитом. Значна 
частка досліджень присвячена вивченню 
економічного та фінансового аспектів да-
них понять, в той час як належне право-
ве визначення відсутнє. Вбачається, що в 
першу чергу слід коротко охарактеризува-
ти первинні терміни – консорціум та син-
дикат. 

Доктринальне тлумачення синдикату, 
надане Г.Ф. Шершеневичем, дозволяє вио-
кремити такі його ознаки: добровільність, 
договірна основа співпраці; можливість в 
будь-яких час вільно вийти з об’єднання; 
збереження юридичної та виробничої са-
мостійності суб’єктів і одночасна втрата 
комерційної через об’єднання представ-
ників певної галузі економіки з метою 
монополізації ринку і реалізації продукції 
через певного суб’єкта [5]. 
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З приводу створення та діяльності 
консорціумів в літературі пропонуються 
різноманітні думки. Зокрема, Т.В. Каша-
ніна визначає консорціуми як тимчасові 
об’єднання на пайовій основі, які виника-
ють між декількома банками чи промис-
ловими корпораціями для спільного роз-
міщення займу або здійснення єдиного 
капіталомісткого проекту [6, c.580]. Кон-
сорціум створюється зазвичай тоді, коли 
проект перевищує фінансові можливості 
одного банку. Відповідно, відмінностями 
консорціуму від синдикату є збережен-
ня повної самостійності суб’єктів, в т.ч. 
комерційної; можливість учасників бути 
членами одразу декількох консорціумів; 
відсутність організаційних структур за 
виключенням апарату (наприклад, ради 
директорів), або банку-координатора (чи 
банку-агента), який керує діяльністю; мета 
полягає у об’єднанні зусиль для реалізації 
певного проекту; кожен член консорціу-
му забезпечує фінансування своєї частки 
кредиту й бере на себе ризики, пов’язані 
з виконанням власної частини зобов’язань 
[7, с. 15]. 

Об’єднання банків у консорціуми для 
здійснення господарської діяльності в 
Україні регулюється на рівні декількох 
нормативних актів. Господарський кодекс 
України у ст. 120 визначає консорціум як 
тимчасове статутне об’єднання підпри-
ємств для досягнення його учасниками 
певної спільної господарської мети за ра-
хунок використання коштів, якими його 
наділяють учасники та коштів з інших 
джерел, і яке припиняє своє існування піс-
ля досягнення мети створення.

Перш ніж перейти до розгляду сутності 
консорціумного кредиту, варто відзначи-
ти думку А.М.Яншиної, яка розмежовує 
консорціумний та синдикований кредити 
за організаційною ознакою. Автор наголо-
шує, що синдикований кредит надається 

позичальникові двома або більшою кіль-
кістю фінансових установ, об`єднаних у 
синдикат з метою акумулювання кредит-
них ресурсів та диверсифікації кредитних 
ризиків для фінансування капіталоміст-
ких проектів у довгостроковій перспек-
тиві й при цьому характеризується та-
кою ознакою, як відсутність головного 
банку, а тому, відповідно, його не можна 
ототожнювати з консорціумним, оскіль-
ки в останньому обов’язково є головний 
банк-координатор [4, с. 15]. Однак, варто 
зауважити, що до перенесення конструк-
ції синдикату у сферу кредитування, де в 
силу характеру зобов’язання не передба-
чено можливості здійснення комерційної 
діяльності, а відповідно немає можливості 
й передачі її здійснення іншому суб’єкту, 
слід ставитись критично. Також вбачаєть-
ся, що при такому підході відбувається 
штучне перенесення мети діяльності кон-
сорціуму на іншу форму підприємницько-
го об’єднання. 

На нашу думку, консорціумний кре-
дит базується на загальних принципах 
кредитування (строковість, оплатність, 
поворотність, цільове використання, га-
рантованість), але йому притаманні деякі 
особливості.

Свого часу Національний банк України 
у листі «Щодо ефективного використання 
кредитних ресурсів Національного банку, 
які реалізуються через цільові кредитні 
аукціони» від 03.08.1995 р. №26013/884-
3746 наголосив, що комерційні банки, які 
обслуговують підприємства, що потребу-
ють державної кредитної підтримки, але 
мають незначний статутний капітал, пови-
нні прийняти міри по збільшенню статут-
ного капіталу, або створювати консорціум 
комерційних банків по кредитуванню та-
ких програм. 

Відповідно до ст. 49 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» від 
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07.12.2000 р. для проведення спільного фі-
нансування банки можуть укладати угоди 
про консорціумне кредитування. В рамках 
такої угоди банки-учасники встановлю-
ють умови надання кредиту та признача-
ють банк, відповідальний за виконання 
угоди. Банки-учасники несуть ризик по 
наданому кредиту пропорційно до внесе-
них у консорціум коштів. 

Отже, в Україні консорціумне креди-
тування регулюється на основі загальних 
правил кредитної діяльності банків, що 
спричиняє відсутність правової визначе-
ності щодо регулювання певних аспектів 
даного виду кредитування, а це, в свою 
чергу, стримує його розвиток.

Передусім, консорціумному кредиту 
властива множинність на стороні кредито-
ра, що безумовно не є ознакою звичайної 
кредитної діяльності. Відштовхуючись від 
положень ст. 49 Закону України «Про бан-
ки і банківську діяльність», проблемним є 
питання розмежування повноважень між 
банками-учасниками консорціуму, зокре-
ма, у визначенні банку-координатора та 
головного банку, який отримує перевагу 
на видачу кредиту чи розподілу ризиків 
його неповернення між кредиторами. 

Не менш суттєвим є вирішення питань 
щодо отримання, розподілу та реалізації 
застави. Відповідно до п.п. 4.5-4.6 По-
станови Правління Національного банку 
України «Про затвердження положення 
про порядок формування та використання 
банками резервів для відшкодування мож-
ливих втрат за активними банківськими 
зобов’язаннями» від 25.01.2012 р. № 23, 
згідно з умовами договору про консорціум-
не кредитування, банк-учасник консорціу-
му під час розрахунку резерву враховує за-
безпечення за умови наявності документів, 
що підтверджують право цього банку на 
частину коштів від реалізації такого забез-
печення, що відповідає частці його участі 

в консорціумному кредитуванні у разі не-
виконання боржником своїх зобов’язань. 
Це означає, що механізм консорціумного 
кредитування в Україні передбачає розпо-
діл між банками-учасниками як кредитної 
заборгованості, так і застави пропорційно 
часткам їхньої участі в капіталі консорці-
уму. Але в практичній банківській діяль-
ності питання, пов’язані з розподілом як 
часток заборгованості між банками-учас-
никами консорціуму, так і часток застави, 
викликає труднощі як для банків, так і для 
позичальників [10, с. 154]. Нерідко трапля-
ються випадки, коли в заставу оформлю-
ється декілька окремих об’єктів для кож-
ного банку-учасника. Те ж саме стосується 
страхування об’єкта застави, адже законо-
давством не врегульовано, страховик якого 
банку з банків-учасників має здійснювати 
страхування [2, с. 422]. Свою негативну 
роль відіграють також різні стандарти ро-
боти банку з позичальником, зокрема, у пи-
таннях оцінки кожним банком платоспро-
можності клієнта. 

Можливим є припущення про те, що 
дані аспекти віднесені законодавцем на 
розсуд сторін, однак, саме через відсут-
ність правової регламентації цих аспектів 
багато угод про консорціумне кредитуван-
ня залишаються нереалізованими ще на 
етапі переговорів.

Крім того, слід звернути увагу на суттє-
ві недоліки при здійсненні Національним 
банком України контролю за використан-
ням консорціумного кредитування. Відпо-
відно до п. 2.9 Інструкції про порядок ре-
гулювання діяльності банків в Україні від 
28.08.2001 р. № 368 у разі консорціумного 
кредитування до розрахунку нормативу го-
ловного банку банківського консорціуму 
включається лише та частина кредиту, що 
надана безпосередньо цим банком. Тобто 
контроль за дотриманням обмежень нор-
мативу ліміту коштів на одного позичаль-
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ника в розмірі 25 відсотків здійснюється 
лише щодо головного банку, а до інших 
банків-учасників відповідна перевірка 
не проводиться. Більше того, з огляду на 
правову природу консорціуму, який не має 
статусу юридичної особи і учасники якого 
лише координують свою діяльність в пев-
ній сфері, власне банківський консорціум 
не є об’єктом нагляду з боку Національ-
ного банку України. Відсутня також і офі-
ційна статистика консорціумних кредитів. 
Це означає, що банк може бути учасником 
декількох консорціумів, фактично не по-
рушуючи встановлені законодавством ви-
моги щодо своєї діяльності. Відповідно, 
відсутність належної правової регламен-
тації дозволяє використовувати даний ме-
ханізм як тіньовий. 

Наведені прогалини вітчизняного за-
конодавства свідчать про нагальну по-
требу вивчення та запозичення зарубіж-
ного досвіду правового регулювання 
консорціумного кредитування. Конкре-
тизуючи цю тезу, важливо підкреслити, 
що в багатьох зарубіжних країнах, як і 
в Україні, механізм консорціумного кре-
дитування регулюється тими ж норма-
тивними актами, які регламентують й 
інші види кредитування, проте ступінь 
їх деталізації набагато вищий. Вивчення 
європейського досвіду свідчить про пер-
шочергове застосування недержавного 
регулювання даної сфери правовідно-
син. Зокрема, учасники європейського 
ринку активно послуговуються типо-
вими формами договорів, що розробле-
ні Асоціацією кредитного ринку (Loan 
Market Association, Великобританія). 
Вказані типові форми є торговельними 
звичаями і можуть бути віднесені до lex 
mercatoria [5, с. 16].

Аналіз законодавства Російської Феде-
рації свідчить, що, подібно вітчизняному 
законодавству, в регулюванні консорціум-

ного кредитування переважно застосову-
ються норми, які регулюють й інші види 
кредитування. Визначення синдикованої 
позики, її різновиди та методи оцінки 
ризику дістали закріплення в декількох 
нормативних актах, серед яких Інструк-
ція «Про порядок регулювання діяльнос-
ті кредитних організацій», Методичні 
рекомендації до Положення «Про поря-
док надання (розміщення) кредитними 
організаціями грошових коштів і їх по-
вернення (погашення)», Інструкція «Про 
обов’язкові нормативи банків». 

Вдалим прикладом законодавчої регла-
ментації можна вважати Республіку Казах-
стан, де Агентство з регулювання і нагля-
ду за фінансовим ринком та фінансовими 
організаціями надало досить детальне 
тлумачення таких термінів, як «позичаль-
ник», «синдикована позика», «синдикат 
банків», «банк-агент» та встановило ви-
моги до оформлення документації для на-
дання синдикованих кредитів банківським 
синдикатом. Водночас у Республіці Узбе-
кистан у 2008 році було створено Центр з 
ініціалізації синдикованого кредитування, 
на який, зокрема, покладено функції роз-
робки правового забезпечення та активі-
зації використання даного фінансового 
інструмента.

Варто звернути увагу на досвід Ки-
тайської Народної Республіки, де процес 
регулювання даного виду кредитуван-
ня здійснюється за допомогою директив 
Центрального банку та банківського ко-
мітету з регулювання. Зокрема, директиви 
містять роз’яснення щодо функцій осно-
вного банку-організатора синдикату, ви-
дів комісійних винагород, які стягуються 
за синдикування позики, типів проектів, 
що можуть фінансуватися за допомогою 
синдикованого кредитування, розподілу 
часток позики в межах суб’єктного складу 
синдикату [3, с. 379].
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Висновки. Таким чином, викладене 
свідчить, що вкрай необхідно надати нор-
мам законодавства у сфері регулювання 
консорціумної діяльності банків біль-
шої конкретики, що сприятиме створен-
ню сприятливого клімату для залучення 
вкрай необхідних масштабних інвестицій 
під інноваційні проекти в різних галузях 
економіки. 

У контексті усунення прогалин ві-
тчизняного законодавства, що регулює 
кредитну діяльність, та його подальшого 
розвитку, важливим видається здійснення 
стандартизації документації консорціум-
ного кредитування на основі вивчення ти-
пових форм договорів, розроблених Асо-
ціацією кредитного ринку. 

Також варто закріпити на законодавчо-
му рівні поняття та види консорціумного 
кредиту, етапи процедури його укладання, 
визначити примірний розподіл функцій 
банків, відповідальності та часток позики 
між учасниками. Окрема увага має бути 
приділена вдосконаленню контролю за ді-
яльністю банківських консорціумів з боку 
Національного банку України з метою 
усунення їх можливої тіньової діяльності. 
Зокрема, можливим засобом покращен-
ня ситуації у сфері банківського нагляду 
може стати створення реєстру консорці-
умних кредитів, де проводитиметься реє-
страція кожного учасника консорціуму з 
метою дотримання встановлених норма-
тивів при здійсненні кредитування. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЙОГО ВІД СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ

У статті проаналізовані різноманітні законодавчі та науково-теоретичні відповідники поняття 
«персональні дані», а також здійснено відмежування даної категорії від суміжних понять. Окрім 
цього, автором визначено винятки із правила поширення на персональні дані режиму конфіден-
ційної інформації, та додатково досліджено визначальну ознаку персональних даних – власти-
вість ідентифікації. 

Ключові слова: персональні дані, інформація про особу, інформація про особисте життя, 
конфіденційна інформація про особу, ідентифікація.

В статье проанализированы различные законодательные и научно-теоретические аналоги 
понятия «персональные данные», а также осуществлено отграничение данной категории от 
смежных понятий. Кроме того, автором определены исключения из правила распространения 
на персональные данные режима конфиденциальной информации, и дополнительно исследо-
ван определяющий признак персональных данных – свойство идентификации.

Ключевые слова: персональные данные, информация о лице, информация о личной жизни, 
конфиденциальная информация о лице, идентификация.

This paper analyzes various legal and scientifically-theoretical equivalents to the notion of "per-
sonal data" and also distinguishes this category from related concepts. In addition, the author defines 
exceptions to the rule of spreading a confidential information mode on personal data, and additionally 
studies defining feature of personal data – ability of identification.

Key words: personal data, information about person, information about private life, confidential 
information about individuals, identification.

У сучасних умовах внаслідок стрімкого 
розвитку в Україні інформаційного суспіль-
ства значно збільшується обсяг приватно-
правових відносин, у процесі яких відбува-
ється автоматизована та неавтоматизована 
обробка інформації про фізичну особу (пер-
сональних даних). Створення механізму 
захисту персональних даних вимагає ви-
знання за особою низки правомочностей, 
сукупність яких становить право особи на 
власні персональні дані. При цьому визна-
чальним у дослідженні права на персональ-
ні дані є формулювання об’єкта цього пра-
ва, що, в першу чергу, потребує з’ясування 
змісту словосполучення «персональні дані». 

Як свідчить аналіз вітчизняного законо-
давства, а також теоретичних досліджень, 
на сьогодні існує певна термінологічна не-
визначеність у застосуванні цієї та суміж-
них із нею категорій, таких як «інформа-
ція про особу», «інформація про особисте 
життя», «конфіденційна інформація про 
особу» тощо.

Завдання цієї статті – визначення по-
няття «персональні дані», його ключової 
ознаки – властивості ідентифікації, а та-
кож відмежування його від суміжних по-
нять, таких як «інформація про особу», 
«інформація про особисте життя», «кон-
фіденційна інформація про особу».
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Введення терміну «персональні дані» в 
українське законодавство пов’язане з при-
йняттям Закону України «Про інформацію» 
[13] – основного нормативного акту, що 
регулює інформаційні відносини. Відпо-
відно до ст.10 цього Закону одним із видів 
інформації є «інформація про фізичну осо-
бу». Згідно зі ст. 11 Закону «інформація про 
фізичну особу (персональні дані)» – це відо-
мості чи сукупність відомостей про фізич-
ну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована. Таким чином, 
закон фактично прирівнює поняття «пер-
сональні дані» та «інформація про фізичну 
особу». Більш того, в низці інших норматив-
них актів, присвячених регулюванню відно-
син, пов’язаних з обігом інформації про фі-
зичну особу, законодавець взагалі уникнув 
використання терміна «персональні дані», 
взявши за основу інші мовні конструкції.

Основний Закон держави – Консти-
туція України застосовує термін «інфор-
мація про особу» і не містить терміна 
«персональні дані». Так, у ч. 2 ст. 32 Кон-
ституції України закріплюється заборона 
«збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, ви-
значених законом, і лише в інтересах наці-
ональної безпеки, економічного добробу-
ту та прав людини» [1]. Цивільний кодекс 
України, який також не містить терміна 
«персональні дані» у своєму лексичному 
арсеналі, в аналогічному контексті оперує 
терміном «інформація про особисте жит-
тя». Так, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 302 
Цивільного кодексу України «Право на 
інформацію» «збирання, зберігання, вико-
ристання і поширення інформації про осо-
бисте життя фізичної особи без її згоди 
не допускаються, крім випадків, визна-
чених законом, і лише в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини» [4]. 

В інших законодавчих актах викорис-
товуються різноманітні мовні конструкції, 
зокрема, «інформація про особу», «відо-
мості про особу», «конфіденційна інфор-
мація» тощо. Так, у ст. 19 Закону України 
«Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людині» вказуєть-
ся, що фетальні матеріали можуть надава-
тися для трансплантації за згодою жінки, 
за умови збереження «конфіденційності 
відомостей про неї» [12]. У ст. 3 Закону 
України «Про організацію формування та 
обігу кредитних історій» законодавець ви-
значив кредитну історію як «сукупність 
інформації про … фізичну особу, що її іден-
тифікує, відомостей про виконання нею 
зобов’язань за кредитними правочинами, 
іншої відкритої інформації відповідно до 
Закону» [9]. У ст. 7 Закону України «Про 
доступ до судових рішень» вказано, що 
«не можуть бути розголошені відомості, 
що дають можливість ідентифікувати фі-
зичну особу» [8]. А у ст. 21 Закону України 
«Про державну статистику» забороняєть-
ся «поширення статистичної інформації, 
на підставі якої можна визначити конфі-
денційну статистичну інформацію щодо 
конкретного респондента…» [14] тощо. 

Водночас, якщо в одних актах, що ре-
гулюють інформаційні відносини, термін 
«персональні дані» не вживається взагалі, 
то в інших простежується тенденція до 
його вживання як словосполучення, що не 
потребує пояснення. Зокрема, без визна-
чення суті поняття «персональні дані» у 
ст. 39 Закону України «Про платіжні сис-
теми та переказ коштів в Україні» перед-
бачено, що «учасники платіжної системи 
… повинні забезпечити технологічний та 
програмно-апаратний захист персональ-
них даних суб’єктів помилкових чи нена-
лежних переказів…» [11]. Відповідно до 
ст. 11 Закону України «Про захист прав 
споживачів» «персональні дані, одержа-
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ні від споживача або іншої особи … мо-
жуть використовуватися виключно для 
оцінки фінансового стану споживача та 
його спроможності виконати зобов’язання 
за таким договором» [15]. А у ст. 6 Зако-
ну України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Украї-
ні» законодавець закріпив, що «надання 
органами реєстрації відомостей про місце 
проживання або місце перебування особи 
та інших персональних даних здійснюєть-
ся виключно у випадках, передбачених 
законами України, і лише в інтересах на-
ціональної безпеки, економічного добро-
буту та прав людини або за згодою самої 
особи» [10]. Таким чином, законодавець 
тут включив поняття «відомості про місце 
проживання» фізичної особи до поняття 
«персональних даних».

Нарешті, для остаточного з’ясування 
змісту поняття «персональні дані» слід 
звернутися до положень спеціального у 
цій сфері Закону України «Про захист 
персональних даних», ст. 2 якого персо-
нальними даними визначає «відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, 
яка ідентифікована або може бути конкрет-
но ідентифікована» [7]. Дане визначення 
практично аналогічне тому, що міститься 
у ст. 2 Конвенції №108 Ради Європи «Про 
захист осіб у зв’язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних», на вико-
нання положень якої і було прийнято укра-
їнський закон «Про захист персональних 
даних». Варто підкреслити, що зазначена 
Конвенція вважається першим міжна-
родним документом про взаємні права і 
обов’язки, що містить загальноєвропей-
ські норми (стандарти), які створюють 
умови регулювання суспільних відносин у 
сфері захисту персональних даних. Норми 
Конвенції є імперативними, тобто такими, 
від яких країни, які до неї приєдналися, 
не можуть відступати. Так, відповідно до 

Конвенції №108 персональні дані означа-
ють будь-яку інформацію, яка відноситься 
до конкретно визначеної особи або до осо-
би, яка може бути конкретно визначеною 
[2]. Відповідно до ст. 2 Директиви 95/46/
ЄС Європейського Парламенту і Ради Єв-
ропи «Про захист фізичних осіб при об-
робці персональних даних і про вільне пе-
реміщення таких даних» персональні дані 
являють собою будь-яку інформацію, що 
стосується встановленої фізичної особи 
чи фізичної особи, яку можна встановити. 
При цьому особою, яку можна встанови-
ти, є така, яка може бути встановленою 
прямо чи непрямо, зокрема, за допомо-
гою ідентифікаційного коду або одного чи 
більше факторів, притаманних фізичним, 
фізіологічним, розумовим, економічним, 
культурним чи соціальним аспектам її 
особистості [3]. 

Таким чином, у європейському законо-
давстві під персональними даними розу-
міється будь-яка інформація, що стосуєть-
ся фізичної особи (суб’єкта персональних 
даних). Це означає, що персональні дані 
охоплюють не лише традиційні дані (ім’я, 
адресу, номер телефону, місце роботи 
тощо), але також і ті дані, що фіксують 
зовнішні особливості суб’єкта персональ-
них даних, зафіксовані факти, що стосу-
ються його зв’язків із зовнішнім світом 
тощо. Більш того, до персональних даних 
відносяться також судження про дану лю-
дину, об’єктивні або суб’єктивні, якщо 
вони зафіксовані та співвіднесені із пев-
ною людиною. Тобто якщо існує реальна 
можливість співвіднести певні дані із від-
повідною особою за допомогою загально-
доступних засобів, то ці дані є персональ-
ними даними такої особи [30, с. 175-176]. 

Визначальною ознакою персональних 
даних є їхня ідентифікаційна властивість. 
Пояснюючи суть процесу ідентифікації, 
А.В. Пазюк, зокрема, зазначає, що під час 
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ідентифікації «відбувається процес персо-
ніфікації тих чи інших відомостей, тобто 
прив’язування їх до конкретної людини. 
Інформація, яка ідентифікує (ототожнює), 
дає змогу безпосередньо або за допомо-
гою інших чинників ідентифікувати осо-
бу, є персоніфікованою інформацією» [29, 
с. 12]. Тобто, як пояснює В.О. Калятін, 
можливість ідентифікації охоплює і ті ви-
падки, коли інформація не включає імені 
особи, однак, враховуючи певний спосіб її 
організації, при бажанні можна встанови-
ти і ім’я суб’єкта інформації (наприклад, 
за порядковим номером) [21, с. 77]. Таким 
чином, «ідентифікованою» в теорії права 
прийнято вважати особу, чия особистість 
може бути визначена прямо чи опосеред-
ковано, зокрема, через ідентифікаційний 
номер або один чи кілька елементів фізич-
ної, фізіологічної, психічної, економічної, 
культурної або соціальної тотожності, що 
має достовірний зміст.

У літературі трапляються посилання на 
ідентифікацію особи за допомогою різних 
засобів та методів, вичерпний перелік яких 
назвати неможливо. Так, зокрема, іденти-
фікація може проводитися за ознаками зо-
внішності людини, серед яких виділяють: 
а) анатомічні (статичні), що характеризу-
ють особливості анатомічної будови лю-
дини (стать, зріст, будова тіла тощо); б) 
функціональні (динамічні), фізіологічною 
основою яких є умовно-рефлекторні про-
цеси, що супроводжуються виникненням 
динамічного стереотипу рухів людини 
(хода, постава, жестикуляція тощо). Крім 
того, у самостійну групу «особливих при-
кмет» виділяють патологічні форми – ана-
томічні і функціональні аномалії (напри-
клад, невідповідність частин тіла людини, 
шрами на тілі, незвичайний колір шкіри 
тощо) [31, с. 658]. Одним з найефективні-
ших методів ідентифікації осіб вважаєть-
ся використання біометричних даних [19, 

с. 123]. Так, на сьогодні досить розробле-
ними методами ідентифікації особи є дак-
тилоскопічний, розпізнавання обличчя, за 
геометрією кисті руки, за мережею крово-
носних судин долоні руки, за райдужною 
оболонкою та сітківкою ока, за рукопис-
ним підписом, розпізнавання голосу, роз-
пізнавання психофізіологічного стану лю-
дини. Перераховані способи забезпечують 
високий ступінь ідентифікованості особи 
(наприклад, ймовірність збігу відбитків 
пальців рук однієї людини з іншою стано-
вить 1 до 64 млрд., і це означає, що такий 
збіг відбитків на всій Земній кулі просто 
неможливий). При цьому до процесу іден-
тифікації особистості ставляться певні ви-
моги: система ідентифікації особистості 
повинна одержувати інформацію про осо-
бистість, спричиняючи їй мінімальні не-
зручності; система повинна бути стійкою 
до введення фіктивних даних; система по-
винна бути стійкою до будь-яких зовніш-
ніх втручань [18, с. 72]. Окрім цього, на 
думку деяких експертів, реальністю може 
стати не тільки ідентифікація особистості, 
але й ідентифікація думок і намірів люди-
ни як засіб боротьби зі злочинністю [24, 
с. 91]. Однак ніхто не може гарантувати, 
що подібні технологічні можливості не 
будуть застосовані і до законослухняних 
громадян з метою побудови суспільства 
тотального контролю. 

Іншими ідентифікаторами можуть ви-
ступати документи (письмові свідчення 
тотожності особи), особливі знання осо-
би (пароль, пін-код тощо). Ідентифікація 
може відбуватися на основі інформації, 
яка сприймається людськими органами 
чуттів та аналізується в людському мозку 
(наприклад, посадова особа звіряє фото-
графію на документі та зовнішній вигляд 
пред’явника), та за допомогою спеціаль-
них засобів (наприклад, машинне скану-
вання інформації, яка міститься на маг-
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нітній картці); на основі одного критерію 
(наприклад, імені особи або ідентифіка-
ційного коду) або зіставлення декількох 
критеріїв (наприклад, ідентифікація влас-
ника кредитної картки «віза» на основі 
пред’явлення самої картки та знання пін-
коду). Залежно від якості наявної інфор-
мації та засобів її аналізу ідентифікація 
може мати різний ступінь достовірності 
[20, с. 59].

Перед правовою наукою також постає 
проблема проведення межі між тією кіль-
кістю інформації, яка достатня для усу-
нення непевності щодо особи суб’єкта, і 
тією, яка недостатня (тобто інформацією, 
яка становить і не становить персональних 
даних). Сучасна доктрина та законодав-
ча практика не виробили єдиних підходів 
до вирішення даної проблеми: виділяють 
об’єктивну та суб’єктивну можливості 
ідентифікації суб’єкта даних. У першому 
випадку ідентифікація проводиться ви-
ключно на основі уже наявної інформації, 
яка є предметом розгляду. Суб’єктивно 
можлива ідентифікація додатково перед-
бачає аналіз й іншої інформації, одержан-
ня якої потребує «розумних зусиль», або 
до якої може одержати доступ особа, від-
повідальна за обробку даних. Враховуючи 
інтереси особи, у вітчизняному законо-
давстві слід надати перевагу суб’єктивно 
можливій ідентифікації, так як це забезпе-
чить більш надійний ступінь захисту прав 
фізичної особи, особливо у стосунках із 
професійними організаціями, які можуть 
мати значні ресурси для пошуку і аналізу 
інформації [20, с. 60].

При сприйнятті підходу, відповідно до 
якого вся інформація, здатна індивідуалі-
зувати людину як біопсихосоціальну істо-
ту, належить до її «персональних даних», 
слід визнати, що поняття «персональні 
дані» є практично тотожним поняттю 
«інформація про особу». А.А. Баранов, 

В.М. Брижко та Ю.К. Базанов зазнача-
ють, що персональні дані являють собою 
різноманітні відомості, які відображають 
біологічні та соціальні риси особистості, 
що супроводжують її життєдіяльність і 
втрачаються після смерті [16, с. 171]. А.В. 
Пазюк відносить до персональних даних 
спеціальним чином впорядковану «персо-
ніфіковану інформацію», звертаючи увагу, 
що вона складається не лише з біогра-
фічних даних, а також із відомостей про 
матеріально-фінансове становище, стан 
здоров’я, особисті стосунки приватного 
характеру та багато інших відомостей в 
матеріальній формі у різних сферах сус-
пільного життя [29, с. 12].

Водночас поряд з підходом, за яким по-
няття «інформація про особу» та «персо-
нальні дані» практично ототожнюються, в 
літературі та у законодавчій практиці тра-
пляються і пропозиції більш звуженого 
та конкретного тлумачення персональних 
даних. Деякі вчені висловлюються про до-
цільність розробки вичерпного або хоча б 
мінімального списку персональних даних 
як об’єкта захисту [17, с. 222]. В.О. Копи-
лов, зокрема, відносить до персональних 
даних ті відомості, які створюються сами-
ми громадянами в їх повсякденній діяль-
ності, у тому числі пов’язаній з реалізаці-
єю прав і свобод і виконанням обов’язків, 
і надаються як відомості про себе різним 
суб’єктам [22, с. 149-159]. Однак дане ви-
значення базується на свідомому, вольо-
вому началі виникнення персональних 
даних і не враховується те, що деякі відо-
мості про індивіда генеруються незалеж-
но від його волі (наприклад, біометричні 
дані) або отримуються іншими суб’єктами 
суспільних відносин незалежно від того, 
чи він цього бажає та усвідомлює (напри-
клад, лог-файл рухів у мережі Інтернет). 
Більше того, при такому визначенні до 
кола персональних даних не входять так 
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звані вторинні дані, тобто результати об-
робки «первинних» даних, одержаних від 
індивіда (психологічний портрет, резуль-
тат тестування тощо).

Трапляються також спроби віднесення 
до «персональних даних» лише інформа-
ції, яка стосується особистого життя, або 
іншої біографічно важливої інформації. У 
сучасному суспільстві дуже важко провес-
ти межу між, зокрема, індивідуалізуючою 
інформацією, яка стосується та не стосу-
ється особистого життя чи інших важли-
вих обставин. Сам термін «особисте жит-
тя» є досить об’ємним та неоднозначним. 
Таким чином, при звуженому тлумаченні 
персональних даних, зокрема, як інфор-
мації, яка стосується особистого життя, 
значний масив інформації про особу може 
бути необґрунтовано позбавлений право-
вої охорони. А якщо ні, то при поширенні 
терміна «інформація про особисте життя» 
на весь масив інформації, яка індивідуалі-
зує особу, можна створити штучні правові 
перепони для руху інформації, обіг якої не 
лише доречний, а й необхідний для нор-
мального перебігу низки суспільних від-
носин, передумовами яких є індивідуалі-
зація фізичної особи. Варто погодитися із 
Л.О. Красавчиковою, яка обстоювала не-
обхідність відокремлення «інформації про 
особу» від «інформації про особисте жит-
тя», вбачаючи відмінність між об’єктами 
правової охорони цих понять [23, с. 117]. 
Отже, термін «інформація про особисте 
життя» є вужчим за термін «інформація 
про особу». Останній, у свою чергу, є укра-
їнським відповідником терміну «personal 
data», який вживається у міжнародно-пра-
вових актах. А термін «персональні дані» 
є іншим, більш наближеним до оригіналу, 
способом його перекладу. 

Досить поширеним поняттям у науко-
вих джерелах для позначення персональ-
них даних є «конфіденційна інформація 

про особу». Такою категорією, зокрема, 
оперує А.І. Марущак, зазначаючи, що 
«конфіденційна інформація про особу» є 
одним із специфічних видів інформації з 
обмеженим доступом [25]. З цього приво-
ду зазначимо, що не всі персональні дані є 
інформацією з обмеженим доступом. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України 
«Про захист персональних даних», «пер-
сональні дані, крім знеособлених персо-
нальних даних, за режимом доступу є ін-
формацією з обмеженим доступом».

Закон «Про інформацію» визначає, що 
будь-яка інформація є відкритою, крім 
конфіденційної, таємної та службової ін-
формації, а конфіденційною є інформа-
ція про фізичну особу, а також інформа-
ція, доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єктів 
владних повноважень. При цьому суб’єкт 
владних повноважень визначається як 
орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування, інший суб’єкт, що здій-
снює владні управлінські функції від-
повідно до законодавства, у тому числі 
на виконання делегованих повноважень. 
Використане визначення доволі широке 
і потребує певних уточнень. З огляду на 
формулювання, наведені у Законі України 
«Про інформацію», можна прийти до ви-
сновку, що вказаний закон зараховує до 
суб’єктів владних повноважень не лише 
самі органи, а й відповідних посадових 
осіб цих органів. Отже, відомості про 
фізичну особу – суб’єкта владних повно-
важень не становитимуть конфіденційної 
інформації, тому і доступ до них має бути 
відкритим. У цьому випадку закон не об-
межує рівень посадової особи – суб’єкта 
владних повноважень якимось рангом чи 
категорією.

Щодо Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» [6], то у ньому за-
значено, що не може бути обмежено до-
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ступ до інформації про розпорядження 
бюджетними коштами, володіння, корис-
тування чи розпорядження державним, 
комунальним майном, зокрема, до копій 
відповідних документів, умов отримання 
цих коштів чи майна, прізвищ, імен, по 
батькові фізичних осіб та найменувань 
юридичних осіб, які отримали ці кошти 
або майно. Крім того, за цим законом не 
належать до інформації з обмеженим до-
ступом відомості, зазначені у декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, оформлені за фор-
мою і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції», крім відомостей щодо реє-
страційного номера облікової картки плат-
ника податків або серії та номера паспорта 
громадянина України, а також реєстрації 
місця проживання, дати народження де-
кларанта, місцезнаходження об’єктів, які 
наводяться в декларації про майно, дохо-
дів, витрат і зобов’язань фінансового ха-
рактеру, що є інформацією з обмеженим 
доступом та оприлюдненню не підляга-
ють [5].

З погляду аналізу законодавства по-
требують уточнення положення про те, 
які саме суб’єкти повинні вважатися 
«суб’єктами владних повноважень» за 
Законом України «Про інформацію». Те-
оретично конфлікту між цими положен-
нями та положеннями Закону України 
«Про захист персональних даних» немає, 
адже останній дозволяє доступ до пер-
сональних даних та/або їхнє поширення 
без згоди суб’єкта персональних даних 
у випадках, визначених законом. Тобто 
наведені приклади мають вважатися ви-
ключеннями, визначеними іншими відпо-
відними законами. На практиці ж суди, на 
жаль, не звертають уваги на виключення і 
здебільшого застосовують положення За-
кону України «Про захист персональних 

даних» у справах про звернення громадян 
та організацій із інформаційними запита-
ми до державних органів для обґрунту-
вання правомочності відмов тих чи інших 
державних органів та установ у наданні 
інформації, про яку йдеться в запитах, пе-
редусім щодо розмірів службових окладів, 
сум надбавок, премій та інших виплат від-
повідно до штатних посад певних держав-
них органів. 

А.І. Марущак не надає визначення по-
няттю «конфіденційна інформація про 
особу», а лише вказує на те, що до конфі-
денційної інформації про особу, зокрема, 
належать такі свідчення про особу: освіта; 
сімейний стан; релігійність; стан здоров’я; 
дата та місце народження; майновий стан; 
інші персональні дані. Крім того, аналіз 
цим дослідником матеріалів органів судо-
вої влади дав підстави віднести до такої 
інформації також дані про інтимні сторо-
ни життя, захворювання, злочинну діяль-
ність тощо [26, с. 20].

Посилаючись на постанову Пленуму 
Верховного Суду України, А.І. Марущак 
розширює коло відомостей, що становлять 
конфіденційну інформацію про особу, за-
значаючи, що відповідно до цієї постанови 
до таких даних також належать відомості, 
що ганьблять потерпілого або близьких 
йому осіб, тобто такі дійсні чи вигадані 
дані про них, їх дії, вчинені щодо них, які 
потерпілий бажає зберегти в таємниці та 
розголошення яких, на його думку, скомп-
рометує або принизить честь і гідність його 
чи близьких йому осіб [27, с. 90]. 

Під конфіденційною інформацією про 
особу пропонується також розуміти повніс-
тю або частково приховану інформацію, 
доступ до якої можливий лише за бажан-
ням особи або на вимогу інших осіб та у 
випадках і порядку, передбачених законом, 
за можливості зі збереженням цієї інфор-
мації і додержанням прав особи [28, с. 21].
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Підсумовуючи дослідження теоретич-
них та законодавчих підходів до змісту 
поняття «персональні дані», підтримуємо 
розуміння у теорії цивільного права під 
персональними даними будь-якої інфор-
мації, яка індивідуалізує та ідентифікує 
фізичну особу в суспільних відносинах 
як біопсихосоціальну істоту. Визначаль-
ною ознакою персональних даних є їхня 
ідентифікаційна властивість, при цьому 
«ідентифікованою» в теорії права прийня-
то вважати особу, чия особистість може 
бути визначена прямо чи опосередковано, 
зокрема, через ідентифікаційний номер 
або один чи кілька елементів фізичної, фі-
зіологічної, психічної, економічної, куль-
турної або соціальної тотожності, що має 
достовірний зміст. Термін «персональні 

дані» є синонімом поняття «інформація 
про особу» і ширшим від поняття «ін-
формація про особисте життя». Поняття 
«персональні дані» та «конфіденційна ін-
формація про особу» співвідносяться між 
собою як загальне та часткове, тобто саме 
конфіденційна інформація про особу є за-
вжди інформацією з обмеженим доступом 
і її поширення без згоди цієї особи мож-
ливе лише у чітко визначених законом ви-
падках: в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 
Не всі персональні дані є інформацією з 
обмеженим доступом. Винятки охоплю-
ють знеособлені персональні дані та пер-
сональні дані певних категорій громадян, 
зокрема, персональні дані фізичних осіб – 
суб’єктів владних повноважень.
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ЗМІСТ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

У статті досліджено проблемні питання тематики змісту попереднього договору, проаналі-
зовано нормативно-правове регулювання та різні погляди науковців щодо визначення істотних 
умов попереднього договору, а також щодо проблеми визначення сторонами попереднього до-
говору істотних умов майбутнього основного договору. 

Ключові слова: попередній договір, зміст, істотні умови, основний договір.

В статье проведено исследование проблемных вопросов тематики содержания предвари-
тельного договора, проанализировано нормативно-правовое регулирование и различные взгля-
ды ученых на определение существенных условий предварительного договора, а также про-
блемы определения сторонами предварительного договора существенных условий будущего 
основного договора. 

Ключевые слова: предварительный договор, содержание, существенные условия, осно-
вной договор. 

In the article has been analyzed the problematic issues of the content of preliminary agreement, 
legislative regulation and different views of scientists about the determination of essential terms of the 
preliminary agreement and also the problems of determination of essential terms of the future main 
agreement by parties of the preliminary agreement.

Key words: preliminary agreement, content, essential terms, main agreement.

На сьогоднішній день у зв’язку із 
стрімким розвитком та ускладненням еко-
номічного обороту все більшої і більшої 
популярності набуває застосування одно-
го із видів переддоговірних правочинів 
– попереднього договору. В чинному за-
конодавстві дану договірну конструкцію 
можна вважати новелою, яка була введена 
із прийняттям нового Цивільного Кодексу 
України, оскільки в Цивільному кодек-
сі УРСР, 1963 року взагалі були відсутні 
положення про попередній договір. Цей 
факт обумовлює відсутність системних 
наукових досліджень даної сфери, а отже, 
існує багато спірних і дискусійних пи-
тань, пов’язаних з попереднім договором, 
як на практиці так і в цивілістичній науці. 
Такі питання досліджуються науковцями 
в більшості випадків у зв’язку з аналізом 
інших цивільно-правових договорів.

Питання, пов’язані із попереднім до-
говором були предметом досліджен-
ня наступних вчених: Г. Шершеневича,  
М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського,  
Б.М. Гонгало, Л.М. Николайчука, О. Днє-
прова, Є. Годеме, С.Бервено, І. Новацько-
го, Ю.Є. Скакуна та ряду інших науковців. 
Вивчення різних наукових підходів до ви-
значення поняття, ознак та особливостей 
попереднього договору, а також викорис-
тання результатів таких теоретичних здо-
бутків є надзвичайно важливими, оскільки 
від цього залежить якість та ефективність 
нормативно – правового регулювання за-
стосування даної договірної конструкції.

Одним з проблемних питань тематики 
попереднього договору є визначення його 
змісту. В межах даної проблематики вчені 
дискутують на рахунок того, що відноси-
ти до істотних умов власне попереднього 
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договору, а також які істотні умови осно-
вного договору повинні бути визначенні 
на рівні попереднього і чи підлягають ви-
значенню взагалі.

Завданням даної статті є здійснення 
наукового аналізу теоретичних та законо-
давчого підходів до визначення змісту по-
переднього договору з метою з’ясування 
переліку як істотних умов самого попере-
днього договору, так і тих істотних умов 
основного договору, які повинні бути по-
годжені сторонами у попередньому.

Отже, для початку з’ясуємо, що саме 
необхідно розуміти під поняттям зміст до-
говору. З даного питання у цивілістичній 
науці склалися дві точки зору. Прихильни-
ки першої зазначають про те, що змістом 
договору є сукупність прав і обов’язків 
його сторін. Опоненти зазначеного підхо-
ду, зокрема один з найвідоміших цивіліс-
тів – О.С. Іоффе, констатують, що змістом 
договору називають сукупність його умов, 
сформульованих сторонами або таких, що 
витікають із закону, на якому засноване 
укладення договору. Спроби визначити 
зміст договору, вказуючи як на його умо-
ви, так і на права та обов’язки, що з нього 
витікають, є помилковими та пояснюють-
ся змішуванням договору як юридичного 
факту з самим договірним зобов’язанням. 
Права та обов’язки утворюють зміст 
зобов’язання, але не договору, що його 
породив, а сукупність умов складає зміст 
правочину, але не зобов’язання, яке вини-
кло з нього[1, 27-28].

Повністю підтримуємо наведену точку 
зору і хочемо додати, що дійсно не мож-
на ототожнювати договір і зобов’язання, 
яке виникло з нього, оскільки це дві різні 
категорії, кожна з яких має свій самостій-
ний зміст. Якщо змістом зобов’язання є 
сукупність прав і обов’язків сторін та-
кого зобов’язання, то змістом договору, 
як юридичного факту, що породив таке 

зобов’язання є система умов, на яких такий 
договір був укладений між його сторонами. 

Отже, з’ясувавши питання проте, що 
саме необхідно розуміти під умовами 
договору, перейдемо до розгляду норма-
тивно-правового регулювання зазначено-
го питання. Для початку зазначимо, що 
вітчизняне цивілістичне законодавство 
оперує лише поняттям істотні умови до-
говору, а саме відповідно до ч.1 ст. 638 
ЦК договір є укладеним, якщо сторони в 
належній формі досягли згоди з усіх іс-
тотних умов договору. Істотними умовами 
договору є умови про предмет договору, 
умови, що визначені законом як істотні 
або є необхідними для договорів даного 
виду, а також усі ті умови, щодо яких за 
заявою хоча б однієї із сторін має бути 
досягнуто згоди [2]. Більш конкретно до 
визначення питання змісту договору під-
ходить ГК, а саме відповідно до ч. 1 ст. 
180 ГК зміст господарського договору ста-
новлять умови договору, визначені угодою 
його сторін, спрямованою на встановлен-
ня, зміну або припинення господарських 
зобов’язань, як погоджені сторонами, так 
і ті, що приймаються ними як обов’язкові 
умови договору відповідно до законодав-
ства. Окрім цього ч. 2 та 3 ст. 180 ГК також 
оперують поняттям істотні умови догово-
ру, в яких зазначається, що господарський 
договір вважається укладеним, якщо між 
сторонами у передбачених законом по-
рядку та формі досягнуто згоди щодо усіх 
його істотних умов. Істотними умовами 
є умови, визнані такими за законом чи 
необхідні для договорів даного виду, а та-
кож умови, щодо яких на вимогу однієї із 
сторін повинна бути досягнута згода. При 
укладені господарського договору сторо-
ни зобов’язані у будь-якому разі погодити 
предмет, ціну та строк дії договору [3].

Отже, бачимо, що вказані кодифікова-
ні акти трохи по-різному підходять до ви-
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значення питання істотних умов договору. 
Спробуємо розібратись у такому різному 
нормативно-правовому регулюванні в ас-
пекті дослідження істотних умов попере-
днього договору та основного договору, 
укладення якого передбачається попере-
днім договором. 

Питання визначення істотних умов 
попереднього договору є дуже важли-
вим, адже законодавець безпосередньо 
пов’язує його із моментом укладання до-
говору, тобто якщо сторони не дійшли зго-
ди щодо однієї з таких умов договір вва-
жається неукладеним. З наведених норм 
кодифікованих актів можемо побачити що 
і ЦК і ГК однією з істотних умов договору 
визначає його предмет. Деякі автори за-
значають щодо предмета договору навіть 
про так звану абсолютну істотну умову 
для будь-якого договору [4,29]. 

Погоджуємось із наведеною думкою 
науковця і вважаємо, що як відповідно до 
законодавства, так і з метою ефективної 
практичної реалізації правових норм пред-
мет договору завжди буде виступати його 
істотною умовою. В даному випадку не є 
виключенням і попередній договір, пред-
мет якого становить його істотну умову. 
На нашу думку, предметом попереднього 
договору є дії його сторін щодо укладення 
в майбутньому основного договору. 

Більш дискусійним питанням в науці 
цивільного права в межах тематики іс-
тотних умов попереднього договору є від-
несення до останніх умови щодо строку 
(терміну) укладення основного договору. 
Виходячи із загальної норми щодо істот-
них умов договору – ст. 638 ЦК, строк до-
говору прямо не віднесений до таких умов, 
натомість норми ст. 180 ГК надають стро-
ку договору статусу його істотної умови. 
Щодо спеціальних норм вказаних актів 
з питання визначення строку укладення 
основного договору за попереднім, то ЦК 

вказує, що обмеження такого строку може 
здійснюватись на рівні законодавства, а ГК 
якраз і здійснює таке обмеження, вказую-
чи, що основний договір має бути укла-
дений протягом одного року з моменту 
укладення попереднього. Але варто зазна-
чити, що жодна норма наведених кодифі-
кованих актів не врегульовує, чи потрібно 
обов’язково визначати сторонам попере-
днього договору строк укладення осно-
вного і чи є така умова щодо строку істот-
ною умовою попереднього договору. Тому 
за відповіддю на вказане питання звертає-
мось до наукової літератури. Варто зазна-
чити, що всі вчені цивілістичної доктрини 
вказують на важливість визначення сторо-
нами попереднього договору строку укла-
дення основного договору, проте не всі з 
них визначають його істотною умовою 
договору. Наведемо приклад зазначеної 
позиції. Зокрема, вчені С. М. Бервено та 
Р. А. Майданик зазначають, що виконання 
попереднього договору обумовлене, в пер-
шу чергу, змістом умови про строк укла-
дення основного договору. Зобов’язання 
укласти основний договір, яке випливає з 
попереднього договору, має бути конкре-
тизоване в часі. В попередньому договорі 
може бути передбачено строк, протягом 
якого має бути укладено основний дого-
вір. Якщо сторони не скористаються нада-
ною їм можливістю (щодо встановлення 
строку укладення основного договору), 
застосовується правило, передбачене ст. 
530 ЦК щодо строку (терміну) виконання 
зобов’язання, згідно з якою, якщо строк 
(термін) виконання боржником обов’язку 
не встановлений або визначений моментом 
пред’явлення вимоги, кредитор має право 
вимагати його виконання у будь-який час 
[5, 40-41]. Отже, на перший погляд автори 
наводять обґрунтування щодо важливості 
та істотності строку укладення основно-
го договору, проте потім визначають, що 
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він може бути і не визначений сторонами 
і тоді необхідно застосовувати положен-
ня ст. 530 ЦК. Погоджуємось з авторами, 
які зазначають, що, якщо визнавати умову 
про строк укладення основного договору 
істотною для попереднього договору, то 
без узгодження цієї умови, попередній до-
говір слід вважати неукладеним, а отже за-
стосування до таких випадків норм ст. 530 
ЦК є неможливим [6, 241].

Наша точка зору полягає в тому, що 
строк укладення основного договору все 
ж таки є істотною умовою попередньо-
го договору. В основу такого висновку 
нами було покладено твердження В.В. 
Вітрянського, який зазначає, що серед 
усіх умов будь-якого договору необхідно 
виокремлювати ті умови, які складають 
видоутворюючі ознаки відповідного до-
говірного зобов’язання і тому включа-
ються законодавцем у саме визначення 
того або іншого договору. Такі умови 
безспірно є істотними умовами договору, 
оскільки, називаючи їх (включаючи до 
визначення договору), законодавець дає 
тим самим зрозуміти, що вказані умови 
необхідні для даного типу договірного 
зобов’язання [7, 141]. Тому, виходячи 
із змісту визначення попереднього до-
говору в ЦК, випливає, що сторони за 
попереднім договором зобов’язуються 
укласти основний договір у певний строк 
(термін), отже, вважаємо що такий строк 
(термін) укладання основного договору є 
істотною умовою попереднього догово-
ру. А також вважаємо, що без визначення 
сторонами в попередньому договорі за-
значеного строку (терміну), попередній 
договір втрачає в певній мірі свою мету, 
яка полягає у встановлені та організації 
правовідносин сторін щодо укладення 
основного договору і фактично без ви-
значення строку його укладання попере-
дній договір є неефективним. 

Також з приводу строку укладення 
основного договору в науці існує ще дис-
кусія з приводу доцільності визначення 
такого строку на рівні законодавства. Ряд 
науковців зазначають про необхідність 
імперативного врегулювання зазначеного 
питання. Наведемо обґрунтування зазна-
ченої точки зору. Наприклад, Салімзянов 
Б.І. зазначає, що при аналізі вимог законо-
давства до такої істотної умови як строк 
укладення основного договору, в інтере-
сах сторін попереднього договору в цілях 
ефективної реалізації забезпечувальної 
функції попереднього договору пропону-
ється надати строку присічного характеру, 
обмеживши його одним роком з дня укла-
дення попереднього договору [8].

Також з акцентом на практичну реаліза-
цію положень щодо попереднього догово-
ру в цивілістичній науці зазначається, що 
в умовах недостатньо стабільних ринко-
вих відносин більш доцільно врегулювати 
умову про строк попереднього договору 
імперативною нормою, яка б встановлю-
вала вимогу визначати конкретний строк 
укладення основного договору [9]. 

Вважаємо, що імперативно встановлю-
вати чіткий строк укладення основного 
договору, тим паче в один рік, є недоціль-
ним, оскільки у сучасному цивільному 
обороті бувають випадки, коли сторони 
визначають свої відносини на декілька ро-
ків вперед, тому строк в один рік аж ніяк 
не задовольнить потреби сучасної ринко-
вої економіки. Проте, оскільки ми підтри-
муємо ту точку зору, що строк укладення 
основного договору є істотною умовлю 
попереднього договору, вважаємо, що на 
рівні законодавства необхідно передбачи-
ти умову, за якою сторони попереднього 
договору обов’язково повинні визначити 
строк укладення основного договору, про-
те встановлювати певні обмеження на рів-
ні законодавства не потрібно, в даному ви-
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падку сторони краще самостійно оцінять 
ситуацію і визначать для себе оптималь-
ний строк укладення основного договору. 

Отже, виходячи з викладеного мате-
ріалу, нами було зроблено висновок, що 
предмет і строк попереднього договору 
безсумнівно виступають його істотними 
умовами, проте загальні норми ГК вка-
зують на те, що в будь-якому господар-
ському договорі сторони мають визначити 
його ціну, яка є однією із його істотних 
умов. Постає питання чи є ціна істотною 
умовою попереднього договору? В дано-
му випадку важливо не плутати ціну по-
переднього договору і ціну основного 
договору. З’ясовуючи питання чи є ціна 
істотною умовою попереднього договору 
мова буде іти не про ціну основного до-
говору, а саме про ціну першого. З даного 
приводу однозначно можемо стверджува-
ти, що ціна не є істотною умовою попере-
днього договору, більше того попередній 
договір взагалі не може включати таку 
умову, а саме умову про те, що за попере-
днім договором будуть сплачуватись певні 
грошові кошти або передаватись майно, 
які в свою чергу становлять умову щодо 
його ціни. На нашу думку, за попереднім 
договором не можуть передаватись ні 
грошові кошти, ні майно, ні будь-які інші 
матеріальні цінності, оскільки він має ви-
ключно так званий організаційний харак-
тер зобов’язання. Тому, виходячи з цього, 
можемо твердо зазначити, що ціна не є іс-
тотною умовою попереднього договору, 
тому вважаємо, що загальна вимога ГК 
щодо визначення ціни як істотної умови 
господарського договору на попередній 
договір поширюватись не буде. 

Тепер перейдемо до розгляду дуже 
важливого і дискусійного питання циві-
лістичної науки – істотні умови основного 
договору і їх визначення в попередньому 
договорі. Знову ж таки причиною числен-

них дискусій є різне врегулювання вка-
заного питання на рівні кодифікованих 
актів. Отже, відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 
635 ЦК істотні умови основного договору, 
що не встановлені попереднім договором, 
погоджуються у порядку, встановленому 
сторонами у попередньому договорі, якщо 
такий порядок не встановлений актами 
цивільного законодавства [2]. З наведено-
го положення можемо побачити, що ЦК 
містить норму диспозитивного характеру 
щодо питання узгодження сторонами по-
переднього договору істотних умов осно-
вного договору. Таким чином, вказаний 
кодифікований акт прямо не передбачає 
обов’язок сторін передбачити конкретні 
істотні умови основного договору на рівні 
попереднього договору, а вказує лише на 
те, що якщо істотні умови основного дого-
вору не вказані у попередньому, сторони 
погоджують їх у порядку, встановленому 
попереднім договором, а якщо такий по-
рядок ним не встановлений, то в порядку, 
передбаченому законодавством. 

Натомість, по-іншому, вказане питання 
врегульовано на рівні ГК. Відповідно до ч. 
2 ст. 182 ГК попередній договір повинен 
містити умови, що дозволяють визначити 
предмет, а також інші істотні умови осно-
вного договору. В даному випадку кодифі-
кований акт передбачає норму імператив-
ного характеру, яка закріплює обов’язок 
сторін попереднього договору чітко пе-
редбачити в ньому умови, які дозволяють 
визначити як предмет основного договору, 
так і інші істотні умови такого основного 
договору. До речі ЦК Російської Федерації 
містить ідентичне положення, закріплене 
у вітчизняному ГК. Отже, саме завдяки іс-
нуванню такої суттєвої розбіжності у нор-
мативно-правовому регулюванні, питання 
визначення істотних умов основного до-
говору на рівні попереднього, і виникають 
численні наукові дискусії в межах зазна-
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ченого питання. З метою внесення певної 
ясності у сформульовану проблему звер-
немось до наукових положень цивілістич-
ної доктрини. 

Важливість з’ясування питання закрі-
плення істотних умов основного договору 
на рівні попереднього, як зазначають деякі 
науковці, полягає у тому, що вказані умо-
ви одночасно є і істотними умовами попе-
реднього договору, що є необхідними для 
даного виду договорів. Такий висновок 
знов-таки ґрунтується на змісті ч.1 ст. 635 
ЦК, згідно з якою основний договір має 
бути укладеним на умовах, встановлених 
попереднім. Тобто законодавець включив 
у визначення поняття попереднього дого-
вору цю умову, яка складає ознаку право-
відношення з попереднього договору [6, 
243]. Таким чином, питання закріплення 
істотних умов основного договору у по-
передньому прямо впливає на визначення 
попереднього договору укладеним або не-
укладеним. 

Отже, в цивілістичній доктрині щодо 
питання обов’язковості визначення іс-
тотних умов основного договору у тексті 
попереднього договору склалися три під-
ходи. Перший підхід, прихильники якого 
підтримують положення ГК, зазначають, 
що у попередньому договорі повинні бути 
погоджені усі істотні умови основного до-
говору. Зокрема, одним з прихильників 
зазначеного підходу є М.І. Брагінський, 
який зазначає, що як і інші договори, по-
передній неодмінно передбачає узгоджен-
ня всіх його істотних умов, в склад яких 
входить і повний набір істотних умов 
основного договору. Відсутність хоча б 
одного з числа цих останніх виключає 
можливість звернутись з позовом щодо 
спонукання контрагента за попереднім до-
говором укласти основний договір. Відпо-
відно немає підстав в таких випадках і для 
стягнення з контрагента збитків, спричи-

нених внаслідок ухилення другої сторони 
від укладення договору [10, 234]. 

Таку точку зору підтримують і ряд 
практикуючих юристів, які вказують на 
те, що вони рекомендують учасникам ци-
вільних відносин, на яких дія цивільного 
кодексу не розповсюджується, все ж таки 
користуватися положеннями господар-
ського кодексу. Оскільки практичний до-
свід показує, що якщо сторони спочат-
ку не узгодять в попередньому договорі 
всі істотні умови основного договору , в 
майбутньому переговори сторін або при-
зводять до того, що основний договір не 
укладається взагалі, або переговори «за-
кінчуються» в суді [11, 13].

Також наведену точку зору дуже актив-
но підтримують дослідники попереднього 
договору в контексті укладення основно-
го договору купівлі-продажу нерухомості. 
Російський вчений-цивіліст Максименко 
О.В. зазначає, що не дивлячись на неви-
значеність вимог цивільного законодавства 
Російської Федерації щодо вказівки в по-
передньому договорі умов, що дозволяють 
встановити предмет, а також інші істотні 
умови основного договору, об’єкт договору 
продажу нерухомості та його ціна повинні 
бути однозначно визначені у відповідному 
попередньому договорі [12]. Такої ж точки 
зору притримується ряд вітчизняних вче-
них-дослідників цивільного обороту неру-
хомості. Отже, вказані дослідники зазнача-
ють, що норму ЦК в межах положень про 
попередній договір щодо істотних умов 
основного договору не можна вважати до-
сконалою, адже вона фактично зводить на-
нівець усю сутність інституту попередніх 
договорів. Попередній договір купівлі-
продажу нерухомості, в якому не визначе-
ні його предмет, ціна, інші умови, втрачає 
будь-який сенс взагалі і за своїм правовим 
значенням має прирівнюватися до догово-
ру про наміри, тобто є конструкцією, яка 
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не породжує юридичних наслідків взагалі. 
Крім того, навряд чи можна розраховувати, 
що якщо сторони не спромоглися визначи-
ти істотні умови договору, вони визначили 
у ньому «порядок їх погодження». Та й сам 
останній інститут уявляється досить роз-
митим та нечітким. Процедура погодження 
істотних умов договору, імовірно, охоплю-
ється порядком укладення договору, що до-
сить детально регулюється законом (глава 
53 ЦК). В такому випадку незрозумілою 
є альтернативність аналізованої норми, 
яка передбачає, що порядок погодження 
може бути не встановлений цивільним за-
конодавством. Таким чином, з огляду на 
недосконалість законодавства сторонам 
попереднього договору купівлі-продажу 
нерухомості варто рекомендувати пого-
джувати в попередньому договорі предмет, 
ціну та усі інші істотні умови, щодо яких за 
заявою хоча б однієї із сторін має бути до-
сягнута згода, якщо вони насправді мають 
на меті надати цьому договору значення 
попереднього зобов’язання [13, 120].

Проте в цивілістичній доктрині на-
явна і діаметрально протилежна думка в 
контексті визначення істотних умов осно-
вного договору у попередньому. Отже, 
звернемось до науковців, які підтриму-
ють такі погляди. Наприклад О. Днєпров 
зазначав, що коли б попередній договір 
містив виключно всі істотні умови, перед-
бачені конкретним видом договору, то тоді 
не було б необхідності укладати основний 
договір. Тим більше, що мотив укладен-
ня попереднього договору полягає в тому, 
щоб створити між сторонами правовий 
зв’язок не настільки сильний, як правовід-
ношення з основного договору. Достатньо 
було б визначити предмет основного дого-
вору, залишивши узгодження інших істот-
них умов на розсуд самих сторін [14, 21].

Також прихильники досліджуваної 
точки зору вказують, що включення до 

попереднього договору всіх істотних умов 
майбутнього договору певним чином об-
межує потенційні можливості застосуван-
ня цієї договірної конструкції [15, 25].

Також в науковій літературі цивілістич-
ної доктрини зустрічається і точка зору, 
яка знаходиться ніби посередині двох на-
ведених. Так, Карпечкін П. зазначає, що 
на його думку визначення лише одного 
предмета основного договору є явно не-
достатнім, мають бути узгоджені і деякі 
з інших істотних умов, адже відносини 
між господарюючими суб’єктами повинні 
бути більш визначеними та прогнозова-
ними. Водночас, вчений підкреслює, що 
у попередньому договорі можуть зазна-
чатися лише деякі, а не всі істотні умови 
основного договору. Доцільно внести до 
першого речення ч. 2 ст. 182 ГК України 
доповнення, з урахуванням якого воно 
буде мати таку редакцію: «Попередній до-
говір повинен містити умови, що дозволя-
ють визначити предмет, а також деякі інші 
істотні умови основного договору [16, 92]. 

На нашу думку, така точка зору може 
бути піддана критиці, оскільки наведене 
формулювання «деякі інші істотні умови» 
ще більше загострить плутанину, яка вже 
й так існує у нормах чинного законодав-
ства в сфері регулювання досліджувано-
го питання, тому вважаємо, що наведена 
норма не повинна знаходити втілення у ві-
тчизняному законодавстві.

Також хочемо виступити проти пози-
ції, яка знайшла відображення на рівні ГК 
і яку підтримують ряд вчених з приводу 
того, що у попередньому договорі сторо-
ни повинні визначити всі істотні умови 
майбутнього основного договору. Пого-
джуємось з тими вченими, які зазначають, 
що в такому випадку повність нівелюєть-
ся мета такої договірної конструкції як 
попередній договір, адже якщо сторони 
у тексті останнього дійшли згоди щодо 
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усіх істотних умов основного договору, 
то такий основний договір може вважа-
тись вже укладеним, оскільки відповідно 
до чинного законодавства договір є укла-
деним з моменту досягнення сторонами 
згоди щодо всіх його істотних умов. Але 
не можна вважати вірною позицію, яка 
знайшла втілення у ЦК, а саме, що по-
передній договір взагалі може не містити 
істотних умов основного, а передбачати 
лише порядок їх погодження. Тому ми 
цілком погоджуємось з вченим – цивіліс-
том Скакуном Ю.Є., який зазначає, що з 
одного боку ЦК вимагає включення до 
попереднього договору умов основного, 
але, допускаючи їх узгодження у майбут-
ньому, не вказує тих, які повинні бути в 
будь-якому випадку включені до змісту 
попереднього договору під час його укла-
дення. На думку вченого, до змісту попе-
реднього договору в будь-якому випадку 
повинна бути включена умова про пред-
мет основного договору, який має бути 
укладений в майбутньому. Це зумовлено 
саме тим, що предмет є істотною умовою 

будь-якого договору, а необхідність вклю-
чення до змісту попереднього договору 
хоча би однієї з істотних умов основного 
сумнівів не викликає. Крім того, предмет 
договору дозволяє його певним чином ін-
дивідуалізувати, що дозволить пов’язати 
між собою попередній і основний договір, 
тобто стверджувати, що певний договір 
(основний) укладений саме у виконання 
попереднього договору, оскільки попере-
дній договір не є необхідним елементом 
юридичного складу, який тягне правові 
наслідки, породжувані основним догово-
ром [6, 243-244].

Отже, проаналізувавши викладений в 
даній статті матеріал можна зробити висно-
вок, що для того, щоб попередній договір 
вважався укладеним і був спрямований на 
якомога більше забезпечення і гарантуван-
ня інтересів його сторін, у його змісті пови-
нні в обов’язковому порядку міститись три 
елементи: перший – предмет попереднього 
договору, другий – строк, протягом якого 
має бути укладений основний договір і тре-
тій – предмет основного договору. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СТРОКІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розглядаються питання класифікації господарсько-процесуальних строків. Дослі-
джується, розвиток класифікації таких строків у різних авторів на різному етапі формування 
господарського процесу, аналізується класифікація господарських процесуальних строків, яка 
закріплена у Господарському процесуальному кодексі України, а також надається своє власне 
бачення проблематики класифікації строків у гсоподарському процесі. 

Ключові слова: строки, класифікація, господарський процес.

В статье рассматриваются вопросы классификации хозяйственно-процессуальных сроков. Ис-
следуется, развитие классификации таких сроков у различных авторов на разном этапе форми-
рования хозяйственного процесса, анализируется классификация хозяйственных процессуальных 
сроков, которая закреплена в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины, а также представ-
ляется собственное видение проблематики классификации сроков в хозяйственном процессе. 

Ключевые слова: сроки, классификация, хозяйственный процесс.

This paper deals with the classification of the economic and procedural terms. We study the de-
velopment of classification of such terms in different authors at different stages of the formation of the 
economic process, classification of economic analyzes of procedural terms, which is enshrined in the 
Commercial Procedure Code of Ukraine and provides its own vision classification problems in terms 
of the economic process. 

Key words: timing, classification, economic process.

Будь – яка галузь діяльності людини, 
кожна система знань потребує внутріш-
ньої структурно-логічної впорядкова-
ності, без якої неможливо організувати 
складну справу, виробити методологію 
наукових досліджень, побудувати на-
вчальний процес. Досягнути необхідної 
впорядкованості дозволяє класифікація. 
Класифікація (від лат. classis – розряд і 
ficatio, від facio – роблю) – система суб-
підрядних понять (класів об’єктів) тієї чи 
іншої галузі знань чи діяльності людини, 

що використовуються як засіб для вста-
новлення зв’язків між цими поняттями чи 
класами об’єктів [1, с. 287]. 

Під класифікацією також розуміють 
систему підпорядкованих деякій ознаці 
понять у певній галузі знань або діяльнос-
ті людини, використовувану як засіб для 
встановлення взаємозв’язків між цими по-
няттями. 

Основними критеріями класифікації 
строків у господарському процесі необ-
хідно визначати об’єктивність, науковість, 
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зв’язок з дослідницькою та судовою прак-
тикою, сприраючись на досвід історичної 
нормотворчості.

Так, згідно зі ст. ст. 816 [2, с. 56] Ста-
туту Цивільного судочинства (СЦС) 1864 
р : «призначення строків, в тих випадках, 
коли вони законом не встановлені, за-
лежить від розсуду суду». Таким чином 
можна виділити два види строків :

– встановлені законом (чи законні строки);
– призначені на розсуд суду (чи судові 

строки).
Цікавою також є редакція ст.817 СЦС 

1864 р. про те, що «тривалість строку, що 
призначається на розсуд суду, має бути 
пропорційною з можливістю виконати ту 
дію, для якої строк призначається».

Тим самим законодавець присікав мож-
ливість не лише затягування процесу, але і 
зайвого його прискорення на випадок при-
значення судом (суддею) невиправдано 
тривалих або, навпаки занадто коротких 
строків для здійснення процесуальних дій 
[3, с. 96]. Слід відмітити, що Цивільний 
процесуальний кодекс Російської Федера-
ції 2002 р. сприйняв це положення і воно 
було закріплене в нормі ч. 2 ст. 107, згід-
но якої «строки повинні встановлюватися 
з урахуванням принципу розумності» [4]. 
Проте доречно було б внести вказане по-
ложення в ГПК України.

Пізніше наука вітчизняного цивільного 
процесуального права постреформенного 
періоду другої половини XIX ст. диферен-
ціювала процесуальні строки на три види 
на засадах призначення за суб’єктом вста-
новлення на такі:

– судові;
– законні;
-добровільні.
Судові строки відрізнялись від закон-

них тим, що «тривалість перших могла 
бути визначена заздалегідь законом з біль-
шою або меншою точністю, проте саме 

призначення їх залежало від суду... почат-
ковий або завершальний момент його – за-
лишається невідомим»[5, с. 369]. «Розмір 
законних строків наперед точно визнача-
ється в законі або певним моментом часу, 
або залежно від здійснення процесуальної 
дії... і завершальний момент їх також ви-
значається законом»[6, с. 3-5]. В цілому 
можна погодитися з вищевказаними авто-
рами. Але слід зауважити, що у судових 
строках можна сказати, що початковий 
момент строку залишається невідомим 
лише суб’єктивно, адже такі строки ре-
гламентуються строками розгляду справи 
в суді. Інша справа стосується завершаль-
них строків – якщо справа може бути при-
зупинена й насправді ніхто не знає, коли 
настануть обставини, які зможуть знову 
продовжити процессуальні дії, то можна 
погодитися з К. Малишевим у тому, що 
момент закінчення судового строку дійсно 
є невідомим.

Добровільних строків той же К. Ма-
лишев визначав як «строки, які залежать 
від волі і угоди сторін. Втім, саме при-
значення строку формально залежить від 
суду, а тому і самі строки підпадають під 
поняття судових»[7, с. 370] . Тому О.В. Іс-
аєва робить обгрунтований висновок , що 
у «чистому» вигляді добровільні строки 
не існували [8, с. 98]. Скоріше всього, не 
мало практичного значення і їх виділення 
наукою в самостійну групу у рамках да-
ної класифікації. Що згодом підтверджено 
В.Л. Ісаченко, який виділяв лище два види 
процесуальних строків [9, с. 653-656].

Відносно «часу, визначуваного для ді-
яльності суду» і встановлюваного тільки 
законом, Е.А.Нефедьєвим вказувалося, що 
такі строки мають дотримуватися судом 
еx officio. «Недотримання їх складає поса-
довий проступок і може тягнути за собою 
накладення дисциплінарного стягнення» 
[10, с. 29]. Тут можна погодитися з ви-
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щевказаним вченим, оскільки судові стро-
ки, тобто ті, які встановлюються судом в 
рамках строків визначених законом для 
розгляду справи, все ж таки повинні бути 
розумними та обгрунованими. А оскільки 
це так, то слушною буде й застосування 
відповідальності (негативних наслідків) 
для посадових осіб, які їх не дотримують-
ся, так як для учасників процесу, які діють 
з порушенням строків такі наслідки за-
вжди є негативними, від залишення позо-
ву без розгляду до винесення рішення не 
на користь сторони, якби вона заздалегідь 
подбала би про дотримання строків відве-
дених для здійснення необхідних проце-
суальних дій. Треба підкреслити, що мова 
тут йде про те, що й учасники процессу й 
судові посадови особи, які можуть визна-
чати строки у процесі, повинні мати рівні 
позиції щодо негативних наслідків через 
недотримання норм закону, хоча останні й 
самі встановлюють строки, але ж у рамках 
відведених все ж таки законом.

У «часі, визначуваному для діяльності 
сторін», відмінність між законними і судо-
вими строками була проведена Е.А. Нефе-
дьєвим і за правовими наслідками їх про-
пуску (недотримання) сторонами. Якщо 
після закінчення законних строків «втрача-
ється право на завершення тих дій, для здій-
снення яких вони призначені», «за дотри-
манням їх суд зобов’язаний спостерігати еx 
officio», і «не допускати здійснення тієї дії, 
на здійснення якого строк пропущений», 
то відносно судових строків було вказано, 
що «за дотриманням їх суд не зобов'язаний 
стежити еx officio», а «дія, на здійснення 
якої призначено строк, не буде недійсна, 
якщо вона вчинена після закінчення стро-
ку: вона може стати внаслідок цього лише 
несвоєчасною, якщо пройшла вже стадія 
процесу, для якої вона призначалася» [11, 
с. 28]. Перш за все треба зрозуміти, що ма-
ється на увазі під виразом «дія становиться 

несвоєчасною» Тобто дія виконується на 
підставі закону, але вона не тягне за собою 
ніяких правових наслідків. Наприклад, час-
тина 1 ст. 435 ГПК — суддя, встановивши, 
що заяву про вжиття запобіжних заходів 
подано без додержання вимог, викладених 
у ст. 433 ГПК, або не оплачено державним 
митом, виносить ухвалу про залишення за-
яви без руху, про що повідомляє заявника 
і надає йому строк для виправлення недо-
ліків; частина 2 статті 11120 ГПК— суддя-
доповідач протягом трьох днів здійснює 
перевірку відповідності заяви вимогам 
цього Кодексу. У разі якщо заяву пода-
но без додержання вимог статей 11118 та 
11119 цього Кодексу, заявник письмово по-
відомляється про недоліки заяви та строк, 
протягом якого він зобов'язаний їх усунути. 
Тобто, передбачається, що для виправлен-
ня недоліків надається певний строк. Якщо 
позивач не вкладається в строк відведений 
для нього судом, то по закінченні цього 
строку будь-які правомірні дії становляться 
несвоєчасними, тбто не тягнуть за собою 
ніяких правових наслідків, оскільки строк 
закінчився. Заява чи позовна заява залиша-
ються без руху. Прикладом навпаки, може 
бути стаття 110 ГПК— касаційна скарга 
може бути подана протягом двадцяти днів 
з дня набрання рішенням місцевого госпо-
дарського суду чи постановою апеляційно-
го господарського суду законної сили. Тоб-
то при пропущенні визначенгго законом 
строку в 20 днів особа губить своє право на 
оскаржування рішення апеляційного суду, 
якщо, зрозуміло, суд не врахує якись по-
важні причини, які заважали подати каса-
ційну скаргу у відповідний строк.

Один з відомих вчених – процесуаліс-
тів Є.В. Васьковський поділяв процесу-
альні строки на такі:

– встановлені для суду; 
– встановлені для позовників.
В якості критерію поділу автор обрав 
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правові наслідки їх пропуску (недотри-
мання) судом або позовниками, вказавши 
що «значення строків в обох випадках 
неоднакове. По відношенню до суду вони 
мають суто значення інструкції. Недотри-
мання їх судом не позбавляє його права 
здійснювати прострочені процесуальні 
дії пізніше... Навпаки – пропуск строку з 
боку позовника веде звичайно... до втрати 
права вчинити прострочену процесуаль-
ну дію пізніше» [12, с. 271]. Перш за все 
треба зрозуміти, що автор, який виводив 
таку класифікацію був дослідником гос-
подарського процесу початку двадцято-
го століття. Але ж все ж таки чтому він 
протиставив саме суд та позивачів. А ней 
інших учасників процесу залишається не-
відомим, оскільки це не витікає з його на-
укових трудів. Можна тільки припустити, 
що він ототожнював позовників з відпо-
відачами. Виходячи з їхнії процесуальних 
прав. Єдине, що можна сказати з цього 
приводу це те, що й на сьогодняшній день 
суд та інші учасники процесу, якби ми не 
може цього бажали, залишаються у різно-
му «форматі». Суд незалежний, нейтраль-
ний, учасники – зацікавлені особи. Тому, 
якщо суд десь не додержав строк – сторо-
ни все рівно бажають виконання процесу-
альної дії від суду, а суд, навпаки, строго 
дотримується рамок процесуальних стро-
ків розгляду справи, з метою недопущен-
ня її затягування й прийняття безпосеред-
ньо правомірного рішення.

З огляду на таку думку можна навести 
як більш слушний приклад класифікації 
процесуальних строків класифікацію, яку 
навів А.Т. Боннер. Він також дотримував-
ся такого ж класичного поділу процесу-
альних строків в арбітражному процесі на 
встановлені законодавством і такими, що 
призначаються органами державного ар-
бітражу, поділяючи всі процесуальні стро-
ки за критерієм зобов’язаного суб’єкта 

(адресата) на строки, встановлені для про-
цесуальної діяльності арбітражу, і строки, 
призначені для вчинення процесуальних 
дій сторонами і іншими учасниками арбі-
тражного процесу [13, с. 116]. Як бачимо 
тут «позовачі» вже трансформуються в 
«учасників арбітражного процесу».

М.С.Фалькович розділяв строки залеж-
но від суб’єкта (адресата) на наступні:

– строки, що регулюють діяльність дер-
жавного арбітражу; 

– строки, що регулюють процесуальну 
діяльність сторін (процесуальні строки). 
Які в свою чергу були поділені автором на: 

– процесуальні строки, встановлені за-
конодавством;

– процесуальні строки, призначені ар-
бітражем [14, с. 72-73].

Але С.Н.Абрамов вважав, що «від 
строків на здійснення судом окремих про-
цесуальних дій (процесуальних строків) 
слід відрізняти строки, встановлені для ді-
яльності суду як органу державної влади, 
наприклад строки, впродовж яких суд по-
винен закінчити вирішення тієї або іншої 
категорії справ. Ще раз наголосимо, що 
такі строки були названі ним службови-
ми [15, с. 106]. Тобто з класифікації М.С. 
Фальковича витікало те, що є «строки, що 
регулюють діяльність державного арбітра-
жу», але не поточнювалося процесуальна 
діяльність чи діяльність як органа держав-
ної влади. Тобто ці поняття змішувалися. 

Відповідно до п. 55 Правил розгляду 
господарських спорів державними арбі-
тражами 1976 р., в яких передбачалося, 
що «процесуальні строки... встановлю-
ються положеннями про державні арбі-
тражі і даними Правилами» [16, с. 217] у 
тих випадках, коли процесуальні строки 
не встановлені, вони визначалися дер-
жавним арбітражем. Є Ісаєва, зважаючи 
на специфіку арбітражного провадження, 
підкреслювала, що «законними» і «судо-
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вими» ці два види строків можна назвати 
умовно, проте правонаступництво форму-
лювань очевидне [17, с. 103].

Згідно до ст. 50 Правил 1980 р. «про-
цесуальні дії здійснюються в строки, вста-
новлені законодавством», проте вказівка 
на другий вид процесуальних строків, що 
визначалися державним арбітражем зали-
шилася незмінною.

Можливість призначення таких строків 
в окремих випадках прямо передбачена 
в Правилах, наприклад для задоволення 
позову в резолютивній частині рішення у 
відповідності з ст. 80 Правил вказувався 
строк виплати грошових коштів [18]. 

У ст. 48 Закону СРСР від 17 травня 1991 
р. «Про порядок вирішення господарських 
спорів Вищим Арбітражним Судом СРСР» 
була включена норма, згідно якої «проце-
суальні дії здійснюються в строки, вста-
новлені законом. У тих випадках, коли про-
цесуальні строки не встановлені законом, 
вони призначаються арбітражним судом» 
[19]. Таким чином новий Закон майже бук-
вально відтворював положення Правил. 

Це положення без будь-яких змін було 
збережено новому законодавчому акті 
– Арбітражному процесуальному кодек-
сі України (далі – ГПК), від 6 листопада 
1991 р. у ст. 50 якого зазначалося, що про-
цесуальні дії вчиняються у строки, вста-
новлені цим Кодексом. У тих випадках, 
коли процесуальні строки не встановле-
но, вони призначаються господарським 
судом. Таким чином, встановлена раніше 
класифікація зберігається М.О. Абрамо-
вим. Виходячи з даної класифікації стро-
ків на встановлені законом та призначені 
судом він бачить різницю між вказаними 
видами строків в тому, що «перший суд 
не вправізмінювати(зменшувати чи подо-
вжувати) такі строки можуть тільки від-
новлюватися, коли пропущені з поважної 
причини» [20, с.106].

О. Харитонова також виділяє два види 
строків – строки, встановлені Кодексом, та 
строки, встановлені господарським судом. 
Перші встановлюються у вигляді чіткого 
періоду часу, починаються і закінчуються 
конкретно визначеною календарною да-
тою і не можуть бути змінені судом. Другі 
визначаються судом у вільній формі, але в 
межах законодавчо встановлених строків 
для розгляду справи [21, с. 162]. 

У ряді випадків процесуалісти допус-
кають у рамках традиційної класифікації 
процесуальних строків у господарському 
процесі подальший розподіл їх на підви-
ди. Наприклад, В.В. Молчанов серед за-
конних процесуальних строків виділяє:

– строки, встановлені законом для ар-
бітражного суду, які, у свою чергу поділя-
ються на строки вирішення спорів, пере-
гляду справи і строки вчинення окремих 
процесуальних дій;

– строки, встановлені законом для осіб, 
які беруть участь у справі .

Судові строки В. В. Молчанов дифе-
ренціює на наступні види:

– адресовані суду, впродовж яких має 
бути завершена певна частина розгляду 
справи, і строки здійснення окремих про-
цесуальних дій (тут критерій поділу не 
цілком ясний).

– строки, що призначаються арбітраж-
ним судом для осіб, які беруть участь у 
справі;

– строки, що призначаються арбітраж-
ним судом для осіб, що не беруть участь у 
справі [22, с. 169]. По-перше, в наведеній 
класифікації сумнівним вважається визна-
чення В.В.Молчановим терміна «особи, 
що не беруть участь у справі» – не ясно, 
що він має на увазі чи то досить широке 
коло осіб, які потенційно можуть мати 
відношення по справи, чи то особи, які 
підпадають під визначення «інші учас-
ники справи». По –друге, поділ судових 
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строків на такі підвиди вважається до-
сить суб’єктивним та штучним, оскільки, 
по суті, критерій поділу судових строків 
впродовж яких має бути завершена пев-
на частина розгляду справи і строків для 
здійснення окремих процесуальних дій не 
цілком ясний, так як самих судових стро-
ків не так вже й багато як в російському 
господарському процесуальному законо-
давстві, так й в українському, якщо адап-
тувати таку класифікацію до господар-
ських процесуальних реалій України.

Вищенаведена класифікація строків 
знаходить своє відображення у М. Треуш-
никова, який також поділяє строки в арбі-
тражному процесі на строки, встановлені 
законом: для арбітражного суду і для осіб, 
які беруть участь у справі та на строки, 
що призначаються судом, які в свою чер-
гу розподіляються на строки для осіб, які 
беруть участь у справі і для осіб, які не 
беруть участі у судовому засіданні. Стро-
ки, встановлені законом для арбітражно-
го суду в свою чергу можна розділити на 
строки: а) вирішення спорів, перегляду 
справи; б) вчинення окремих процесуаль-
них дій [23, с. 234]. 

Український вчений І. Балюк трохи ві-
дозмінив класифікацію господарських про-
цесуальних стрноків, виділяючи строки на: 

1) строки, встановлені законодавством 
– Господарським процесуальним кодек-
сом України або іншими законами, – для 
господарського суду та для осіб, які бе-
руть участь у справі. 

2) строки, які визначені господарським 
судом,– для осіб, які беруть участь у спра-
ві, та для осіб, які не беруть участь у спра-
ві [24, с. 75]. По суті, можна сказати, що 
така класифікація – на строки законні та 
судові строки – є уніфікованою з огляду на 
господарське процесуальне законодавство 
і не є новою. А також погодитися з І. Ба-
люком, стосовно терміну відносно «осіб, 

які не беруть участь у справі» не уявляєть-
ся можливим, бо цей термін не відображає 
об’єктивного правового статусу таких осіб 
згідно до Господарського процесуального 
кодексу України.

Також, українські вчені В. Чернадчук 
та В. Сухонос, класифікуючи господар-
ські процесуальні строки видаляються від 
таких понять, як строки встановлені судом 
і законом, а пропонують класифікацію 
господарських процесуальних строків в 
залежності від дослідження господарсько-
го процесу в цілому (строки господарсько-
го судочинства) та в залежності від дослі-
дження кожної процесуальної дії (строки 
здійснення окремих процесуальних дій) 
[25, с. 55-56]. Таку класифікацію можна 
вважати слушною за умови її адаптації до 
поняття процесуальних строків з точки 
зору встановлення їх законом чи судом.

Більш вдалою вважається класифі-
кація процесуальних строків надана 
С.В.Васильєвим, який послідовно дослі-
джуючи основні інститути господарсько-
го – процесуального права класифікував 
господарські процесуальні строки: 

1) за способом встановлення розріз-
няють два види процесуальних строків: 
законні і судові. Законні строки – це ті 
строки, вказівка на які міститься в нормах 
ГПК і які не можуть бути змінені з волі 
суб’єктів господарського судочинства. Су-
довий строк – строк, встановлений за роз-
судом суду. До даного виду відносяться 
строки: 

а) не встановлені законом; 
б) зумовлені конкретними обставинами 

справи; 
в) зумовлені судом або суддею; 
2) залежно від суб’єкта, якому адре-

совані конкретні процесуальні строки, їх 
можна підрозділити на три групи: 

а) процесуальні строки для здійснення 
дій суддею (судом) – завжди встановлю-
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ються законом і охоплюють весь комплекс 
процесуальних дій, вчинюваних на різних 
стадіях судочинства. 

б) процесуальні строки для здійснення дій 
учасниками процесу – звичайно встановлю-
ються законом, але можуть встановлюватися 
судом (суддею) або державним виконавцем. 

в) процесуальні строки для здійснення 
дій іншими особами, зобов’язаними вико-
нати приписи суду; 

3) процесуальні строки можна класифі-
кувати за характером вчинюваних проце-
суальних дій: строки порушення позовно-
го провадження; строки розгляду справи 
по суті; строки перегляду судових актів; 
строки виконавчого провадження; 

4) за способом обчислення процесуальні 
строки можна поділити на два види: строки, 
які обчислюються роками, місяцями, днями 
і годинами, і строки, зумовлені подією, що 
повинна неминуче настати [26, с. 47]. 

Таку класифікацію можна вважати 
більш об’єктивною з огляду на те, що С.В. 
Васильєв охопив майже всі критерії, які 
можуть бути покладені в основу класифі-
кації господарських процесуальних стро-
ків. Але ж також можна не погодитися з 
деякими структурними елементами такого 
класифікування строків в господарському 
процесі. Так, не зовсім обгрунтованим 
вважається перший елемент в класифіка-
ції за способом встановлення у судових 
строках «строки не встановлені законом». 
Таким неточним формулюванням можна 
нівеліювати й принцип верховенства за-
кону. Але ж це є одим з визначень самого 
поняття судових строків, більш того, якщо 
вони не встановлені законом, але ж все ж 
таки існують, то мабуть кимось повинні 
встановлюватися та на підставі якихось 
об’єктивних реалій. А якщо вони віднесе-
ні автором до судових строків, то треба за-
значити, що вони встановлються судом в 
залежності від обставин справи, але у від-

повідності з законом. Тому вважати одним 
з структурних елементів судових строків 
«Строки не встановлені законом» ми вва-
жаємо невірним. Далі С.В. Васильєв пе-
реходить до двух інших елементів такої 
класифікації «зумовлені конкретними об-
ставинами справи», «зумовлені судом або 
суддею». Але ж знову, припускаючи, що 
існують якісь конкретні обставини спра-
ви, які можуть впливати на процесуальні 
строки треба зауважити, що вони встанов-
люються не довільно, а знову ж таки су-
дом, тому вірніше було б визначити такі 
судові строки як «зумовлені конкретни-
ми обставинами справи, про що вирішує 
суд». А елемент «зумовлені судом або суд-
дею» треба доповнити об’єктивною фор-
мою змісту та метою, за якою такий строк 
буде встановлюватися – «зумовлені судом 
або суддею в залежності від незалежного 
особистого переконання для більш ефек-
тивного розгляду справи».

Що стосується класифікації С.В. Васи-
льєва господарських процесуальних стро-
ків за способом обчислення, то в цілому 
погоджуючись з обчисленням процесу-
альних строків роками, місяцями, днями і 
годинами, не можна погодитися з другою 
підставою такої класифікації «строки, зу-
мовлені подією, що повинна неминуче на-
стати». Подія – це юридитчний факт, який 
не залежить від волі людини. Тому немож-
на говорити про те, що те, що не залежить 
від волі людини може неминуче настати. 
Судове провадження не може грунтуватися 
на припущеннях та на твердженнях, які не 
завжди можна прогнозувати. Тому доціль-
ніше було б сформулювати наступним чи-
ном – «строки, зумовлені подією, яка може 
настати або дією, яка неминуче настане». 

Таким чином, класифікація, яка надана 
С.В. Васильєвим з деякими змінами може 
виглядати наступним чином: 

1) за способом встановлення розрізня-
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ють два види процесуальних строків: за-
конні і судові. Законні строки – це ті строки, 
вказівка на які міститься в нормах ГПК і які 
не можуть бути змінені з волі суб’єктів гос-
подарського судочинства. Судовий строк – 
строк, встановлений за розсудом суду. До 
даного виду відносяться строки: 

а) зумовлені конкретними обставинами 
справи, про що вирішує суд; 

б) зумовлені судом або суддею в за-
лежності від незалежного особистого 
переконання для більш ефективного роз-
гляду справи; 

2) залежно від суб’єкта, якому адре-
совані конкретні процесуальні строки, їх 
можна підрозділити на три групи: 

а) процесуальні строки для здійснення 
дій суддею (судом) – завжди встановлю-
ються законом і охоплюють весь комплекс 
процесуальних дій, вчинюваних на різних 
стадіях судочинства. 

б) процесуальні строки для здійснення 
дій учасниками процесу – звичайно вста-
новлюються законом, але можуть встанов-
люватися судом (суддею) або державним 
виконавцем. 

в) процесуальні строки для здійснення 
дій іншими особами, зобов’язаними вико-
нати приписи суду; 

3) процесуальні строки можна класифі-
кувати за характером вчинюваних проце-
суальних дій: строки порушення позовно-
го провадження; строки розгляду справи 
по суті; строки перегляду судових актів; 
строки виконавчого провадження; 

4)  за способом обчислення процесу-
альні строки можна поділити на два види: 
строки, які обчислюються роками, місяця-
ми, днями і годинами, і строки, зумовлені 
подією, яка може настати або дією, яка не-
минуче настане.

Можна доповнити класифікацію стро-
ків господарського процессу класифіку-
ванням їх за критерієм обов’язковості:

1. Строки обов’язковго виконання дій, 
які обумовлені законом чи судом (ст. 63, 
64, 69 ГПК Україниі т.д.)

2. Строки факультативного виконання 
дій, які обумовлені законом чи судом, тоб-
то такі дії вчиняються, якщо для цього є 
певні підстави. Якщо таких підстав немає 
строк, в який може вчинити такі дії про-
ходить без виконання таких (ч.1 ст. 59, ч. 
3, ст. 77 ГПК України і т.д.)

А також за критерієм визначеності 
строків певними межами:

1. строки, які обмежені стадіями госпо-
дарського процесу (ст. 64 ГПК – до стадії 
розгляду справи по суті; ст. 93 ГПК – ста-
дія оголошення рішення місцевого госпо-
дарського суду та стадія подання апеля-
ційного оскарження такого рішення іт.д.)

2. строки, які не обмежені стадіями 
господарськго процесу (ст. 66 ГПК – за-
безпечення позову допускається в будь-
якій стадії провадження у справі, якщо не-
вжиття таких заходів може утруднити чи 
зробити неможливим виконання рішення 
господарського суду; ст. 80 ГПК України 
– в окремих випадках припинення прова-
дження у справі може здійснюватися за-
лежно від обставин, викладених у стаття 
на будь-якій стадії судового процесу і т.д.) 

На підставі наведенних класифікацій 
можна зробити висновок про те, що вчені 
не виходячи за рамки класифікаціїї про-
цесуальних строків наданих господар-
ським процесуальним законодавством на 
встановлені законом та становлені судом, 
намагаються розтлумачити та дати більш 
широке наукове визначення складових 
цих класифікацій.

Отже, на підставі таких тверджень стро-
ки, які встановлюються законом та іншими 
нормативно-правовими актами є статич-
ними, тобто дотримання таких строків є 
обов’язковим для всіх, в тому числі і для су-
дових органів в усіх випадках дії господар-
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ських процесуальних правовідносин у часі. 
Ці строки, як правило, не можуть бути змі-
нені угодою сторін чи судом, що розглядає 
спір. Судові строки – це строки, які встанов-
люються господарським судом. Вони більш 
гнучкі на відміну від строків, встановлених 
законом, але ж все рівно не можуть вихо-
дити за межі останніх. Відповідні строки 
встановлюються у тих випадках, коли є при-
від вважати, що господарські процесуальні 

правовідносини можуть виникнути чи вже 
виникли. При цьому суд під час вирішення 
питань в процесі підготовки до розгляду чи 
розгляду справи встановлює в межах закону 
строки, направлені на можливість громадя-
нами реалізувати свої суб’єктивні права в 
тій чи іншій сфері господарських процесу-
альних відносин. Ці строки є обов’язковими 
для всіх учасників цих правовідносин і не 
можуть змінюватися за їх власним розсудом. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ

Статья посвящена проблемам государственного регулирования отношений субъектов хозяй-
ствования, возникающих в сфере интеллектуальной собственности. Проанализировано состояние 
современного украинского законодательства в этой сфере, а также определено влияние действу-
ющих нормативно-правовых актов на экономическое развитие подобных отношений в Украине.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационная и научная деятель-
ность, правовое регулирование, законодательство Украины, инновационный потенциал.

Стаття присвячена проблемам державного регулювання видносин суб’єктів господарювання, 
що виникають в галузі інтелектуальної власності. Проведено аналіз стану сучасного українсько-
го законодавства в цій галузі, а також визначено вплив чинних нормативно-правових актів на 
економічний розвиток таких відносин в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інноваційна та наукова діяльність, правове регу-
лювання, законодавство України, інноваційний потенціал.

The article is devoted to the problems of government control of relations of management subjects 
arising up in the field of intellectual property. The condition of the modern Ukrainian legislation is an-
alyzed in this sphere and also defined an influence of active normatively – legal acts to the economic 
development of similar relations in Ukraine.

Key words: intellectual property, innovative and scientific activity, legal adjusting, legislation of 
Ukraine, innovative potential.

В настоящее время развитие мировой 
экономики происходит совместно с разви-
тием научно-инновационной деятельности, 
глобализация которой происходит при меж-
дународном сотрудничестве, заимствова-
нии опыта и интеллектуального потенциа-
ла контрагентов – резидентов иностранных 
государств.

А региональные инновационные 
структуры Украины локализованы в наи-
более крупных и развитых промышленно-
городских центрах, слабо связанных меж-
ду собой интеграционными каналами. 
Обеспечение реальной защиты прав интел-

лектуальной собственности (далее – ИС) и 
её активного вовлечения в хозяйственный 
оборот должно является одним из наибо-
лее плодотворных направлений государ-
ственной инновационной политики, на-
правленной на создание национальной 
интеллектуальной собственности. Без ра-
циональной стратегии в области ИС не-
возможно полное и эффективное исполь-
зование интеллектуального потенциала 
– важнейшего ресурса развития современ-
ной экономики Украины.

Цель статьи – проанализировать 
проблемы государственного регулирования 
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отношений, возникающих в сфере интел-
лектуальной собственности.

Страны, в экономике которых пре-
обладают наукоемкие отрасли, значи-
тельно обгоняют Украину по многим 
экономическим показателям. Это связано с 
тем, что большинство развитых стран пере-
шли к постиндустриальной модели обще-
ства и экономики, а Украина не обладает 
необходимым моральным и материальным 
фундаментом для такой модели экономики. 
Ни для кого не секрет, что сейчас экономика 
Украины основана в основном на экспорте 
сырья. При сохранении подобного кур-
са экономический рост для нашей страны 
невозможен, и в дальнейшем это может 
привести к тому, что в мировом распреде-
лении труда Украина станет своеобразной 
«шахтой», которая поставляет миру лишь 
полезные ископаемые. Для предотвра-
щения исполнения подобных прогнозов 
экономика должна кардинально изменить 
свое направление [1].

Инновации и научная деятельность 
в экономике Украины, практически не 
оказывают никакого влияния, а так как в мире 
существует информационное общество, по-
добная ситуация недопустима. Поэтому в 
Украине необходимо решить проблемы, 
которые связанны с инновационными раз-
работками и с недостаточным привлече-
нием интеллектуального потенциала в 
экономику. Эти проблемы вызваны тем, что 
очень долгое время право интеллектуаль-
ной собственности было в руках государ-
ства. Только человеческая деятельность и 
активный обмен научно-технических ин-
новаций внутри страны и за ее пределами, 
способствуют развитию института интел-
лектуальной собственности.

Еще одной проблемой является то, 
что в Украине пока не до конца развито 
законодательство, защищающее интел-
лектуальную собственность. Основным 

нормативно-правовым актом конечно же 
является Гражданский кодекс Украины, 
однако международные акты, регулиру-
ющие интеллектуальную деятельность и 
являющиеся основополагающими в сфере 
интеллектуальной собственности полно-
го своего практического предназначения в 
национальных актах не нашли. 

Необходимо отметить, что нормы о 
защите права ИС нашли свое отображе-
ние в Хозяйственном, Уголовном кодек-
сах, Законе Украины «Об охране прав на 
промышленные образцы» от 15.12.1993г., 
Законе Украине «Об авторском и смежных 
правах» от 11.07.2001г., Законе Украине 
«Об охране прав на знаки для товаров и 
услуг» от 15.12.1993г. и др. Основная часть 
специальных законодательных актов была 
разработана и принята в 1991 – 2001 г.г.

А деятельность одной только Государ-
ственной службы интеллектуальной соб-
ственности регулируется 37 законами и 
более 100 подзаконных актов, которые 
распространяются на объекты ИС и на 
сферу защиты от недобросовестной кон-
куренции [2]. Наличие такого массива 
законодательных актов свидетельствует о 
масштабе и разнообразии сфер ИС.

Кроме этого следует учитывать и 
стремительные процессы развития техни-
ки и технологий, за которыми законодатель 
не поспевает, а последние политические 
события в нашем государстве только оче-
редной раз доказывают о несостоятель-
ности соответствующих органов власти 
надлежащим образом осуществлять госу-
дарственное регулирование данной сферы.

Одной из самых негативных особеннос-
тей рынка интеллектуальной продукции яв-
ляется пиратство. Создатель фильма, книги, 
музыкального произведения или какой-ли-
бо программы для ЭВМ, даже, несмотря на 
авторское право, практически не застрахо-
ван от нелицензионного копирования и не-
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законной продажи его произведения. Из-за 
этого страдают не только создатели продук-
ции, но и государство, так как с пиратской 
продукции налоги не поступают в бюджет. 
Это проблема вызвана не только наличием 
«пиратов», но и отсутствием в обществен-
ном сознании понятия «плагиат», «незакон-
но использование» [3, с. 156].

Главной задачей государства в этом слу-
чае является не только преследование пи-
ратства по закону, но принятие ряда мер по 
предупреждению правонарушений в этой 
сфере. Процесс трансформации интеллекту-
альной деятельности в продукт должен про-
ходить под надежной защитой государства.

Сейчас, к сожалению, на мировом рынке 
наукоёмких товаров изобретатели находят-
ся в невыгодном положении. Наше законо-
дательство создано таким образом, что про-
дажа лицензий на использование патента 
практически не возможна, но при этом по-
лная продажа прав на обладание и исполь-
зование изобретения оформляется очень 
легко. Таким образом, государство препят-
ствует тому, чтобы патент и право продажи 
лицензий оставалось в стране. Это способ-
ствует утечке многих изобретений в другие 
страны [3, с. 258].

Очень часто введение нового изобре-
тения в производство занимает весьма 
длительный период времени. Это недопус-
тимо, так как мировая экономика постоян-
но ускоряется, поэтому новшества должны 
быть сразу же внедрены в производство, 
чтобы избежать морального износа еще до 
выпуска [4, c.53].

К сожалению, современное состояние 
новаторской деятельности не соответству-
ет ни потребностям, ни ресурсам нашего 
государства. Украина постепенно теряет 
интеллектуальный потенциал. Значительно 
более выгодные условия в других странах 
для инновационной деятельности побужда-
ют к миграции высококвалифицированных 

специалистов за границу, теряется 
уникальный фонд. Современные формы 
организации науки в Украине в последние 
годы подтвердили свою полную неспосо-
бность обеспечить высокий уровень раз-
вития как фундаментальной, так и при-
кладной наук. Учитывая это, необходима 
реорганизация управления научно-исследо-
вательскими и конструкторскими работами 
[4, с.50].

Успешное осуществление научно-техни-
ческой и инновационной политики в Украи-
не, невозможно без активизации творческой 
индивидуальности и изобретательства, что 
непосредственно связано с развитием как 
высшего, так и профессионального обра-
зования. Финансирование и, соответствен-
но, материально-техническая база многих 
(особенно технических) высших учебных 
заведений сегодня устарела, требует обнов-
ления, как и методы обучения. Разрушенная 
также система научно-исследовательских 
отраслевых институтов, финансирование 
которых из государственного бюджета зна-
чительно сократилось. Частные предприя-
тия, с одной стороны, признают недостаток 
высококвалифицированного персонала как 
тормозной фактор проведения нововведе-
ний, а с другой, не выделяют средств, для 
подготовки кадров и повышения квалифи-
кации, значительно снизилась мотивация к 
изобретательской деятельности [5]. 

С целью восстановления инновацион-
ного потенциала крайне важно разработать 
стратегию и программы развития народ-
ного хозяйства на основе инновационной 
модели. Следует согласиться с мнением 
А.С. Меняйленко и В.А. Чужба о том, что 
необходимо продолжать совершенствова-
ние действующего законодательства в па-
тентно-лицензионной сфере, привести его 
в соответствие с нормами международного 
права интеллектуальной собственности, в 
частности, предусматривать:



112

№1 / 2014 р.
♦

– государственное регулирование транс-
фера технологий;

– регулирование международной на-
учно-технологической и экономического 
сотрудничества;

– восстановление патентных подразде-
лений на производстве, прежде всего в го-
сударственном секторе;

– создание подразделений по охране ин-
теллектуальной собственности в министер-
ствах, других центральных органах госу-
дарственной власти и управления, широкое 
привлечение отечественных общественных 
организаций, негосударственных академий 
наук к выполнению этих задач

– введение системы мер по стимулирова-
нию и государственной поддержки изобре-
тательства и инновационной деятельности, 
предусматривающей, в частности, создание 
целевых фондов для получения украинских 
патентов и патентов международного уровня

– внедрение широкого преподавания 
права интеллектуальной собственности, 
проведения интенсивной подготовки судей 
и работников органов юстиции, сотрудни-
ков подразделений по защите прав интел-
лектуальной собственности в органах вну-
тренних дел, безопасности, таможенных, 
налоговых службах [3, с. 563].

Особенностью инновационной деятель-
ности является то, что она предусматрива-
ет создание нового продукта, а это требует 
его регистрации, сертификации, определе-

ния правовых отношений по интеллекту-
альной собственности и ее защищенности 
в процессе продвижения на рынок. Этот 
вид услуг обеспечивают соответствующие, 
инфраструктуре учреждения: патентные 
ведомства, лаборатории, которые имеют 
право проводить экспертизы и регистрации 
проектов, продукции.

Таким образом, сейчас перед инноваци-
онной экономикой стоит несколько задач, 
выполнение которых сыграет серьезную 
роль в её развитии, а именно: привлече-
ние новых специалистов; создание новых 
инновационных фондов; разработка и вне-
дрение государственных программ по раз-
витию интеллектуальной деятельности в 
нашей стране; сотрудничество крупных 
предприятий с научно-исследовательски-
ми институтами; привлечение инвестиций 
в экономику для обновления оборудова-
ния и внедрения новых технологий; со-
здание более благоприятных условий для 
создания новой продукции и вывода ее на 
национальный рынок. Все эти меры по пре-
образованию экономики требуют проведе-
ния долгой и затратной системы реформ со 
стороны государства.

Подводя итог, следует отметить 
основную задачу, которая стоит перед 
государственными регуляторными органа-
ми: это усовершенствование законодатель-
ства в сфере защиты интеллектуальной соб-
ственности. 
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В статті досліджено стан правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні, вста-
новлено його недоліки та визначено шляхи удосконалення нормативно-правових документів для 
підвищення ефективності підприємництва.

Ключові слова: підприємницька діяльність, малий та середній бізнес, державне регулюван-
ня, податкова політика, управлінські рішення.

В статье исследовано состояние правового обеспечения пердпринимательской деяльности в 
Украине, установлено его недостатки и намечены пути усовершенствования нормативно-право-
вих документом для повышения эффективности предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, мылый и средний бізнес, государ-
ственное регулирование, налоговая политика, управленческие решения. 

The legal groundwork for entrepreneurship in Ukraine is investigated in the paper as well as its 
disadvantages and the ways of improving entrepreneurial legislation are determined.

Key words: entrepreneurship, small and medium-seized businesses, government regulation of 
business, tax policy, management decisions. 

Постановка проблеми. Шлях Укра-
їни до ринкової економіки належного 
рівня передбачає створення нею ефек-
тивного поєднання важелів державного 
впливу на підприємницьку діяльність із 
ринковими умовами її існування. Дер-
жавне регулювання діяльності вітчизня-
них суб’єктів господарювання на даний 
час не визначається як досконале. Тому 
питання налагодження його механізму 
беззаперечно є актуальним, особливо 
при умові укладення Україною угоди 
про асоціацію з ЄС.

Аналіз досліджень цієї проблеми. На 
сьогодні тематиці методів державного ре-
гулювання підприємницької діяльності 
присвячені роботи таких дослідників та 
економістів як О.Безбабіної, В.Бірюкова, 
Т. Васильків, Д. Задихайло, В. Кондратьє-
ва [3; 4; 5; 8; 9].

Досвід високорозвинених країн за-
свідчує – державне втручання в ринкові 
процеси необхідне. Вільний ринок потре-
бує постійного контролю задля поперед-
ження створення ним економічного хаосу 
[5, с. 42].

Державне регулювання діяльності 
суб’єктів ринку включає в себе ряд ме-
тодів прямого та непрямого впливу, які 
передбачають адміністративні накази 
державного органу та непряму підтрим-
ку ним економічних інтересів відповід-
но. Тому метою виступу є розкриття 
проблеми державного регулювання під-
приємницької діяльності в Україні для 
збереження та підвищення конкуренто-
спроможності національних виробників, 
створення конкурентних переваг, стри-
мування безробіття, поширення науково-
технічних досягнень.
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Завдання – здійснити аналіз проблем, 
пов’язаних з недієвістю механізму втру-
чання держави у ринкові процеси.

Виклад основного матеріалу. На сьо-
годнішньому етапі розвитку державного 
регулювання підприємництва в Україні 
існує ряд проблем. Вітчизняна економіч-
на політика багато в чому відрізняється 
від тієї, яку здійснюють держави світу. В 
Україні переважно використовується пря-
ме субсидіювання, тоді як непряме по-
ширюється на підприємства, не визнані 
пріоритетами промислової політики. Най-
більша кількість коштів спрямовується на 
застарілі й неперспективні галузі госпо-
дарювання. Кошти державної підтримки 
використовуються неефективно. Малий 
та середній бізнес потребує більшої уваги 
з боку держави. Законодавство України є 
непослідовним і суперечним в питаннях, 
пов’язаних з практичною реалізацією ме-
тодів державного регулювання підприєм-
ницької діяльності [10, с. 123].

Таким чином, механізм державного 
регулювання підприємництва потребує 
відповідного реформування. Вітчизняні 
підприємці на даний час відчувають осо-
бливу потребу в підтримці держави в умо-
вах укладення Україною угоди про асоці-
ацію з ЄС.

Для успішного розвитку підприємни-
цтва України перш за все необхідно роз-
робити ефективної законодавчої бази 
регулювання діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Держава повинна розробити 
гнучку систему оподаткування підпри-
ємців з метою створення сприятливих 
умов для отримання ними стабільного 
прибутку. Державна підтримка підприєм-
ців повинна включати їх правовий захист, 
створення відповідної інформативної й 
консультаційної бази, сприяння залучен-
ню інвестицій у розвиток вітчизняного 
підприємництва [7, с. 96].

Отже, державне регулювання підпри-
ємницької діяльності в Україні за умов 
переходу до ринкової економіки потребує 
вирішення наступних завдань:

1. Введення в практику такого показни-
ка розвитку економіки України як частка у 
ВВП малого і середнього бізнесу.

Частка ВВП, це як фундамент питання, 
не знаючи цього показника, дуже важко 
буде зрозуміти, з якою ефективністю пра-
цюють нововведення чи реформи (а їх до-
ведеться втілювати в життя), як реагують 
різні види діяльності на нові закони, та, й 
у тому числі, дозволить розуміти масштаб 
шкоди від кризи.

Слід зазначити, що частка малого та 
середнього бізнесу в багатьох країнах 
створює більше половини валового вну-
трішнього продукту. Так, наприклад, в 
країнах Європи: Чехії, Угорщини, Польщі 
– представниках соцтабору, в яких рефор-
ми проводилися відносно недавно, тобто 
сумірні з нашою економікою, частка мало-
го та середнього бізнесу у ВВП становить 
30 – 40%, в той час як у нашій країні цей 
показник не перевищує 7% [6, с. 146].

2. Уряду потрібно відмовитися від на-
мірів регулювання та контролю розви-
тку малого і середнього бізнесу. Діючи за 
принципом невтручання в нього, необхід-
но не «допомагати», а не заважати.

Внаслідок цього у підприємців не буде 
страху перед нарощуванням капіталу та 
укрупненням виробництва до рівня малих 
підприємств.

Підтримка та розвиток малого бізнесу 
в провідних країнах перейшли у фазу від-
новлення і саморегуляції. Безумовно, ре-
зультат визначає не стільки зростання кіль-
кості суб’єктів підприємницької діяльності 
(СПД), скільки освоєння нових технологій, 
а також підтримки малих та середніх екс-
портерів. У цих країнах створена система 
банків, фондів, інноваційних центрів та на-
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укових парків, які працюють на розвиток 
малого і середнього бізнесу, що дозволяє 
відродити галузі, перебувають у депресив-
ному стані. Усе вже придумано, достатньо 
скористатися досвідом розвинених країн.

3. Слід максимально лібералізувати по-
даткову політику по відношенню до мало-
го і середнього бізнесу.

Максимально скасувати платежі і збо-
ри, звівши їх до єдиних платежів.

Визначити групи товарів (їх перелік), 
на які потрібна видача сертифікатів і лі-
цензій, які діють на постійній основі.

Переглянути трудові взаємовідносини 
підприємця з найманим робітником з точ-
ки зору податкового законодавства і збо-
рів. У нас вже були спроби втілити в життя 
принцип єдиного вікна.

4. Прискорити видачу суб’єктам під-
приємницької діяльності всякого роду до-
зволів, шляхом введення термінів на дану 
операцію.

Тим самим це дозволить розвіяти стра-
хи і переконання, що вести документообіг 
складно, цей крок викличе взаємну довіру 
населення та бізнесу до влади, позбавить 
корупціонерів ще одного способу заробити.

Необхідно довести підприємницьким 
суб’єктам, що об’єднання власності та 
управління в малому і середньому бізнесі 
дає переваги у конкурентоспроможності, 
що, у свою чергу, виявляється в наступному:

– спрощується і прискорюється процес 
прийняття управлінських рішень, це до-
зволяє малому бізнесу швидко пристосо-
вуватися до змін у ринковій ситуації і за-
питах споживачів, розробляти і освоювати 
нові рентабельні сфери бізнесу;

малий бізнес не потребує складної сис-
теми управління, обліку і контролю над 
працівниками і менеджерами, що дає ве-
лику економію на накладних витратах.

У результаті економічна ефективність, 
яка знаходить відображення в рентабель-

ності, у малого бізнесу вона повинна бути 
вище, ніж у великого.

Малий і середній бізнес стабілізує ри-
нок, залучаючи в обіг місцеві сировинні 
ресурси, сприяє розвитку малих міст і се-
лищ, створюючи робочі місця [7, с. 118]. 
Стабілізуюча роль малого та середнього 
бізнесу зумовлена трьома головними при-
чинами:

– в цій сфері меншу роль грає ажіотаж-
не зростання цін і спекулятивні посеред-
ники;

– малий і середній бізнес в меншій мірі 
залежить від імпорту, динаміки цін;

– ринок праці в даній сфері є більш 
гнучкий, і скорочення попиту супрово-
джується не ліквідацією робочих місць, 
а введенням неповного робочого тижня, 
скороченого робочого дня і т.д.

5. Розробити максимально спрощений 
пакет дозвільних документів, для здій-
снення підприємницької діяльності, з різ-
них галузей і видів діяльності.

Не секрет, що основні корупційні дії 
відбуваються під час контролю діяльності 
підприємців, а інструментом для подібних 
діянь служить недосконалість законодавчої 
бази, всякого роду лазівки та різночитання.

Створення чіткого переліку дозвільних 
документів дозволить зняти головне пи-
тання – безпека ведення бізнесу.

Всі дозвільні документи, асортиментні 
переліки, повинні діяти на всій території 
Україні.

6. Чітко сформулювати державну полі-
тику у сфері малого і середнього бізнесу, 
визначаючи її як пріоритетну.

На рівні міністерств, відомств, глав об-
ласних, районних адміністрацій, податко-
вої служби, управління по боротьбі з еко-
номічними злочинами, податкової міліції 
провести роз’яснювальну роботу.

7. Зміни окремих положень Податко-
вого кодексу України повинні проводи-
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тися поетапно, паралельно проводячи 
роз’яснювальну роботу.

Однією з форм малого бізнесу є само-
зайнятість, підприємництво без створення 
юридичної особи і в більшості випадків 
без використання найманої робочої сили.

У країнах, що розвиваються 30-70% 
економічно активного населення зайнято 
на «мікропідприємствах» з числом пра-
цівників від двох до десяти чоловік. Тут 
виробляється до 20% ВВП, а до 2020 р., 
згідно з прогнозами, ця частка може зрос-
ти більш ніж удвічі.

9. Шляхом повного зняття податків на 
5-10 років, з СПД, зайнятих у сільському 
господарстві, тваринництві, відродити 
м’ясомолочну галузь.

Висновки. Створення загальнонаціо-
нальної програми відродження економіки 
України, лобіюючи, перш за все, інтереси 
малого та середнього бізнесу.

Шляхом видачі безвідсоткових креди-
тів і створення фондів, під гарантії дер-
жави, стимулювати розвиток саме малого 
та середнього сегмента, зобов’язуючись 

викуповувати у підприємців готову про-
дукцію в рахунок погашення кредитів, 
тим самим роблячи господарську діяль-
ність конкурентною, що дозволить се-
редній ланці вирости і вийти на світовий 
ринок.

Введення кредитів, на придбання тех-
ніки під гарантії держави, з подальшою 
оплатою боргових зобов’язань у вигляді 
натуроплати, підштовхне СПД до ство-
рення нових організаційно-правових 
форм підприємств у всіх галузях економі-
ки. Тим самим ми вирішимо проблему за-
йнятості, а заодно, і отримаємо розвиток 
машинобудування.

Найважливішим із соціальних ефек-
тів, розвитку малого і середнього бізнесу, 
є скорочення чисельності найбідніших 
верств населення, до яких відносяться 
сільські жителі, працевлаштування фахів-
ців, підвищення їх кваліфікації. Це має як 
соціальне, так і економічне значення, ско-
рочує витрати суспільства на боротьбу зі 
злочинністю, соціальний захист, навчання 
та професійний ріст.
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ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 
В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

У представленій роботі досліджується проблеми, які виникають при відшкодуванні витрат на 
правову допомогу в господарському процесі. На підставі проведеного аналізу законодавства та 
судової практики, автор робить висновок, що при пред’явленні суду доказів використання право-
вої допомоги та при користуванні послугами з надання правової допомоги інших фахівців у галузі 
права виникають певні труднощі. Автор відзначає, що на сьогодні зазначені проблеми не врегу-
льовані на законодавчому рівні. Автором розроблено пропозиції щодо внесення змін до діючого 
законодавства України, які направлені на вирішення зазначених проблем.

Ключові слова: відшкодування, правова допомога, адвокат, судові витрати, оплата послуг, 
захист прав.

В представленной работе исследуется проблемы, которые возникают при возмещении рас-
ходов на правовую помощь в хозяйственном процессе . На основании проведенного анализа 
законодательства и судебной практики, автор делает вывод, что при предъявлении суду до-
казательств использования правовой помощи и при пользовании услугами по оказанию право-
вой помощи других специалистов в области права возникают определенные трудности. Автор 
отмечает, что на сегодняшний день указанные проблемы не урегулированы на законодательном 
уровне. Автором разработаны предложения по внесению изменений в действующее законода-
тельство Украины, которые направлены на решение указанных проблем.

Ключевые слова : возмещение, правовая помощь, адвокат, судебные расходы, оплата 
услуг, защита прав.

In the present paper the problems that arise when reimbursement for legal aid in the economic 
process. Based on the analysis of the law and practice, the author concludes that the court, upon 
presentation of proof of use of legal aid and using the services of legal aid other experts in the field of 
law there are certain difficulties. The author notes that to date, these issues are not regulated by law. 
The author has developed a proposal for amendments to the current legislation of Ukraine, aimed at 
solving these problems.

Key words: compensation, legal aid, counsel, court costs, payment services, protection of human.

В господарській діяльності між юри-
дичними особами часто виникають спо-
ри, однак, їх не завжди вдається врегу-
лювати шляхом переговорів. У таких 
випадках учасник господарських відно-
син змушений звертатись до господар-
ського суду для захисту своїх прав та 
інтересів. Для представництва в госпо-
дарському суді суб’єкти господарюван-
ня часто потребують правової допомоги 
адвоката, який володіє всіма навичками 
участі в господарському процесі і оплата 

послуг якого законодавством віднесено 
до судових витрат.

Необхідність досягнення остаточної ви-
значеності у питанні відшкодування витрат 
на правову допомогу в господарському су-
дочинстві є актуальною з огляду на необ-
хідність забезпечення стабільності судової 
практики. Більш того, певність у цьому пи-
танні є необхідною в контексті подальшо-
го реформування судової системи України, 
з метою обрання моделі представництва 
в господарському процесі, яка в найбіль-



118

№1 / 2014 р.
♦

шій мірі сприятиме належному захисту 
суб’єктами господарювання своїх прав та 
охоронюваних законом інтересів. 

Проблемним, але водночас таким, що 
має величезне практичне значення, є пи-
тання відшкодування оплати послуг адво-
ката в господарському процесі. Наявність 
у Господарсько-процесуальному кодексі 
норми про відшкодування витрат на пра-
вову допомогу та прийнята Постанова 
Пленуму ВГСУ від 21 лютого 2013 року 
«Про деякі питання практики застосу-
вання розділу VI Господарського проце-
суального кодексу України» не розв’язує 
проблеми складнощів процесу доведення 
суду усіх реальних витрат на послуги ад-
воката та відсутність норми в Господар-
сько-процесуальному кодексі України, в 
якій було б зазначено можливість відшко-
дування витрат на правову допомогу усіх 
інших фахівців у галузі права демонструє 
неврегульованість даних питань.

Проблемами відшкодування витрат на 
правову допомогу в господарському про-
цесі займались багато вчених, а саме: Н.А. 
Абрамов, І.А. Балюк, О.М. Роїна, С.О. 
Теньков, В.Д. Чернадчук, М.Л. Шелухін, О. 
Якименко та ін., однак однозначних пози-
цій з вищезазначених проблем так і не було 
зазначено.

Метою дослідження є розробка пропози-
цій щодо удосконалення положень про від-
шкодування витрат на правову допомогу в 
господарському процесі.

Судові витрати невід’ємно пов’язані із 
розглядом судом справи. Витрати на право-
ву допомогу адвоката є також одними із ви-
дів судових витрат.

У національному законодавстві перед-
бачена можливість стягнення в судовому 
порядку даних витрат. У цивільному та 
адміністративному судочинстві відшко-
дування судових витрат регламентуються 
нормами Цивільного процесуального ко-

дексу України та Кодексу адміністративно-
го судочинства України, також судові ви-
трати відшкодовуються згідно постанови 
Кабінету Міністрів від 27.04.2006 р. № 590 
«Про граничні розміри компенсації витрат, 
пов’язаних з розглядом цивільних та адмі-
ністративних справ, і порядок їх компенса-
ції за рахунок держави» та Закону України 
від 20.12.2011 року «Про граничний розмір 
компенсації витрат на правову допомогу у 
цивільних та адміністративних справах». 
Отже можна дійти висновку, що проблема 
відшкодування витрат на правову допомогу 
є досить поширеною і не остаточно врегу-
льованою у законодавстві України, та окрім 
господарського, також постає у цивільному 
та адміністративному судочинстві.

Розглянемо цю проблему детальніше у 
господарському процесі.

Вступаючи в господарський процес 
сторонам по справі – господарюючим 
суб’єктам доволі часто доводиться нести 
певні витрати. Стаття 44 Господарського 
процесуального кодексу до зазначених ви-
трат відносить: судовий збір; суми, що під-
лягають сплаті за проведення судової екс-
пертизи, призначеної господарським судом; 
витрати, пов’язані з оглядом та досліджен-
ням речових доказів у місці їх знаходження; 
оплату послуг перекладача; оплату послуг 
адвоката; інші витрати, пов’язані з розгля-
дом справи [1, ст. 44].

Досить часто основну частину затрат на 
ведення процесу складають витрати на по-
слуги адвоката. В свою чергу законодавець 
надає можливість в певній мірі мінімізувати 
стороні на користь якої винесено судове рі-
шення понесені нею витрати на адвокатські 
послуги по справі шляхом стягнення їх з 
іншої сторони. Так частина 5 ст. 49 Госпо-
дарського процесуального кодексу Укра-
їни передбачає, що суми які підлягають 
сплаті за послуги адвоката та інші витрати, 
пов’язані з розглядом справи, покладають-
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ся: при задоволенні позову – на відповіда-
ча; при відмові в позові – на позивача; при 
частковому задоволенні позову – на обидві 
сторони пропорційно розміру задоволених 
позовних вимог.

Слід зауважити, що в господарському 
процесі на відміну від цивільного чи адмі-
ністративного відшкодуванню підлягають 
саме послуги адвоката, а не інших пред-
ставників. Ця позиція зокрема відображена 
у Господарському процесуальному кодек-
сі Україні, Рішенні Конституційного Суду 
України щодо офіційного тлумачення ч.1 
ст.44 Господарського процесуального ко-
дексу України від 11 липня 2013 року, По-
станові Пленуму ВГСУ «Про деякі питання 
практики застосування розділу VI Госпо-
дарського процесуального кодексу Укра-
їни» від 21 лютого 2013 року та інформа-
ційних листах Вищого господарського суду 
України від 14.07.2004 за № 01-8/1270 і від 
14.12.2007 № 01-8/973.

На сьогоднішній день у відповідності до 
статті 44 Господарського процесуального 
України (далі – ГПК України) оплата по-
слуг адвоката включена до складу судових 
витрат. Відповідні положення з’явилися у 
ГПК України з прийняттям Закону Украї-
ни від 21.06.2001 № 2539-III «Про внесен-
ня змін до Арбітражного процесуального 
кодексу України», який набрав чинності з 
05.07.2001 [2, с. 17]. 

До набрання чинності зазначеним за-
коном оплата послуг адвоката відшкодо-
вувалася як збитки. Правовою підставою 
чого виступав пункт 10 чинної на той час 
редакції роз’яснення Вищого арбітражного 
суду України від 04.03.1998 № 02-5/78 «Про 
деякі питання практики застосування розді-
лу VI Арбітражного процесуального кодек-
су України». Даним пунктом рекомендації 
визначалося, що витрати позивачів та від-
повідачів, пов’язані з оплатою ними послуг 
юридичних фірм, правових організацій, ад-

вокатів з надання останніми правової допо-
моги щодо ведення справи в арбітражному 
(нині – господарському) суді, не відносять-
ся до складу арбітражних (нині – судових) 
витрат. Ці витрати відносяться до збитків 
сторін і відшкодовуються у загальному по-
рядку [3, с. 123].

Розгляд витрат на оплату послуг адвока-
та як збитків сторін ускладнював їхнє від-
шкодування, оскільки зацікавленій у від-
шкодуванні стороні потрібно було довести 
наявність прямого зв’язку між порушенням 
її прав і необхідністю скористатися послу-
гами адвоката. А виходячи з того, що залу-
чення адвоката є правом, а не обов’язком 
особи, довести наявність такого зв’язку 
було практично не реально.

Хоча і тепер, коли у ГПК України міс-
титься пряме застереження про те, що опла-
та послуг адвоката включається до складу 
судових витрат, навряд чи можна назвати 
відшкодування витрат на оплату послуг 
адвоката легкою справою. Для того, щоб 
отримати таке відшкодування, мало знати 
господарсько-процесуальні норми, у яких 
виписане право на це. Потрібно бути добре 
обізнаним із відповідною практикою госпо-
дарських судів, сформовані на основі якої 
практичні рекомендації наводяться нижче 
[4, с. 18].

Перш за все, відзначимо, що згідно із 
практикою, що склалася, підлягають від-
шкодуванню витрати на оплату лише 
тих послуг адвоката, що безпосередньо 
пов’язані із розглядом господарської спра-
ви. Такими послугами можуть бути як по-
слуги, що полягають у представництві ін-
тересів сторони безпосередньо у судових 
засіданнях, так і послуги, що надаються 
«поза межами залу судового засідання». До 
числа останніх можна віднести послуги, 
пов’язані із формуванням правової позиції 
у справі, підготовкою і поданням до суду 
позовної заяви та інших процесуальних 
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документів, ознайомленням з матеріалами 
господарської справи тощо. 

Згідно з практикою господарських судів 
відшкодовується лише фактично здійсне-
ні на момент прийняття рішення витрати 
на оплату послуг адвоката, тобто лише ті 
витрати, які були понесені (оплачені) сто-
роною у зв’язку з необхідністю надання їй 
правової допомоги на стадіях досудового 
врегулювання господарського спору, пору-
шення провадження у справі та підготовки 
матеріалів до розгляду у першій інстанції, 
вирішення господарських спорів у першій 
інстанції. Витрати, понесені у зв’язку з 
одержанням правової допомоги на пізніших 
стадіях господарського процесу (перегляд 
судових рішень в апеляційному та касацій-
ному порядку тощо), не відшкодовуються. 
У зв’язку з цим пропонується охоплювати 
предметом угоди про надання правової до-
помоги, за якою планується здійснити від-
шкодування витрат на оплату послуг адво-
ката, тільки надання адвокатських послуг 
на тих стадіях господарського процесу, що 
передують прийняттю рішення у господар-
ській справі (включаючи стадію вирішення 
господарських спорів у першій інстанції). 
У випадку необхідності надання адвокат-
ських послуг на подальших стадіях госпо-
дарського процесу унормовувати відповід-
ні відносини іншою угодою про надання 
правової допомоги, яка не подаватиметься 
господарському суду для відшкодування 
вищезазначених витрат. Пояснюється це 
тим, що у випадку включення до предмету 
угоди про надання правової допомоги на-
дання адвокатських послуг на тих стадіях 
господарського процесу, що слідують після 
прийняття рішення у господарській справі, 
існує ймовірність відмови господарського 
суду у їхньому відшкодуванні з посилан-
ням на неможливість фактичного надання 
цих послуг на момент прийняття рішення у 
справі.

Наступним проблемним питанням є 
питання визначення розміру компенсації 
витрат, пов’язаних з розглядом господар-
ських справ. На відміну від цивільного та 
адміністративного судочинства, для яких 
постановою Кабінету Міністрів України від 
27 квітня 2006 року № 590 «Про граничні 
розміри компенсації витрат, пов’язаних з 
розглядом цивільних та адміністративних 
справ, і порядок їхньої компенсації за ра-
хунок держави» встановлено граничні роз-
міри відшкодування витрат, пов’язаних із 
правовою допомогою стороні, на користь 
якої ухвалено рішення, граничних розмірів 
відшкодування витрат на оплату послуг ад-
воката у господарському судочинстві зако-
нодавчо не визначено. 

Утім відповідно до пункту 6.6 Постано-
ві Пленуму ВГСУ від 21 лютого 2013 року 
«Про деякі питання практики застосування 
розділу VI Господарського процесуального 
кодексу України», вирішуючи питання про 
розподіл судових витрат, господарський суд 
має враховувати, що розмір відшкодування 
судових витрат, не пов’язаних зі сплатою 
судового збору, не повинен бути завищеним 
порівняно з ціною позову; за таких обста-
вин суд з урахуванням обставин конкретної 
справи, зокрема, ціни позову, може обмеж-
ити цей розмір з огляду на розумну необ-
хідність судових витрат для даної справи 
[5, п.6.6]. Вказане у повній мірі стосується і 
оплати послуг адвоката, відшкодування якої 
може бути зменшене господарським судом 
у випадку встановлення її неспіврозмірнос-
ті. Чіткі критерії для визначення співроз-
мірності витрат на оплату послуг адвоката 
відсутні, а тому вирішення цього питання 
цілком залежить від розсуду господарського 
суду, який розглядає справу [6, с. 211].

Схвалені Вищою кваліфікаційною ко-
місією адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України 1 жовтня 1999 року Правила адво-
катської етики (статті 4, 17, 33, 34) поділя-
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ють оплату за послуги адвоката на гонорар 
і фактичні видатки, пов’язані з виконанням 
доручення [7, с.306]. Згідно з практикою, 
що склалася у господарських судах, у скла-
ді витрат, які підлягають сплаті за послуги 
адвоката, відшкодовується лише гонорар, 
а фактичні видатки, пов’язані з виконання 
адвокатом доручення, не відшкодовуються. 
Тому надзвичайно важливо, укладаючи уго-
ду про надання правової допомоги, окремо 
вказати розмір гонорару та фактичних ви-
датків, пов’язаних із виконання доручення. 
Якщо цього не зробити, існуватиме висока 
ймовірність відмови господарського суду 
у відшкодуванні таких витрат, обумовлена 
неможливістю господарського суду виокре-
мити гонорар із загальної вартості адвокат-
ських послуг. 

Відповідь на питання про те, які доку-
менти необхідно подати господарському 
суду для отримання відшкодування витрат 
на оплату послуг адвоката, дає абзац 2 пунк-
ту 6.3 Постанови Пленуму ВГСУ від 21 лю-
того 2013 року «Про деякі питання практи-
ки застосування розділу VI Господарського 
процесуального кодексу України» . У ньо-
му йдеться про те, що документальним 
підтвердженням здійснення таких витрат 
є угода про надання послуг щодо ведення 
справи у суді та/або належно оформлена до-
віреність, видана стороною представникові 
її інтересів у суді, і платіжне доручення або 
інший документ, який підтверджує сплату 
відповідних послуг [5, п. 6.3]. 

На сам кінець зазначимо, що із аналізу 
судової практики щодо відшкодування ви-
трат, які підлягають сплаті за послуги адво-
ката, виходить, що адвокатська діяльність 
не є підприємницькою. Відповідно, поши-
реним явищем є відмова у відшкодуванні 
таких витрат у разі, коли з угоди про надан-
ня правової допомоги чи документа, який 
підтверджує сплату відповідних послуг, 
слідує, що адвокат при наданні правової до-

помоги діяв як фізична особа-підприємець 
або як працівник юридичної особи, що не 
має статусу адвокатського об’єднання [8, с. 
44]. З цього виходить, що у такому випадку 
обмежуються права як тих, хто надає по-
слуги з правової допомоги, так і тих, хто 
звертається за правовою допомогою до ви-
щезазначених юристів, тому що у такому 
випадку у звернувшихся осіб не буде гаран-
тій щодо відшкодування витрат на їх послу-
ги. Розглянемо детальніше цю проблему.

11 липня 2013 року Конституційний Суд 
України виніс рішення щодо офіційного 
тлумачення ч.1 ст.44 Господарського проце-
суального кодексу України. Суд визначив, 
що положення ч.1 ст.44 Господарського 
процесуального кодексу, згідно з яким до 
судових витрат віднесені, зокрема, витра-
ти, пов’язані з оплатою послуг адвоката, у 
контексті ст.59 Конституції слід розуміти 
так, що до складу судових витрат на юри-
дичні послуги, які підлягають відшкоду-
ванню юридичній особі у господарському 
судочинстві, належать суми, сплачені та-
кою особою, якщо іншого не передбачено 
законом, лише за послуги адвоката [9]. Така 
практика нерідко застосовувалась і раніше, 
але як бути тим особам, чиї інтереси пред-
ставляють інші фахівці у галузі права – це 
питання залишається відкритим.

Розглянемо детальніше ст. 59 Конститу-
ції України, яка чітко встановлює, що кожен 
є вільним у виборі захисника своїх прав. 
Конституційний суд посилається у своєму 
рішенні на ч. 2 ст. 59 КУ – що для забезпе-
чення права на захист від обвинувачення та 
надання правової допомоги при вирішенні 
справ у судах та інших державних органах 
в Україні діє адвокатура. Але ж у КУ не має 
ніякого посилання на обов’язковість ви-
користання інституту адвокатури під час 
вирішення справи у судах. Обов’язковість 
такого використання встановлюється лише 
у кримінальному судочинстві, а у господар-
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ському законодавстві та КУ не має жодної 
норми на таке посилання. Ст. 44 ГПК взага-
лі не містить поняття «правова допомога», 
зазначено лише, що до складу судових ви-
трат, зокрема, належать послуги адвоката та 
інші витрати, пов’язані з розглядом справи. 
Поняття «правова допомога» стосується 
лише фізичних осіб, а от юридичні послуги 
можуть надаватись юридичним особам [10]. 
Що саме відноситься до «інших витрат» 
викладено у Постанові Пленуму ВГСУ від 
21 лютого 2013 року «Про деякі питання 
практики застосування розділу VI Госпо-
дарського процесуального кодексу Украї-
ни» у якій вказано, що до інших витрат у 
розумінні статті 44 ГПК відносяться, зокре-
ма: суми, які підлягають сплаті особам, ви-
кликаним до господарського суду для дачі 
пояснень з питань, що виникають під час 
розгляду справи; витрати сторін та інших 
учасників судового процесу, пов’язані з яв-
кою їх або їхніх представників у засідання 
господарського суду, за умови, що таку явку 
судом було визнано обов’язковою. Тобто 
Постанова дає нам відповідь, що і до «ін-
ших витрат» послуги з представництва у 
господарському процесі віднести не можна.

У такому випадку і фізичним, і юридич-
ним особам буде вигідніше звертатися за 
правовою допомогою до професійних адво-
катів, тому що у них будуть гарантії щодо 
відшкодування витрат на їх послуги. Така 
ситуація вказує на можливість ризику для 
усіх інших фахівців у галузі права. Згідно 
ч. 3 ст. 1 ЗУ «Про безоплатну правову допо-
могу» правова допомога – це надання пра-
вових послуг, спрямованих на забезпечення 
реалізації прав і свобод людини і громадя-
нина, захисту цих прав і свобод, їх віднов-
лення у разі порушення. З цього визначення 
витікає, що правову допомогу може надати 
як професійний адвокат, так і будь-який 
юрист. З урахуванням права встановленого 
в Конституцїї та визначення в законодавстві, 

можна зробити висновок про те, що кожна 
людина має право сама обирати чиєю пра-
вовою допомогою їй скористатися та мати 
можливість відшкодувати усі витрати, по-
несені на таку допомогу. Для виправлення 
вищенаведеного доцільно було б доповни-
ти зміст ст. 44 Господарського процесуаль-
ного кодексу наступною нормою: «Судові 
витрати складаються з судового збору, сум, 
що підлягають сплаті за проведення судо-
вої експертизи, призначеної господарським 
судом, витрат, пов’язаних з оглядом та до-
слідженням речових доказів у місці їх зна-
ходження, оплати послуг перекладача, ви-
трат на правову допомогу та інших витрат, 
пов’язаних з розглядом справи».

Внесення зазначених змін надасть мож-
ливості отримувати правову допомогу від 
будь-яких фахівців у галузі права, що роз-
ширить демократичний принцип на захист 
прав у господарському процесі.

Таким чином, у господарському процесі 
формально розмір витрат, які можуть бути 
відшкодовані, не обмежено. Але судова 
практика показує, що визначають розмір 
витрат, які підлягають відшкодуванню, ви-
ходячи з огляду на «розумну необхідність». 
Сторона, яка має намір відшкодувати такі 
витрати, на практиці зустрічається з труд-
нощами доведення зайнятості адвоката, ро-
зумності та співрозмірності цих витрат. Цей 
обов’язок доказування судді покладають 
саме на сторону, яка заявляє про такі витра-
ти. Якщо охоплювати предметом угоди про 
надання правової допомоги, за якою пла-
нується здійснити відшкодування витрат 
на оплату послуг адвоката, тільки надання 
адвокатських послуг на тих стадіях госпо-
дарського процесу, що передують прийнят-
тю рішення у господарській справі, а у ви-
падку необхідності надання адвокатських 
послуг на подальших стадіях господар-
ського процесу слід унормовувати відпо-
відні відносини іншою угодою про надання 
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правової допомоги, яка не подаватиметься 
господарському суду для відшкодування 
розглядуваних витрат. Це зменшить ризик 
відмови у відшкодуванні витрат на право-
ву допомогу у випадку включення до пред-
мету угоди про надання правової допомоги 
надання адвокатських послуг на тих ста-
діях господарського процесу, що слідують 
після прийняття рішення у господарській 
справі, коли існує ймовірність відмови гос-
подарського суду у їхньому відшкодуванні 
з посиланням на неможливість фактичного 
надання цих послуг на момент прийняття 
рішення у справі. 

Отже, чинне господарське процесуальне 
законодавство надає можливість відшко-
дування сторонам витрат на оплату послуг 
адвоката (на відміну від витрат, що підля-
гають сплаті за послуги інших представни-

ків). Однак у силу недостатнього правового 
регулювання судова практика перетворила 
реалізацію цього права на занадто формалі-
зовану процедуру, без знання тонкощів якої 
практично не можливо отримати такого від-
шкодування.

Згідно ГПК скоротили ж відшкодування 
витрат на правову допомогу здійснюється 
тільки за послуги адвоката, що обмежує як 
права усіх інших фахівців у галузі права, 
так і права тих, хто звернувся за правовою 
допомогою до вищезазначених юристів, 
тому що у такому випадку у звернувшихся 
осіб не буде гарантій щодо відшкодування 
витрат на їх послуги. Розширення змісту 
ст.44 ГПКУ з посиланням на відшкодуван-
ня витрат як на адвокатів, так і на інших фа-
хівців у галузі права вирішило б вищезазна-
чену проблему.
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КЛІЄНТ У ДОГОВОРІ ФАКТОРИНГУ: 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

У статті здійснено пропозиції щодо вдосконалення правового статусу клієнта у договорі фак-
торингу, окреслено сферу функціонування даного суб’єкта.
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В статье осуществлены предложения по усовершенствованию правового статуса клиента в 
договоре факторинга, очерчена сфера функционирования данного субъекта.
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The article defined and improved the legal status of the client in the factoring agreement, outlined 
its sphere of activity.

Key words: factoring, factoring agreement, the customer.

Постановка проблеми, зв’язок з на-
уковими та практичними завданнями. 
З’ясування сутності правового статусу 
клієнта у договорі факторингу є переду-
мовою вдосконалення правового регулю-
вання даного договору. Особливо акту-
альним це видається зважаючи на значне 
збільшення кількості договорів факторин-
гу з кожним роком. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій з даної теми. Певним чином ас-
пекти, пов’язані зі статусом клієнта, вже 
досліджувалися як вітчизняними, так і 
зарубіжними вченими, серед яких Н.М. 
Внукова [1], К.Д. Гасніков [2], О.В. Гер-
ценштейн [3], І.І. Іваш [4], О.В. Качер [5], 
О.О. Лефель [6], С.Д. Людвиг [7], Р.А. 
Малимоненко [8], О.І. Пальчук [9], І.Є. 
Покамєстов [10], М.В. Русаков [11], Я.О. 
Чапічадзе [12], І.О. Ярошевич [13]. Разом 
із тим, низка питань і досі залишаються 
недостатньо вирішеними. Так, незважа-
ючи на те, що Цивільний кодекс України 

від 16 січня 2003 р. №435-IV (далі – ЦК 
України), нормативно-правовий акт, де на 
сьогодні найбільш повно прописано нор-
ми щодо договору факторингу, не містить 
спеціальних вимог до клієнтів за даним 
договором, у світовій практиці ними є, як 
правило, комерційні юридичні особи, а 
також фізичні особи-підприємці, оскільки 
факторинг є найбільш зручним способом 
усунення дефіциту обігових коштів саме 
для учасників підприємницького обігу 
[14, c. 173-174]. Проте статус клієнта за 
договором факторингу з точки зору під-
приємницького права досліджено недо-
статньо, що призводить до виникнення 
проблем (докладніше їх буде окреслено 
під час викладу основного матеріалу). 

Метою даної роботи є визначення та 
вдосконалення правового статусу даного 
суб’єкта, а також – окреслення типових 
сфер його діяльності.

Виклад основного матеріалу. Необ-
хідно також зазначити, що науковцями 
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вже висловлювалася думка стосовно того, 
хто саме зазвичай є клієнтом за договором 
факторингу. Зокрема, В. Глєбов зазначає, 
що факторингове обслуговування є най-
більш ефективним для торгівлі, малих та 
середніх підприємств [15, с. 14-15]. Л. Ле-
ваєва, разом із тим, вважає, що не будь-яке 
підприємство, що відноситься до категорії 
малого або середнього, може скориста-
тися послугами факторингової компанії. 
Так, на практиці не прийнято приймати на 
факторингове обслуговування: 1) підпри-
ємства з великою кількістю дебіторів, за-
боргованість кожного з яких виражається 
невеликою сумою; 2) підприємства, що 
займаються виробництвом нестандартної 
або вузькоспеціалізованої продукції; 3) 
будівельні та інші фірми, що працюють 
із субпідрядниками; 4) підприємства, які 
реалізують свою продукцію на умовах 
післяпродажного обслуговування, практи-
куючи компенсаційні операції; 5) підпри-
ємства, що укладають зі своїми клієнтами 
довгострокові контракти і виставляють 
рахунки після закінчення певних етапів 
робіт або здійснення поставок [16].

У науковій літературі зазначаються і при-
чини можливого обмеження вищевказаних 
підприємств для факторингового обслуго-
вування з боку фактора. Відносно першого 
виду головною перешкодою є складність 
оцінки кредитного ризику, надзвичайно 
високі витрати на перевірку кредитоспро-
можності у порівнянні з сумою заборгова-
ності. Стосовно другого виду зазначається, 
що факторингове обслуговування має мало 
шансів відбуватися через недоцільність 
сплати високих гонорарів фактору в разі 
неможливості швидкого розширення ви-
робництва та збільшення прибутків. Для 
всіх інших підприємств факторингове об-
слуговування є проблемним через наявність 
додаткового ризику в разі перевідступлення 
таких вимог, оплату яких не може бути здій-

снено в строк у зв’язку з невиконанням про-
давцем власних зобов’язань [17, с. 369].

Факторингові операції також, як пра-
вило, не здійснюються за борговими 
зобов’язаннями фізичних осіб, філіалів 
підприємств. Це відбувається в цілому 
з тих же причин, що й стосовно підпри-
ємств з великою кількістю дрібних дебіто-
рів [18, с. 181].

Є. Ткач вважає, що найбільш ефектив-
ним буде використання факторингу в опе-
раціях у сфері роздрібної торгівлі та по-
слуг [19, c. 137]. А. Муравйов, директор із 
розвитку бізнесу декількох регіонів фак-
торингової компанії «Єврокомерц», зазна-
чає, що, якщо вести мову про приблизний 
опис клієнта за факторингом, необхідно 
відзначити, що, в першу чергу, це підпри-
ємства малого та середнього бізнесу, які 
займаються продажем або оптовою торгів-
лею, а також такі, що працюють на ринку 
послуг, розрахованих на інших підприєм-
ців. Якщо поділяти компанії за галузевим 
принципом, найбільше буде компаній, 
що займаються продуктами харчування 
та алкоголем, непродовольчими товара-
ми сегменту побутової хімії, парфумерії, 
будівельними матеріалами, комплектую-
чими та устаткуванням для сировинного 
та переробного комплексу тощо [20, c. 8]. 
Отже, як правило, клієнтами за договором 
факторингу є суб’єкти з визначеною вище 
виробничою та організаційною спрямо-
ваністю. Даний досвід варто враховувати 
банкам та факторинговим компаніям, які 
тільки розвиваються, для попередження 
можливих проблем та пошуку перспек-
тивних клієнтів для обслуговування.

ЦК України розуміє під клієнтом за до-
говором факторингу фізичну або юридичну 
особу, яка є суб’єктом підприємницької ді-
яльності [21]. Викладення цієї норми таким 
чином викликає певні сумніви. Так, відпо-
відно до ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу 
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України вiд 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі 
– ГК України), господарська діяльність, що 
здійснюється для досягнення економічних і 
соціальних результатів та з метою одержан-
ня прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти 
підприємництва – підприємцями. Госпо-
дарська діяльність може здійснюватись і 
без мети одержання прибутку (некомер-
ційна господарська діяльність) [22]. Таким 
чином, відповідно до формулювання статті 
ЦК України, що розглядається, право від-
ступлення грошових вимог матимуть лише 
підприємці. Суб’єкти некомерційної госпо-
дарської діяльності сюди відноситися вже 
не будуть. Слід сказати, що така ситуація не 
є коректною, оскільки необхідно не забува-
ти про можливість здійснення суб’єктами 
некомерційного господарювання діяльнос-
ті, спрямованої на створення та підтриман-
ня необхідних матеріально-технічних умов 
їх функціонування, яка може передбачати 
укладення певних господарських догово-
рів та навіть отримання прибутку. У проце-
сі цієї діяльності існує ймовірність, що для 
підвищення її ефективності корисним буде 
відступлення певних вимог. Тому пропо-

нується розуміти під клієнтом у договорі 
факторингу не суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, а суб’єкта господарюван-
ня. Таким чином, відповідно до вимог ст. 
55 ГК України [22], клієнтами у цьому ви-
падку зможуть бути господарські органі-
зації-юридичні особи, створені відповідно 
до ЦК України, державні, комунальні та 
інші підприємства, створені відповідно до 
ГК України, а також інші юридичні особи, 
які здійснюють господарську діяльність 
та зареєстровані в установленому законом 
порядку; громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані 
відповідно до закону як підприємці.

Висновки. Отже, в роботі окреслено 
типову сферу діяльності клієнта за дого-
вором факторингу, визначено його пра-
вовий статус, зі здійсненням пропозицій 
щодо вдосконалення останнього.

До перспективних напрямів науко-
вих пошуків слід віднести питання до-
слідження статусу боржника, із наголосом 
на захист цього суб’єкта факторингового 
правовідношення.
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ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті проаналізовано нормативно-правові акти, що регулють трудову дисципліну працівни-
ків залізничного транспорту. Виявлено особливості дисциплінарної відповідальності працівників 
основної діяльності залізничного транспорту. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення 
чинного законодавства у сфері регулювання особливостей трудової дисципліни залізничників. 

Ключові слова: працівники, залізничний транспорт, трудова дисципліна, правове регулю-
вання, дисциплінарна відповідальність. 

В статье проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие трудовую дисципли-
ну работников железнодорожного транспорта. Выявлены особенности дисциплинарной ответ-
ственности работников основной деятельности железнодорожного транспорта. Предложены ре-
комендации по усовершенствованию действующего законодательства в сфере регулирования 
особенностей трудовой дисциплины железнодорожников.

Ключевые слова: работники, железнодорожный транспорт, трудовая дисциплина, правовое 
регулирование, дисциплинарная ответственность.

The article analyzes the normative-legal acts regulating labour discipline workers of railway trans-
port. Peculiarities of disciplinary responsibility of employees of the core activities of railway transport. 
Recommendations on improvement of the current legislation in the sphere of regulation of the pecu-
liarities of labour discipline of railwaymen. 

Key words: workers, railway transport, labour discipline, regulation, disciplinary liability.

Залізничний транспорт є найрозвинуті-
шим в Україні. Перевагами цього виду тран-
спорту є велика розгалуженість та низькі та-
рифи. Пропускна спроможність залізничної 
мережі значно перевищує поточні обсяги 
руху. Він забезпечує виробничі і невиробни-
чі потреби матеріального виробництва, не-

виробничої сфери, а також населення в усіх 
видах перевезень. Важливість залізничного 
транспорту в системі транспортних кому-
нікацій України посилюється і тим, що че-
рез територію держави пролягають основні 
транспортні транс’європейські коридори: 
Схід-Захід, Балтика-Чорне море.



129

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Актуальність вибраної проблеми ви-
значається необхідністю нормативного 
удосконалення забезпечення безпечного 
руху поїздів і маневрової роботи, схорон-
ності перевезених вантажів, багажу і дові-
реного майна, а також, для уникнення си-
туацій, що загрожують життю і здоров’ю 
пасажирів, від некваліфікованої роботи 
працівників підприємств, установ і орга-
нізацій залізничного транспорту.

Постановка проблеми полягає в 
з’ясуванні за допомогою аналізу чинних 
нормативно-правових актів, якими регу-
люється трудова дисципліна працівників 
залізничного транспорту, рівня правової 
урегульованості в цьому питанні з огляду 
на специфіку трудової функції працівни-
ків певних категорій, пов’язаної з рухом 
поїздів і обслуговуванням об’єктів підви-
щеної небезпеки.

Проблему дисциплінарної відпові-
дальності працівників було розглянуто в 
працях багатьох правознавців, зокрема 
А. М Апанасенко, В. С. Венедіктова, Б. 
К. Бегічева, М. Г. Александрова, Р. І. Кон-
дратьева, П. А. Бущенка та інших. Однак 
залишається достатньо нерозглянутих 
проблем у сфері дотримання дисципліни 
працівниками основної діяльності заліз-
ничного транспорту. Аналіз та вивчення 
усіх цих проблем є важливим етапом для 
скорішого їх практичного розв’язання.

Метою роботи є дослідження проблем-
них місць у дисциплінарній відповідальнос-
ті працівників основної діяльності залізнич-
ного транспорту з урахуванням сучасного 
стану економіки країни та залізниці.

Специфіка дотримання дисципліни на 
залізниці залежить від багатьох факторів, 
серед яких слід виділити функціонуван-
ня джерел підвищеної небезпеки, з якими 
пов’язана основна діяльність на залізнич-
ному транспорті; роз’їзний характер робо-
ти працівників локомотивних і поїздних 

бригад; невідповідність структури заліз-
ничного транспорту адміністративному-
територіальному устрою держави.

Організація праці на залізничному тран-
спорті поділяє усіх працівників залізниць 
на дві групи. Першу групу складають осо-
би, праця яких має небезпечний, напруже-
ний, безперервний, інтенсивний та відпові-
дальний характер. До них пред’являються 
підвищені вимоги щодо стану здоров’я, 
рівня теоретичних і практичних знань, дис-
циплінованості. Це – працівники основних 
професій залізничного транспорту (зайняті 
основною діяльністю залізничного тран-
спорту, пов’язаною з рухом поїздів та об-
слуговуванням пасажирів). Другу групу 
складають працівники, зайняті на роботах, 
у підприємствах, установах, організаціях, у 
структурних підрозділах залізничної сфе-
ри, які безпосередньо не пов’язані з осно-
вною її діяльністю.

Працівником залізничного транспорту 
(за основними професіями) пропонується 
розуміти особу, яка досягла вісімнадцяти 
років; має спеціальну підготовку; належ-
ний стан здоров’я, підтверджений медич-
ним обстеженням; відповідає кваліфіка-
ційним вимогам; обізнана з правилами 
технічної експлуатації залізниці; уклала 
трудовий договір (контракт) і приступи-
ла до виконання роботи, безпосередньо 
пов’язаної з рухом поїздів та обслугову-
ванням пасажирів на залізничному тран-
спорті загального користування.[2]

Звернемо увагу на поняття трудової 
дисципліни – це сукупність правових 
норм, що регулюють внутрішній трудовий 
розпорядок і встановлюють трудові права 
та обов’язки сторін трудового договору, а 
також заохочення за успіхи в роботі та від-
повідальність за умисне невиконання тру-
дових обов’язків.

Головний зміст трудової дисципліни – 
свідоме та творче ставлення до виконува-
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ної роботи, забезпечення високої якості в 
роботі, раціональне використання робочо-
го часу, прагнення до співробітництва та 
взаємоповаги. [3]

Трудові відносини працівників заліз-
ничного транспорту загального користу-
вання регулюються на підставі Кодексу 
законів про працю України, Положенням 
"Про дисципліну працівників залізнично-
го транспорту України" та іншими актами 
законодавства України про працю.

Важливим стимулюючим чинником у 
забезпеченні трудової дисципліни є такі 
правові методи, як заохочення, мета якого 
– виявлення поваги до працівників; визна-
ння заслуг працівника; виявлення громад-
ської пошани до зразкового та творчого 
виконання працівником трудових завдань.

Крім зазначеного до правових методів 
забезпечення трудової дисципліни нале-
жать переконання та виховання, а до не-
сумлінних працівників може вживатися 
метод примусу, який полягає в застосуван-
ні до порушників заходів дисциплінарно-
го та громадського впливу [3].

Підставою для притягнення працівника 
до дисциплінарної відповідальності є по-
рушення ним трудової дисципліни, тобто 
своїх обов’язків, що випливають із трудо-
вого законодавства, колективного й трудо-
вого договорів (дисциплінарний просту-
пок) [1].

Під дисциплінарним проступком ро-
зуміється протиправне, винне невиконан-
ня або неналежне виконання працівни-
ком його трудових обов’язків. Прийняття 
статутів і положень про дисципліну про-
диктовано необхідністю найсуворішого 
дотримання певними категоріями праців-
ників внутрішнього трудового розпорядку 
на транспорті, порушення якого може при-
звести до важких наслідків (аж до загибелі 
людей). Тому до працівників зілізниці, які 
підпадають під дію статутів і положень 

про дисципліну, ставляться більш високі 
вимоги, ніж до інших категорій працівни-
ків, на яких цілком поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку від-
повідної організації. 

Найпоширеніша в трудовому проце-
сі є дисциплінарна відповідальність, яка 
включає до свого складу такі загальноде-
мократичні принципи, як законність, спра-
ведливість, невідворотність і наявність 
правових гарантій від безпідставного за-
стосування стягнень. Також характерною 
ознакою є те, що вона охоплює широке 
коло робітників та службовців і передба-
чає лише два види дисциплінарних стяг-
нень – догану та звільнення з роботи.

Звільнення застосовується тільки у ви-
падках порушення дисципліни, наслідки 
яких загрожують безпеці руху поїздів, 
життю і здоров’ю громадян і тільки керів-
ником, який має право прийняття на робо-
ту працівника, що вчинив дисциплінарний 
проступок [4].

Положення "Про дисципліну праців-
ників залізничного транспорту України" 
поширюється на всіх працівників підпри-
ємств, установ, організацій залізничного 
транспорту, що належать до державної 
власності. Кожен працівник, на якого по-
ширюється дія Положення про дисциплі-
ну, зобов’язаний:

– знати і неухильно дотримуватися 
його вимог;

– зберігати порядок і дотримуватися 
правил, установлених чинним законодав-
ством, Правилами технічної експлуатації 
залізниць, наказів, інструкцій та інших 
нормативних актів, що діють на залізнич-
ному транспорті, вчасно виконувати нака-
зи і розпорядження керівників;

– забезпечувати безпеку руху поїздів 
і маневрової роботи, виконувати вимоги 
правил і норм охорони праці, техніки без-
пеки, виробничої санітарії, пожежної без-
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пеки й охорони навколишнього природно-
го середовища;

– дотримуватись графіків руху потя-
гів, забезпечувати своєчасну доставку до 
місця призначення пасажирів і вантажів, 
піклуватися про пасажирів, забезпечувати 
високий рівень культури їхнього обслуго-
вування;

– берегти матеріально-технічні засоби, 
забезпечувати схоронність вантажів і ба-
гажу, уживати заходів щодо попередження 
їх розкрадання, втрати, ушкоджень і псу-
вання;

– дотримуватись правил внутрішнього 
трудового розпорядку.

Поряд з обов’язками кожний працівник 
наділений законодавством певними права-
ми. До таких належать:

– право вимагати належних умов пра-
ці (освітлення, опалення приміщень, усу-
нення шкідливих і небезпечних факторів, 
що створюють загрозу життю і здоров’ю, 
справний стан устаткування, рухомого 
складу);

– право на виконання адміністрацією 
норм охорони праці та техніки безпеки;

– право на створення нормальних умов 
для виконання норм виробітку і високо-
продуктивної праці.

На залізничному транспорті керівник 
несе відповідальність за стан дисципліни 
серед підлеглих і сам є прикладом у дотри-
манні законності, дисципліни, норм мора-
лі, давати законні й професійно грамотні 
вказівки підлеглим, перевіряти якість і 
своєчасність їхнього виконання.[2]

Також, слід зауважити, що потяг по-
винен слідувати згідно графіку руху. За 
спізнення машиніста притягнуть до дис-
циплінарної відповідальності. Хоча, не-
зважаючи на причину спізнення, він має 
право вимагати належних умов праці. 
Всім відомий факт, що більшість рухомо-
го складу залізниці потрібно модернізува-

ти, якщо не реконструювати. Але в краї-
ні на такого роду потреби немає коштів 
або недостатньо. Не краща ситуація й у 
провідників. Експлуатаційний пробіг за-
лізничних вагонів вже давно перевищив 
допустимий. Тому перед працівниками 
основної діяльності залізничного тран-
спорту полягає величезна задача. В умо-
вах відсутності фінансування та будь-яких 
покращень обслуговувати користувачів на 
найвищому рівні. Тобто чітке дотримання 
порядку і правил, наказів, інструкцій та 
інших нормативних актів, своєчасному і 
точному виконанні наказів і розпоряджень 
керівників, забезпеченні безпеки руху по-
їздів і маневрової роботи, виконанні пра-
вил і норм охорони праці, техніки безпеки, 
виробничої санітарії, пожежної безпеки, 
охорони навколишнього середовища, до-
триманні правил внутрішнього трудово-
го розпорядку, забезпеченні схоронності 
майна власника і перевезених вантажів, 
дотриманні графіка руху потягів і своєчас-
ної доставки пасажирів і вантажів, турботі 
про пасажирів, забезпеченні високого рів-
ня культури їхнього обслуговування, вико-
нанні обов’язків, передбачених трудовими 
договорами.

Отже, для реалізації всього вище пе-
рерахованого потрібна висока організо-
ваність у роботі та бездоганне виконання 
трудових обов’язків. Порушення дисци-
пліни на залізничному транспорті створює 
загрозу життю і здоров’ю людей, безпе-
ці руху поїздів, схоронності перевезених 
вантажів, завдання збитку навколишньо-
му середовищу, а також приводить до не-
виконання договірних зобов’язань. Стійка 
безпечна робота залізниці неможлива без 
дотримання трудової, виробничої та тех-
нологічної дисципліни [2].

Висновок. Зважаючи на те, що трудо-
ва функція працівників основної діяль-
ності залізничного транспорту пов’язана 
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з роботою з джерелом підвищеної не-
безпеки й перевезенням пасажирів і 
багажів, підтримання дисципліни на 
залізничному транспорті має особливо 
важливе значення. У зв’язку з цим у нор-
мативно-правових актах, які регулюють 
правовий статус працівників основної 
діяльності залізничного транспорту, 
цьому аспекту повинно бути приділена 
окрема увага з чітким окресленням як 
заходів дисциплінарного впливу за не-
належне виконання працівником сво-
їх трудових обов’язків, у тому числі й 
підвищених, зумовлених специфікою 
діяльності залізничного транспорту, за 
кожним із видів дисциплінарних про-
ступків, так і заходів позитивної впливу, 
що здатні сприяти підвищенню відпові-
дального ставлення працівника до своєї 
роботи й формуванню в нього усвідом-
леного прагненя постійно підвищувати 
свій професійний рівень і рівень дисци-
пліни. 

Незважаючи на те, що на сьогодні існує 
низка правових актів, спрямованих на ре-
гулювання цих питань у межах залізнич-

ного транспорту, говорити про всебічне й 
ґрунтовне вирішення проблеми спеціальної 
відповідальності працівників основної ді-
яльності залізничного транспорту як одно-
го з важливих елементів правового статусу 
працівника ще немає підстав. Така ситуація 
зумовлена, з одного боку, тим, що спеціаль-
ні норми стосовно дисципліни, відповідаль-
ності за її порушення, заохочень за високий 
рівень її дотримання розрізнені в численних 
нормативних джерелах, а з другого, – тим, 
що до цього часу не було здійснено належ-
ної класифікаційної роботи щодо того, які 
категорії працівників мають підпадати під 
дію цих спеціальних норм. 

Подолання указаних проблем можливе 
за умови подальшої нормативної діяльнос-
ті, яка може рухатися у двох напрямах: або 
шляхом більш гармонізованого локально-
го регулювання відповідних питань, або 
шляхом створення спеціального акта, 
який би висвітлював не лише заходи за-
безпечення дисципліни працівників осно-
вної діяльності залізничного транспорту, а 
й усі інші аспекти правового статусу пра-
цівників залізничного транспорту.
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ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ (ФАКТИ) 
ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

У статті досліджено поняття юридичних фактів як підстав виникнення трудових правовідно-
син. Проводиться класифікація юридичних фактів у трудових правовідносинах України, визна-
чається їх місце у механізмі правового регулювання, засоби закріплення, деталізації та змісту.

Ключові слова: трудове право, правовідношення, юридичний факт, трудовий договір.

В статье исследовано понятие юридических фактов как оснований возникновения трудовых 
правоотношений. Проводится классификация юридических фактов в трудовых правоотношени-
ях Украины, определяется их место в механизме правового регулирования, способы закрепле-
ния, детализации и содержания.

Ключевые слова: трудовое право, правоотношения, юридический факт, трудовой договор.

In this article is investigated the concept of legal facts as the basis of an employment relationship. 
Conducted classification of the legal facts in labor relations of Ukraine denned by their place in the 
mechanism of legal regulation, ways to fixation, detailization and content.

Key words: employment law, legal relationship, a legal fact, the employment contract. Актуаль-
ність обраної теми зумовлюється тим, що питання юридичних фактів як підстав виникнення 
трудових правовідносин завжди привертало увагу вчених-правознавців. Однак, незважаючи на 
глибокі дослідження, проблеми юридичних фактів у трудовому праві України не втратили своєї 
актуальності і донині. Навпаки, дискусійні моменти стали ще більш гострішими.

Постановка проблеми. До сьогодні зали-
шається спірним питання стосовно визначен-
ня поняття юридичних фактів у трудовому 
праві, яке б враховувало специфіку предме-
та галузі. Важливе теоретичне та практичне 
значення має проблема чіткого розмежуван-
ня юридичних підстав та юридичних умов 
виникнення відносин у сфері праці.

Об’єктом дослідження є юридичні 
факти як категорія загальної теорії права і 
науки трудового права України.

Предметом дослідження є правові га-
рантії виникнення трудових правовід-
носин в Україні.

Метою роботи є повне і всебічне до-
слідження виникнення трудових правовід-
носин.

Cеред галузей сучасного права Украї-
ни трудове право займає одне з провідних 

місць. Його значення визначається роллю 
праці в суспільстві. Кожній людині, яка ре-
алізує право на працю що закріплене в ст. 
43 Конституції України, доводиться зверта-
тися до норм трудового права [1, ст. 141].

На сьогодні об’єктом регулювання тру-
дового права є відносини по працевлашту-
ванню, що можуть передувати трудовим 
відносинам, колективні правові відноси-
ни, що є похідними від трудових відносин, 
та відносини, які тимчасово або постійно 
приходять на зміну трудовим відносинам.

Особливе місце у загальній системі 
фактів трудового права посідають юри-
дичні факти, що породжують виникнення 
трудових правовідносин. Юридичні фак-
ти, що призводять до виникнення назва-
них правовідносин, формують фундамен-
тальну основу для подальшого розвитку 
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інших відносин працівника та роботодав-
ця у їх межах. 

Юридичні факти в даному випадку є 
двосторонніми юридичними актами, які 
становлять, з одного боку, погоджене во-
левиявлення громадянина, який бажає 
одержати роботу саме на даному підпри-
ємстві, а з другого – рішення власника 
або уповноваженого ним органу. Таким 
двостороннім актом є угода (трудовий до-
говір) про вступ на роботу робітника або 
службовця. 

М. Александров, розглядаючи підста-
ви виникнення соціалістичних трудових 
правовідносин, стверджував, що остан-
ні завжди виникають з юридичних актів. 
Вони, у свою чергу, є одним з різновидів 
правомірних дій і є волевиявленнями, що 
вчиняються зі спеціальними намірами ви-
кликати відповідні юридичні наслідки, се-
ред яких встановити ті чи інші відносини. 
Юридичним актам протистоять волевияв-
лення, що вчиняються без згаданого намі-
ру, але все ж викликають такі наслідки в 
силу закону [14, с. 63].

В.Яременко підтверджує, що саме 
юридичним актам законодавець надає го-
ловного значення при виникненні трудо-
вих правовідносин. Він розширює даний 
висновок і наголошує: «Юридичні акти 
– це правомірні, свідомі, цілеспрямовані 
дії людей, здатні викликати виникнення, 
зміну чи припинення трудових правовід-
носин» [15, с. 98].

У трудовому договорі (контракті) час-
тіше всього знаходить своє вираження 
воля кожного з учасників трудових пра-
вовідносин. Трудовий договір (контракт) 
ґрунтується на вільному волевиявленні 
його сторін (статті 2,21 КЗпП України). 
Тобто законодавство визнає трудовий до-
говір (контракт) узагальнюючою підста-
вою виникнення трудових правовідносин, 
що містить у собі двостороннє волевияв-

лення людей: з однієї сторони – особи, яка 
наймається на роботу (службу), а з дру-
гої-роботодавця: власника підприємства, 
установи, організації, чи уповноваженого 
ним органу, або фізичної особи- підпри-
ємця [2, ст. 375].

До укладання трудового договору між 
сторонами трудові правовідносини від-
сутні. Проте вже сама процедура укладен-
ня трудового договору є процесом виник-
нення трудових правовідносин. 

Звернемо увагу на те, що при виникнен-
ні трудових правовідносин з’являються 
юридичні факти, що представляють со-
бою факти дії. Значення вказаних юри-
дичних фактів полягає в тому, що без них 
норма права не може виявити свою дію зо-
вні. Таким чином, трудові правовідносини 
виникають у просторі й часі не самі по 
собі, а за певних життєвих обставин, яким 
законодавець надає юридичного значення. 

Крім того, юридичні факти виконують 
функцію гарантії законності. Закріплен-
ня юридичних фактів в нормах трудового 
права та їх застосування покликане визна-
чати точні умови, за яких настають певні 
правові наслідки. Юридичні факти також 
впливають на подальшу долю трудових 
правовідносин [4, с. 21].

Такі юридичні факти при призначенні 
на посаду як акт, указ, постанова, наказ 
чи документ іншої форми – мають право-
створюючий характер. Цікавою є супереч-
ка серед вчених-правників щодо юридич-
ної сутності вказаних документів. 

Так з точки зору 3.Іванової, конкретна 
особа стає службовцем даної установи 
саме тому, що вона уклала договір і була 
наказом зарахована на відповідну посаду. 
Останні є юридичними фактами, що без-
посередньо обумовлюють виникнення да-
них правовідносин [5, с. 24].

На думку П.Пилипенка, законодавець 
у ст. 24 КЗпП України визначає, що тру-
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довий договір вважається укладеним за 
наявності хоча б одного з наступних юри-
дичних фактів: 1) видання наказу чи роз-
порядження про зарахування на роботу; 
2) фактичного допуску працівника до ро-
боти. Однак далі автор уточнює, що факт 
«видання наказу» не слід тлумачити бук-
вально, тобто дату його видання вважати 
датою виникнення трудових правовід-
носин. Тому робиться наступний висно-
вок: «видання наказу чи розпорядження» 
є лише оформленням юридичного факту 
укладення трудового договору, який поро-
джує трудові правовідносини[9, с. 73-77].

Автори Науково-практичного комента-
ря до законодавства України про працю, 
аналізуючи п. 7 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України № 9 від 6 листопада 
1992 р. «Про практику розгляду судами 
трудових спорів», висловлюють думку, 
що Пленум пов’язує виникнення трудо-
вих правовідносин лише з двома юридич-
ними фактами – наказом про прийняття 
на роботу та фактичним допуском до неї. 
Це дає їм можливість зробити висновок: 
укладення договору в усній чи письмовій 
формі, як це передбачено чи припускаєть-
ся ч. 1 ст. 24 КЗпП, є попереднім, чимось 
на зразок угоди про наміри[12 с.229-230].

Цікавою є точка зору О.Баринова, 
котрий вважає, що трудовому догово-
ру, як юридичному факту, властиві такі 
елементи: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна 
та об’єктивна сторони. На його думку, 
більшість зазначених фактів складається 
з цих необхідних елементів. Тому якщо 
встановлена законом форма (наказ, роз-
порядження) є обов’язковим елементом 
об’єктивної сторони, то наслідок у вигля-
ді тих чи інших відносин настає без до-
даткового оформлення, немов би автома-
тично. Якщо юридичний факт не містить 
такого оформлення, особливо коли він є 
односторонньою дією працівника (про-

гул), тоді частіше за все для виникнення 
наслідків у вигляді відповідних відносин 
виникає потреба у тому чи іншому фор-
мальному акті (наказ, розпорядження) [3, 
с. 31-32]. Таким чином, автор наголошує 
на можливості розгляду наказу, як частини 
об’єктивної сторони юридичного факту в 
одному випадку, та як самостійного факту 
– в іншому.

В приведених твердженнях відобра-
жені найбільш типові уявлення про роль 
наказу в процесі встановлення трудових 
правовідносин. Вченими-правниками на-
каз розглядається то як юридичний факт, 
що у юридичному складі призводить до 
настання необхідного наслідку, то як вка-
заний факт, який свідчить про укладення 
трудового договору, котрий у свою чергу 
спричиняє виникнення названих право-
відносин, то як факт, що безпосередньо 
призводить до встановлення трудових 
правовідносин, то як одне з волевиявлень, 
передбачених об’єктивною стороною кон-
кретного факту, та які у сукупності при-
зводять до виникнення необхідного пра-
вового наслідку. 

Тому цікавим є твердження В.Ісакова, 
що будь-який юридичний факт становить 
єдність змісту та форми – зовнішнього ви-
раження цього змісту [6, с. 117]. 

Для встановлення більшості трудових 
правовідносин (крім випадків обрання, 
призначення чи затвердження на посаді), 
основною підставою є укладення трудо-
вого договору. Чинним КЗпП України пе-
редбачені дві форми трудового договору: 
усна та письмова. Однак необхідно розріз-
няти форму трудового договору та форму 
існування юридичного факту укладення 
даного договору в передбаченій законо-
давством формі. 

Так усна форма трудового договору 
передбачає досягнення домовленостей 
між сторонами, щодо суттєвих його умов. 
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Такі домовленості досягаються при обго-
воренні умов договору в процесі співбесі-
ди власника та потенційного працівника. 
Тобто такі домовленості є попередніми. 
Вони свідчать про бажання сторін уклас-
ти договір, є початковими та повинні бути 
підкріплені подальшою сукупністю воле-
виявлень сторін. 

Трудовий договір не можна вважати 
укладеним лише за досягнення усної до-
мовленості щодо умов праці на підпри-
ємстві. До того ж відсутність такої домов-
леності за наявності інших погоджених 
волевиявлень сторін дефектності вказано-
го факту укладення трудового договору не 
спричиняє.

Частіш за все, про досягнення згоди на 
укладення трудового договору свідчать 
наступні волевиявлення сторін: подання 
потенційним працівником письмової за-
яви про прийняття на роботу; фіксація на 
ній резолюції власника; надання майбут-
нім працівником паспорта чи іншого доку-
мента, що посвідчує особу, тощо; видання 
наказу (розпорядження) про прийняття на 
роботу власником. Вказані волевиявлення 
є обставинами, які у сукупності свідчать 
про укладення цього договору в усній 
формі. Дані обставини є об’єктивною 
стороною юридичного факту укладення 
усного трудового договору. 

Таким чином, видання власником нака-
зу про прийняття на роботу є обставиною, 
що підтверджує наявність всіх інших пе-
редуючих обставин та узагальнює їх. Так 
як наказ є письмовим документом, зміст 
якого не важко встановити в подальшому, 
то роль оформлення зазначеного факту 
укладення усного трудового договору до-
цільно надати саме йому.

В зв’язку з тим, що стаття 24 КЗпП 
України передбачає укладання трудового 
договору, як правило, у письмовій формі 
– то розглянуті вище письмові волевияв-

лення сторін, виражені у таких докумен-
тах, як заява майбутнього працівника, 
погоджена з власником, та наказ про при-
йняття на роботу, не є письмовою формою 
трудового договору[2, ст. 375]. Вони є 
обов’язковими атрибутами такого усного 
договору. Томущо укладення письмового 
договору передбачає підписання сторо-
нами документа, який називається «тру-
довий договір» та містить суттєві умови 
договору, встановлені трудовим законо-
давством. Одночасно підписання письмо-
вого договору не передбачає звільнення 
власника від обов’язку видання наказу 
про зарахування працівника на роботу, 
оскільки згідно з чинним законодавством 
укладення трудового договору в будь-якій 
формі оформляється відповідним наказом 
чи розпорядженням.

Таким чином, трудовий договір у пись-
мовій формі містить волевиявлення обох 
сторін, спрямовані на його укладення. 
Такий договір є письмовим документом, 
що свідчить про наявність погоджених во-
левиявлень. Наступною обставиною, що 
вказує на належне оформлення взаємовід-
носин сторін є видання наказу про зараху-
вання працівника на роботу. В такому ви-
падку наказ має узагальнююче значення.

Проте, не видання наказу без поважних 
причин у випадку наявності письмового 
трудового договору між сторонами, як пра-
вило, не спричиняє визнання юридичного 
факту укладення такого договору недій-
сним, а свідчить лише про дефектність фак-
ту, яка може бути в подальшому усунена.

Підписання наказу власником означає 
не лише викладення у письмовій формі ра-
ніше висловленого волевиявлення власни-
ка, щодо прийняття на роботу працівника: 
у випадку укладення усного договору він 
свідчить про досягнення усної домовле-
ності сторін, щодо умов праці; у разі укла-
дення договору в письмовій формі наказ 
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підтверджує його підписання. У кожному 
з цих випадків наказ не виступає самостій-
ним вказаним фактом, а є обов’язковою 
частиною об’єктивної сторони юридич-
ного факту укладення трудового договору, 
оскільки згідно з ч. З ст. 24 КЗпП України 
укладення будь-якого трудового договору 
оформляється наказом. Це дає змогу на-
казу виконувати роль форми відповідного 
юридичного факту.

Трудові відносини можуть виникнути за 
іншою схемою у випадку, передбаченому ч. 
4 ст. 26 КЗпП України, в якій йдеться про 
фактичний допуск працівника до роботи за 
розпорядженням чи з відома власника. 

Вказана стаття регламентує ситуацію, 
коли фактичний допуск до роботи відбу-
вається за відсутності попередньої домов-
леності про укладення трудового договору 
чи без підписання останнього. Фактичний 
допуск розцінюється законодавцем, як 
укладення договору незалежно від того, 
чи було прийняття на роботу належним 
чином оформлене (п. 7 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України № 9 від 6 
листопада 1992 р.). Об’єктивною сторо-
ною, тобто фактом укладення трудового 
договору в цьому разі є допуск до роботи 
та початок виконання працівником трудо-
вої функції.

Відсутність наказу (розпорядження) 
та письмово узгодженого трудового до-
говору на момент допуску до роботи на 
настання юридичних наслідків у вигляді 
встановлення трудових правовідносин не 
впливає. При цьому також наказ не вико-
нує ролі юридичного факту, необхідного 
для укладення трудового договору, який, 
у свою чергу, призводить до встановлення 
відповідних правовідносин. 

Фактичне допущення до роботи має 
породжувати юридичні наслідки неза-
лежно від того, з відома якого посадовця 
була допущена така робота, щоб уникну-

ти зловживання правом з боку роботодав-
ця. І в цій частині не можна погодитися 
ні з В. Лозко, ні з А. Феофілактовим, що 
стверджують, ніби у випадку допуску до 
роботи неналежною особою, трудові від-
носини між сторонами не виникають; в 
подібному спорі допустимо застосування 
норм цивільного законодавства.

Важко погодитися з вченими, які пропо-
нують виключити юридичну можливість 
допуску до роботи без укладеного в пись-
мовій формі трудового договору. Якщо 
особа приступає до роботи без письмово-
го трудового договору – вона здійснює це 
на свій ризик. Не використання права на 
укладення трудового договору в письмо-
вій формі визнається зловживанням. Такі 
умови суперечать основним принципам і 
нормам трудового права. «Ефективність 
захисту прав та інтересів працівників у 
сфері трудових відносин залежить, насам-
перед, від факту існування між робото-
давцем і найманим працівником реальних 
трудових правовідносин» [14, с. 63].

Як бачимо, для того, щоб правова нор-
ма почала діяти та застосовуватися, пови-
нні виникнути фактичні обставини. Такі 
обставини, з якими пов’язується настан-
ня певних юридичних наслідків, у теорії 
права отримали назву юридичних фак-
тів. Як писав професор О.Красавчиков, 
юридичні факти виступають в якості по-
єднуючої ланки між нормою права та 
суб’єктивними правами (обов’язками) 
конкретного суб’єкта. Норма права може 
бути застосована, а особи можуть висту-
пати в якості суб’єктів права лише тоді, 
коли у суспільному правовідношенні ма-
ють місце факти, визнані даною нормою 
юридичними [8, с. 27]. 

Однак інколи зв’язок юридичного фак-
ту і норми права є неповноцінним, що 
може проявлятися у дефекті самої норми, 
або навіть її відсутності, а також у дефек-
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ті юридичного факту. Одним з відомих 
дослідників, які грунтовно займалися 
цією проблематикою є російський вче-
ний В.Ісаков. «У процесі встановлення 
юридичних фактів, зазначав він, нерідко 
виявляється, що вони мають різного роду 
недоліки, дефекти. В одних випадках, ці 
дефекти пов’язані із змістом юридично-
го факту (наприклад, відсутність необ-
хідного стажу), в інших – із зовнішньою 
формою його вираження та закріплення 
(наприклад, дефект у документі, що по-
свідчує стаж)» [6, с. 117]. 

У трудовому праві дефектність юри-
дичних фактів тісно пов’язана з питанням 
недійсності договорів про працю і перш 
за все, трудового договору, або окремих 
його умов. Специфіка дефектного трудо-
вого договору в тому, що по-перше, на-
віть укладений незаконно, він породжує 

правомірні юридичні наслідки, по-друге, 
його, як правило, не можна визнати не-
дійсним з моменту укладення, а тільки на 
майбутнє. Чинний Кодекс законів про пра-
цю України містить положення, що стосу-
ються лише недійсності окремих умов, а 
не трудового договору в цілому. 

Підсумовуючи сказане вище, можна 
зробити наступні узагальнення. Оскіль-
ки юридичний факт – це єдність змісту 
та форми, то існування факту поза його 
формою можливе лише у неоформленому 
вигляді. Таке існування допускає винятки, 
встановлені законодавством (укладення 
договору без видання наказу у разі фак-
тичного допуску до роботи). У інших ви-
падках існування факту в неоформленому 
вигляді може бути визнане у разі, якщо на-
каз є лише частиною форми факту (за на-
явності письмового договору). 
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ОКРЕМІ ВИДИ ТИМЧАСОВИХ ПЕРЕВЕДЕНЬ 
ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

В статті розглядаються деякі види тимчасових переведень на іншу роботу. Обґрунтовується 
думка, що найбільш доцільним при класифікації тимчасових переведень є використання такого 
критерію, як волевиявлення ініціаторів переведення.

Зроблені відповідні теоретичні узагальнення, висновки, визначені недоліки і суперечності в 
правовому регулюванні цього питання. Сформульовані конкретні пропозиції щодо удосконален-
ня норм чинного законодавства.

Ключові слова: тимчасові переведення на іншу роботу, згода працівника на переведення, 
строк переведення, врахування спеціальності і кваліфікації працівника при здійсненні тимчасо-
вих переведень.

В статье рассматриваются некоторые виды временних переводов на другую работу. Обо-
сновывается мысль, что наиболее целесообразно при осуществлении класификации временних 
переводов использовать такой критерий, как волеизъявление инициаторов перевода.

Сделаны соответствующие теоретические обобщения, выводы, определены недостатки и 
противоречия в правовом регулировании этого вопроса. Сформулированы конкретне предложе-
ния по совершенствованию норм действующего законодательства.

Ключевые слова: временные переводы на другую работу, согласие работника на пере-
вод, срок перевода, учитывание специальности и квалификации работника при осуществлении 
временных переводов.

Тhe article deals with some temporary transfer to another job. Substantiates the idea that the most 
appropriate classification of the implementation of the temporary transfer of use of such criteria as the 
will of the initiators of the translation.

Made appropriate theoretical generalizations, conclusions, identify gaps and contradictions in the 
legal regulation of this issue. Formulate concrete proposals to improve the current legislation.

Key words: temporary transfer to another job, the employee consent to transfer, the term transfer, 
taking into account of the specialty and qualifications of the employee in the implementation of the 
temporary transfer.

Одним з основних завдань в процесі ре-
формування трудового законодавства має 
стати розширення кола гарантій трудових 
прав працівників, посилення їх юридич-
ного захисту, зважаючи на директивну 
владу роботодавця в трудових відносинах 
та домінуюче становище на ринку праці в 
сучасних умовах, хоча в трудовому праві й 
діє правило про юридичну рівність сторін 
трудового договору. Тому є потреба зміни-
ти передбачений чинним законодавством 

порядок здійснення різного роду тимчасо-
вих переведень на іншу роботу й загалом 
усвідомити якісно нове розуміння такого 
виду змін умов трудового договору, здій-
снивши їх класифікацію та охарактеризу-
вавши особливості.

Проблеми теорії та практики щодо по-
рядку здійснення тимчасових переведень, 
їх класифікації, оплати, тривалості тощо 
стали об’єктом дослідження у працях та-
ких науковців: Астрахана Є.І., Базарбаєва 
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Б., Бугрова Л.Ю., Гончарової Г.С., Кол-
басіна Д.П., Лазора В.В., Ставцевої О.Г., 
Юшко А.Є. та ін.

Метою дослідження є внесення про-
позицій, спрямованих на удосконалення 
правового регулювання тимчасових пере-
ведень на іншу роботу на основі аналізу 
чинного законодавства про працю. 

Одним з найпоширеніших критеріїв 
класифікації у трудовому праві є строк. За-
стосовується він і для відокремлення різно-
го роду переведень на іншу роботу, а тому 
традиційно всі переведення, які регламен-
туються нормами трудового права України, 
поділяють на постійні і тимчасові.

Тимчасові переведення на іншу роботу 
складають найбільш чисельну групу. До 
них належать переведення як за згодою 
працівника, так і ті, які його згоди не ви-
магають. Тимчасовими їх називають тому, 
що за працівником зберігається основна 
робота, але на певний строк він перево-
диться на іншу роботу.

Ми вважаємо, що тимчасові переведен-
ня на іншу роботу, в свою чергу, можна по-
ділити на ті, які :

пов’язані зі станом здоров’я;
здійснюються в період вагітності жін-

ки та до досягнення дитиною трьохріч-
ного віку;

спричинені простоєм;
обумовлені винятковими обставинами, 

передбаченими ст. 33 КЗпП України;
являються тимчасовим замісництвом.
Для кожного з вищезазначених ви-

дів тимчасових переведень законодавець 
встановив особливі правила щодо строку 
переведення, його оплати тощо.

Правове регулювання тимчасових пе-
реведень на іншу роботу передбачає та-
кож певні гарантії прав і законних інтер-
есів працівників. Вони проявляються в 
обмеженні строку переведення, забороні 
свавільної зміни обумовленої трудовим 

договором трудової функції роботодавцем 
в односторонньому порядку, захисті пра-
цівника від понесення матеріальних втрат 
та обов’язковості одержання згоди праців-
ників на переведення.

Чинне трудове законодавство по різно-
му регулює строки переведення. В одних 
випадках тимчасові переведення обмеж-
уються в часі шляхом встановлення гра-
ничних строків їх тривалості (у винятко-
вих випадках згідно ст. 33 КЗпП України), 
інші – моментом, коли зникли обставини, 
що слугували підставою для переведення 
(закінчення простою, відновлення працез-
датності, досягнення дитиною трьохріч-
ного віку).

Погоджуємося з думкою Лазора В.В., 
що переведення на іншу роботу характе-
ризуються відсутністю перерви та при-
пинення трудового правовідношення між 
працівником та підприємством [1, с.104]. 
Тому вважаємо, що тимчасові переведення 
можна назвати одним із способів перероз-
поділу трудових ресурсів, який не припи-
няє існуючого правовідношення і не при-
зупиняє його дію. Хоча умови трудового 
договору в період тимчасового переведен-
ня змінюються, в цілому трудовий договір 
продовжує зберігати юридичну силу та 
своє початкове значення, а тому немає по-
треби вносити запис про здійснення тим-
часового переведення до трудової книжки 
працівника. На відміну від постійних пе-
реведень, інформація про здійснення яких 
обов’язково фіксується [2].

Незважаючи на різноманіття тимча-
сових переведень, їх можна об’єднати у 
кілька груп, а для науково – обґрунтова-
ної класифікації використати різні крите-
рії: обов’язковість переведень для сторін 
трудового договору, підстави переведень, 
волевиявлення ініціаторів переведення.

Оскільки будь – які зміни трудових від-
носин є наслідком волевиявлення або ро-
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ботодавця, або найманого працівника, або 
інших суб’єктів, що не являються сторо-
ною трудового договору, то класифікація 
переведень на підставі останнього крите-
рію є найбільш вдалою. А тому тимчасові 
переведення на іншу роботу можна поді-
лити на такі, що здійснюються:

а) з ініціативи роботодавця (у зв’язку з 
простоєм, тимчасовим замісництвом, які 
провадяться відповідно до ст. 33 КЗпП 
України);

б) з ініціативи державних або громад-
ських органів (лікувальної установи на 
підставі висновку МСЕК) ;

в) з ініціативи найманого працівника 
(жінок в період вагітності та до досягнен-
ня дитиною віку 3-х років).

Одним з тимчасових переведень є пере-
ведення в разі простою, тобто зупиненням 
роботи, що викликано відсутністю органі-
заційних або технічних умов, необхідних 
для виконання роботи, невідворотною си-
лою або іншими обставинами ( ст. 34 КЗпП 
України ). Однією з характерних рис такого 
переведення є надання роботи з врахуван-
ням спеціальності і кваліфікації праців-
ника. Здійснивши аналіз вищезазначеної 
норми, вважаємо, що доповнення законо-
давця "з врахуванням" означає можливість 
переведення працівників не обов’язково 
за їх спеціальністю. Саме у таких випад-
ках має місце зміна трудової функції. Тому 
такий вид зміни умов трудового договору 
і визначають як переведення на іншу робо-
ту. Базарбаєв Б. стверджує, що врахування 
кваліфікації працівника при здійснені пе-
реведення на іншу роботу (в том числі у 
разі простою) відповідає інтересам як ви-
робництва, так і працівника. Оскільки пра-
ця за спеціальністю і кваліфікацією більш 
продуктивна, ніж за незнайомою малозна-
йомою спеціальністю [3, с. 6].

На нашу думку, переведення на іншу 
роботу у зв’язку з простоєм з врахування 

спеціальності, кваліфікації працівника не 
завжди відповідає інтересам роботодавця. 
По-перше, інколи здійснити такі немож-
ливо у зв’язку з відсутністю на підприєм-
стві, в установі, організації іншої роботи, 
що відповідає спеціальності і кваліфікації 
працівника, а забезпечити його тимчасо-
во роботою шляхом переведення на інше 
підприємство, в установу, організацію не-
можливо у зв’язку з тим, що в даній міс-
цевості не функціонують підприємства 
аналогічного виду діяльності (характеру 
виробництва) і тому потреби в працівни-
кові саме з такою спеціальностю (квалі-
фікацією) немає. В обох випадках, згідно 
з ч. 1 ст. 113 КЗпП України, час простою 
не з вини працівника оплачуватиметься з 
розрахунку не нижче двох третин тариф-
ної ставки встановленого працівникові 
розряду (окладу). Таким чином, робото-
давець несе певні витрати на оплату праці 
працівника, що в цей час не бере участі у 
трудовій діяльності. 

У будь – якому випадку, переведення на 
іншу роботу працівників у разі простою 
здійснюється тільки за їх згодою, тому 
нормативне закріплення норми про пере-
ведення працівників на будь – яку іншу 
роботу у зв’язку з неможливістю переве-
дення їх на роботу з врахуванням спеці-
альності і кваліфікації, не суперечитиме 
інтересам працівників: якщо запропоно-
вана робота їх не влаштовуватиме, то вони 
матимуть можливість відмовитись.

Тимчасове переведення на іншу, не 
обумовлену трудовим договором робо-
ту, можливе і без згоди працівника, проте 
стосується тільки надзвичайних ситуацій, 
передбачених ст. 33 КЗпП України, що 
містить вичерпний перелік підстав. Проте 
формулювання "а також iнших обставин, 
якi ставлять або можуть поставити пiд за-
грозу життя чи нормальнi життєвi умови 
людей" є некоректним і надає роботодав-
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цеві додаткові можливості для зловживань 
у сфері застосування тимчасових переве-
день без згоди працівника. Щодо інших 
випадків, коли виникає необхідність у 
зв’язку з певними виробничими факто-
рами здійснити переведення працівни-
ка на іншу роботу, їх реалізація можлива 
тільки за взаємною домовленістю сторін. 
Вважаємо недоречним і несвоєчасним за-
стосування в Україні загальновизнаного 
у зарубіжних країнах такого принципу 
щодо змін умов трудового договору, як jus 
variandi, тобто права роботодавця перевес-
ти працівника, навіть всупереч його згоді, 
на іншу роботу. Принцип jus variandi несу-
місний з правом працівника на статус-кво, 
тобто на постійне збереження умов праці, 
передбачених при укладанні трудового 
договору. Роботодавець вільний на влас-
ний розсуд змінити їх за згодою, а в ряді 
випадків і без згоди працівника. 

Законодавство обмежує можливість 
тимчасових переведень на підставі ст. 33 
КЗпП України тільки строком тривалос-
ті одного переведення, а не їх кількістю. 
Тому тимчасові переведення в межах мі-
сячного строку можуть відбуватися нео-
дноразово протягом календарного року. В 
будь – якому разі не допускаються переве-
дення на іншу роботу, яка протипоказана 
працівникові за станом здоров’я. 

На жаль, вітчизняне трудове законодав-
ство не містить зобов’язання роботодавця 
здійснювати тимчасові переведення на 
умовах, передбачених ст. 33 КЗпП Укра-
їни, з врахуванням спеціальності і квалі-
фікації працівника. На відміну від Трудо-
вого кодексу РФ (ст. 72.2), що обумовлює 
можливість здійснення таких переведень 
на іншу роботу, яка вимагає більш низь-
кої кваліфікації, необхідністю одержання 
письмової згоди працівника [4]. Закрі-
плення такої норми у майбутньому Тру-
довому кодексі України та додержання в 

практичній діяльності свідчитиме не тіль-
ки про декларування, але й про реалізацію 
одного з основних принципів трудового 
права – свободи праці та заборони засто-
сування примусової праці.

Як слушно зазначає Колбасін Д.П., 
різні причини цих видів переведень по-
роджують відмінності в їх правовому ре-
гулюванні [5, с. 159]. На нашу думку, від-
мінності полягають у строках переведення 
та правилах оплати праці. Зокрема, у разі 
переведень згідно ст. 33 КЗпП України 
максимальний строк переведення – один 
місяць, а у разі простою цього строку слід 
додержуватись тільки при переведенні на 
інше підприємство, в установу організа-
цію, але в тій же місцевості. Одночасно 
для них характерні такі спільні риси:

а) вони обов’язкові для працівника;
б) протягом року можуть здійснювати-

ся неодноразово;
в) на період їх тривалості за працівни-

ком зберігається попередня робота. 
Особливим видом тимчасових переве-

день на іншу роботу є замісництво, тобто 
тимчасове виконання працівником трудо-
вих обов’язків іншого відсутнього праців-
ника. Проте переведенням слід вважати 
тільки такий вид замісництва, при якому 
відсутнє одночасне виконання працівни-
ком своїх основних трудових обов’язків. 
Характерною рисою замісництва як різ-
новиду тимчасових переведень на іншу 
роботу є строк його тривалості. На жаль, 
чинне трудове законодавство не встанов-
лює його граничних обмежень. Хоча, це 
актуально у разі виконання працівником 
трудових обов’язків за вакантною поса-
дою, так як тривалий період замісництва 
свідчить про відповідність працівника за-
йманій посаді (виконуваній роботі) і дає 
підстави запропонувати працівникові про-
довжувати роботу на постійній основі. В 
будь-якому разі слід дотримуватися вимог 
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ч. 1 ст. 32 КЗпП України щодо обов’язкової 
згоди працівника на здійснення такої змі-
ни умов трудового договору.

Зміст трудового договору можна змі-
нити тільки за взаємною домовленістю 
сторін, тому працівник не вправі вимагати 
від роботодавця переведення на іншу ро-
боту, не обумовлену трудовим договором, 
в односторонньому порядку. Разом з тим 
законодавець передбачив випадки, коли з 
метою охорони здоров’я працівників ро-
ботодавець зобов’язаний задовольнити ви-
могу працівника про переведення на іншу 
роботу. Таким видом тимчасових переве-
день можна назвати переведення, пов’язані 
з виконанням батьківських функцій щодо 
виховання дітей певного віку та вагітністю 
жінки. Так, вагiтним жiнкам вiдповiдно 
до медичного висновку знижуються нор-
ми виробiтку, норми обслуговування або 
вони переводяться на іншу роботу, яка є 
легшою i виключає вплив несприятливих 
виробничих факторiв, iз збереженням се-
реднього заробiтку за попередньою робо-
тою. До вирiшення питання про надання 
вагiтнiй жiнцi вiдповiдно до медичного 
висновку іншої роботи, яка є легшою i ви-
ключає вплив несприятливих виробничих 
факторiв, вона пiдлягає звiльненню вiд ро-
боти iз збереженням середнього заробiтку 
за всi пропущенi внаслiдок цього робочi 
днi за рахунок пiдприємства, установи, 
органiзацiї. Жiнки, якi мають дiтей вiком 
до трьох рокiв, в разi неможливостi вико-
нання попередньої роботи переводяться 
на iншу роботу iз збереженням середньо-
го заробiтку за попередньою роботою до 
досягнення дитиною вiку трьох років (ст. 
178 КЗпП України). 

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, 
що тимчасове переведення в другому ви-
падку здійснюється на "іншу роботу", але 
не завжди на "легшу" роботу. Основна ви-
мога полягає в тому, що виконання роботи 

повинне суміщатися із можливістю догля-
ду за дитиною відповідного віку. Зокрема, 
такі ситуації мають місце, якщо попере-
дня робота пов’язана з від’їздами, перед-
бачає залучення жінок до роботи у нічний 
час тощо.

Переведення вагітних жінок на іншу 
роботу, яка є легшою i виключає вплив не-
сприятливих виробничих факторiв, здій-
снюється не з моменту встановлення фак-
ту вагітності, а з моменту, коли виникла 
необхідність такого переведення відповід-
но до медичного висновку.

Окремо слід сказати про відмову пра-
цівника від виконання роботи у разі небез-
пеки для його життя і здоров’я. У таких 
випадках потрібно у законодавстві закрі-
пити обов’язок роботодавця надати іншу 
роботу на період усунення небезпеки. 
Якщо надання іншої роботи з об’єктивних 
причин неможливо, то цей період (до усу-
нення небезпеки) повинен оплачуватися 
в розмірі середньомісячного заробітку 
працівника. Вважаємо, що, фактично, це 
новий вид тимчасових переведень, здій-
снення якого має бути обов’язком робо-
тодавця. У зв’язку з цим у Законі України 
"Про охорону праці" повинна бути норма 
про збереження за працівником місця ро-
боти і середнього заробітку у разі призу-
пинення роботи на підприємстві, в уста-
нові, організації державними органами 
нагляду і контролю за додержанням охо-
рони праці внаслідок порушення вимог з 
охорони праці не з вини працівника, а в 
новому Трудовому кодексі України – про 
надання працівникові іншої роботи в цей 
період.

Пропонуємо також впровадити норму 
про можливість за угодою сторін (укладе-
ною в письмовій формі) здійснити тимчасо-
ве переведення працівника на іншу роботу 
у того ж роботодавця на термін до одного 
року, а у разі, коли таке переведення здій-
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снюється для заміщення тимчасово відсут-
нього працівника, за яким відповідно до за-
кону зберігається місце роботи, – до виходу 
цього працівника на роботу. Якщо після за-
кінчення строку переведення попередня ро-
бота працівнику не надана, а він не вимагає 
її надання і продовжує працювати, то умова 
угоди про тимчасовий характер втрачає силу 
і переведення трансформується в постійне.

Обов’язковою умовою, що стосується 
всіх тимчасових переведень, є видання 
наказу (розпорядження) роботодавцем, 
де обов’язково повинно зазначатись: а) 

на якій підставі працівник переводиться 
(простій, стан здоров’я ’ тощо); б) на яку 
роботу; в) на який строк. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, 
можна зробити висновок, що значення 
тимчасових переведень проявляється в 
ситуаціях, коли змінюються будь – які ви-
робничі фактори або обставини особис-
того характеру, але в усіх випадках реа-
лізації тимчасових переведень можливе 
оперативне реагування на такі зміни з ме-
тою захисту інтересів як роботодавця, так 
і працівника. 
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ЩОДО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ

В статті з’ясовано сутність такої категорії як «захист трудових прав та інтересів працівників», 
досліджено механізм захисту та виокремлено його основні елементи. 

Ключові слова: працівник, соціально-трудові правовідносини, правовий механізм, відпові-
дальність, юридичні гарантії, захист трудових прав.

В статье определено сущность такой категории как «защита трудовых прав и интересов ра-
ботников», исследован механизм их защиты и выделены его основные элементы. 

Ключевые слова: работник, социально-трудовые правоотношения, правовой механизм, 
ответственность, юридические гарантии, защита трудовых прав.

The article clarified the nature of such categories as «protection of labor rights and interests», ex-
amined mechanism of protection and singled out its basic elements. 

Key words: employee, social and labor relations, legal mechanisms, responsibility, legal 
guarantees, protection of labor rights.

За останні роки значно погіршився 
стан захищеності працівників, який про-
являється в підвищенні кількості незакон-
них звільнень під впливом різних чинни-
ків, встановлення вищих норми праці, які 
не відповідають чинному законодавству 
одночасно з низьким рівнем оплати пра-
ці працівників, випадків зловживань при 
оформленні соціально-трудових право-
відносин тощо. Це обумовлено невідпо-
відністю чинного законодавства сучасним 
вимогам суспільного, державного, полі-
тичного, економічного розвитку України, 
та невідповідністю міжнародним та за-
рубіжним стандартам правового забезпе-
чення захисту та охорони трудових прав 
працівників. 

Належне визначення категорії «право-
вий механізм захисту трудових прав та ін-
тересів працівників», її змісту та значення 
має конструктивно впливати на рівень ре-
алізації, охорони та захисту їх службово-
трудових прав, свобод та інтересів. Озна-
чене питання на різних етапах суспільного 

розвитку досліджували такі видатні на-
уковці, як: Н.Г. Александров, С.С. Алек-
сеев, Н.Б. Болотіна, В. Буряк, І.В. Вене-
диктова, Л.В.Грицишина, В.М. Капицин,  
О.Я. Лапка, Т.Л. Постригань, В.Н. Толкуно-
ва, Г.Л. Чанишева тощо. Проте, враховую-
чи існування великої кількості дискусійних 
питань у відповідній сфері дослідження 
означені питання потребують додаткового 
аналізу та доопрацювання.

Основною метою даної статті є ви-
значення змісту захисту трудових прав та 
інтересів працівників, дослідження його 
правового механізму. Для досягнення по-
ставленої мети в статті необхідно виріши-
ти такі головні завдання: визначити зміст 
поняття «захист трудових прав»; охарак-
теризувати зміст та з’ясувати значення 
«правового механізму захисту трудових 
прав та інтересів працівників»; визначити 
елементи означеної категорії.

Незважаючи на те, що категорія «за-
хист трудових прав та інтересів праців-
ників» є однією з основоположних для 
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реалізації права на працю, навколо її ви-
значення не припиняються наукові диску-
сії. Так О. Я. Лапко зазначає, що: «Деякі 
вчені юристи вживають таке поняття, як 
«соціально-правовий захист», при цьому 
визначення даного терміну не дають. Інші 
правознавці схильні розділяти відповідне 
поняття на два окремих – «соціальний за-
хист», «правовий захист», або ж зводять 
поняття соціально-правового захисту до 
одного з цих складових» [1, c. 17]. Т.Л. 
Постригань під захистом розуміє «перед-
бачені законом вид і міру можливого або 
обов’язкового впливу на суспільні відно-
сини, які зазнали протиправного впливу, 
з метою поновлення порушеного чи неви-
знаного права» [2, с. 35]. Деякі спеціалісти 
із суміжних галузей правових наук дають 
аналогічне визначення правовому захис-
ту, наприклад, І.В. Венедиктова підкрес-
лює: «захист цивільних прав – це надання 
управомоченій особі можливості застосу-
вання мір правоохоронного характеру для 
поновлення його порушеного або оспорю-
ваного права» [3, с. 65]. 

В свою чергу Л.В. Грицишина допо-
внює зазначену вище наукову позицію та 
підкреслює, що: «Захист права на працю 
потрібно розуміти як діяльність компе-
тентних органів держави (наприклад, су-
дів) та інших державних та громадських 
організацій, а також дій самих суб’єктів 
права на працю, спрямованих на недопу-
щення порушення або відновлення пору-
шеного права на працю» [4, c. 282]. Остан-
нє наукове твердження містить вказівку 
на можливих суб’єктів здійснення захисту 
права на працю: компетентні органи дер-
жави та державні, громадські організації, 
а також суб’єкти права на працю. 

Додатково слід зазначити більш ґрун-
товну наукову думку В.Н. Толкунової про 
те, що: «Захист трудових прав працівників 
у вузькому сенсі слова – це забезпечення 

дотримання трудових прав, захист, запобі-
гання від порушень, у тому числі і їх про-
філактика, реальне відновлення незаконно 
порушених прав і встановлення трудовим 
законодавством і діями відповідних ор-
ганів реальної ефективної відповідаль-
ності роботодавців та їх представників 
(адміністрації) за порушення трудового 
законодавства, його невиконання, тобто за 
порушення трудових прав працівників. У 
широкому ж змісті під захистом трудових 
прав працівників слід розуміти реалізацію 
захисної функції трудового права, яка в 
свою чергу відображає захисну функцію 
держави. Тому захист трудових прав пра-
цівників у широкому сенсі включає і за-
хист у вузькому сенсі» [5, c. 251].

Відповідне твердження має додаткові, 
порівняно з проаналізованими вище на-
уковими висновками, характерні ознаки 
категорії «захисту трудових прав», а саме: 
він включає в себе не тільки забезпечення 
дотримання трудових прав, а ще й про-
філактику та попередження від правопо-
рушень, реальне відновлення незаконно 
порушених прав та передбачення юридич-
ної відповідальності для винних осіб. В 
свою чергу В. Буряк слушно зазначає, що: 
«під захистом прав та законних інтересів 
працівників розуміють сукупність мате-
ріально-правових заходів, організаційних 
і процесуальних способів припинення і 
попередження порушень трудового зако-
нодавства, відновлення порушених трудо-
вих прав громадян і відшкодування поне-
сеної внаслідок цього шкоди» [6, с. 178]. 
Останнє наукове твердження містить таку 
додаткову характерну ознаку захисту тру-
дових прав як можливість відшкодування 
понесеної внаслідок порушення шкоди. 
Трудова діяльність працівників у відпо-
відності до принципу рівності трудових 
прав, забезпечується насамперед загаль-
ним трудовим законодавством. Але спе-
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цифіка правового статусу різних категорій 
працівників вимагає спеціального підходу 
й до захисту їх службово-трудових прав, 
за допомогою правових норм спеціально-
го законодавства. 

Отже, під захистом соціально-трудових 
прав та законних інтересів працівників 
необхідно розуміти діяльність компетент-
них органів держави та інших державних 
та громадських організацій, а також дій 
самих суб’єктів права на працю, що реа-
лізується за допомогою сукупності мате-
ріально-правових заходів, організаційних 
і процесуальних способів припинення по-
рушень загального трудового та спеціаль-
ного законодавства України, що направле-
ні на профілактику та попередження від 
правопорушень, реальне відновлення не-
законно порушених прав та передбачення 
юридичної відповідальності для винних 
осіб, відшкодування понесеної внаслідок 
цього шкоди.

Реалізація захисту службово-трудових 
прав та законних інтересів працівників та 
показники її результативності залежать 
від правового механізму забезпечення, 
котрий є основою для функціонування 
більшості правових явищ. Л.В. Грициши-
на підкреслює той факт, що: «Проблема 
відсутності в українському трудовому за-
конодавстві механізму, зокрема способів, 
захисту права на працю призводить до 
того, що в одних випадках трудове зако-
нодавство взагалі не передбачає жодних 
способів захисту цього права, в інших – 
встановлені способи не можна оцінити 
як адекватні тим суспільним відносинам, 
на які вони впливають, а в окремих із них 
можливість застосування тих чи інших 
способів захисту права на працю взагалі 
залишається невизначеним» [4, c. 282].

Основою механізму правового регу-
лювання є норми права, котрі регулюють 
визначені суспільні відносини, відповід-

не твердження підтримують більшість 
науковців серед яких слід відмітити С.С. 
Алексеєва, котрий присвятив відповідному 
питанню власне монографічне досліджен-
ня [7, с.34]. В свою чергу В. М. Капицин 
слушно підкреслює, що: «Поняття «ме-
ханізм охорони та захисту прав людини» 
частково збігається з поняттям «механізм 
правового регулювання». … В структурі 
інтегруються: а) праворегулюючі, право-
охоронні механізми, б) механізми вирішен-
ня конфліктів; в) ідентифікаційні, інфор-
маційні, організаційні, акції елементи, що 
з’єднуються для процедурно-правової ре-
гламентації поведінки та правового вихо-
вання осіб з метою задоволення законних 
прав та інтересів людей» [8, с. 139].

Отже, правовий механізм захисту со-
ціально-трудових прав працівників – це 
нормативно забезпечена сукупність мате-
ріально-правових заходів, організаційних 
і процесуальних способів припинення, 
попередження правопорушень, притяг-
нення винних осіб до юридичної відпо-
відальності, поновлення порушених прав. 
встановлених загальним трудовим та спе-
ціальним законодавством України.

В. Буряк зазначає, що: «Правовий за-
хист трудових прав та законних інтересів 
працівників включає в себе наступні еле-
менти: наявність передумов для здійснен-
ня правового захисту; здійснення його в 
передбаченому законом порядку за допо-
могою власних засобів і способів, які пе-
редбачені нормами трудового права» [6, 
с. 178]. В свою чергу, Н.Б. Болотіна, Г.Л. 
Чанишева доповнюють склад правового 
механізму правового регулювання наряду з 
нормами права, що встановлюють правила 
поведінки такими структурними елемента-
ми: правовідносини як елемент реального 
життя права; акти реалізації юридичних 
прав і обов’язків, тобто фактична поведін-
ка суб’єктів правовідносин [9, с. 23]. Отже, 



148

№1 / 2014 р.
♦

на основі зазначених вище наукових висно-
вків слід виділити складові елементи пра-
вового механізму захисту соціально-трудо-
вих прав працівників, а саме: 

1) окремим елементом є норми права, 
які лежать в основі правового регулюван-
ня соціально-трудових правовідносин, 
що забезпечені положеннями загального 
та спеціального трудового законодавства 
України; 

2) окремими елементами є способи, 
засоби та форми реалізації відповідного 
захисту, котрі працівник має можливість 
використати задля припинення правопо-
рушення; 

3) юридичні гарантії, що направлені на 
реалізацію матеріально-правових заходів, 
організаційних і процесуальних способів 
регулювання припинення, попередження 
та поновлення порушень службово-трудо-
вих прав прокурорів, притягнення винних 
осіб до юридичної відповідальності;

4) відповідальність, яка має не менш 
важливе значення в механізмі захисту тру-
дових прав та інтересів працівників, що 
полягає у застосуванні до осіб, які пору-
шують трудові права працівників, заходів 
примусового характеру, з метою віднов-
лення порушеного права. 

Сучасний етап функціонування тру-
дового права характеризується стрімким 
розвитком законодавства, покликаного 
виключити положення, що створюють 
пробіли в забезпеченні захисту трудових 
прав працівників. Без встановлення пра-
вопорядку в сфері соціально-трудових 
правовідносин неможливий подальший 
розвиток підприємств, установ, органі-
зацій, кадри якого належним чином не 
захищені. Тому, найважливішим завдан-
ням держави є доведення правових стан-
дартів регулювання соціально-трудових 
відносин в нашій державі до міжнарод-
ного рівня. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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В статті на основі норм чинного законодавства, а також поглядів вчених із різних галузей пра-
ва досліджено напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення нагляду та контр-
олю за дотриманням трудового законодавства.

Ключові слова: нагляд, контроль, трудове законодавство, нормативно-правове забезпечення.

В статье на основе норм действующего законодательства, а также взглядов ученых из раз-
ных отраслей права исследованы направления совершенствования нормативно-правового обе-
спечения надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

Ключевые слова: надзор, контроль, трудовое законодательство, нормативно-правовое 
обеспечение.

The article is based on current legislation and attitudes of scientists from different areas of the law 
examined directions of improvement of the regulatory and supervisory framework to ensure compli-
ance with labor laws.

Key words: surveillance, supervision, labor legislation, normative-legal security.

Сучасний розвиток українського сус-
пільства вимагає подальшого зміцнення 
законності в усіх сферах життєдіяльності, 
в тому числі в сфері застосування трудово-
го законодавства. Незважаючи на назрілу 
необхідність, питання нормативно-право-
вого забезпечення нагляду та контролю 
за дотриманням трудового законодавства 
ще не були предметом системного аналізу. 
Крім того, для удосконалення національно-
го законодавства у сфері нагляду та контр-
олю необхідні нові підходи як в нормотвор-
чості, так і в правозастосовчій практиці. 
У зв’язку з цим удосконалення механізму 
практики застосування нагляду та контр-
олю за дотриманням трудового законо-
давства в Україні нерозривно пов’язані із 
соціально-економічними та політичними 
процесами, що відбуваються в суспільстві. 

Окремі аспекти реформування норма-
тивно-правового забезпечення нагляду та 

контролю за дотриманням законодавства 
в різних сферах суспільного розвитку ста-
ли предметом дослідження представників 
різних галузей права, серед яких варто 
відзначити: В. С. Андрєєва, О. М. Бан-
дурку, В. С. Венедіктова, В. М. Гаращука,  
В. В. Жернакова, Л. І. Лазор, А. С. Мель-
ника, О. С. Пашкова, П. Д. Пилипенка,  
О. І. Ставцеву, Н. М. Хуторян тощо.

Метою статті є на основі норм чинно-
го законодавства, а також поглядів вчених 
із різних галузей права дослідити напрям-
ки удосконалення нормативно-правового 
забезпечення нагляду та контролю за до-
триманням трудового законодавства. Для 
досягнення поставленої мети потрібно 
виконати наступні завдання: дослідити 
поняття «законодавство у сфері нагляду та 
контролю за дотриманням трудового зако-
нодавства»; дослідити напрями удоскона-
лення нормативно-правового забезпечен-
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ня нагляду та контролю за дотриманням 
трудового законодавства.

Можна відзначити, що термін «зако-
нодавство» не знаходить чіткого та одно-
значного закріплення як в сучасній на-
ціональній системі законодавства, так і 
в юридичній науці, що негативно відби-
вається на правозастосуванні правових 
норм та їх ефективності. Такий стан речей 
позначається як на всій правовій системі 
України, так і на її окремих галузях права 
і законодавства у сфері нагляду та контр-
олю.

Зазначені вище положення дозволя-
ють зробити певні висновки стосовно 
з’ясування суті і змісту процесу удоскона-
лення нормативно-правового забезпечен-
ня нагляду та контролю за дотриманням 
трудового законодавства. По-перше, це 
поліпшення його змісту і форми шляхом 
внесення компетентними правотворчи-
ми органами у нормативно-правові акти 
необхідних змін і доповнень, усунення 
їх множинності з одних і тих же питань, 
заповнення прогалин у нормативно-пра-
вовому регулюванні відносин досліджу-
ваного різновиду контрольно-наглядової 
діяльності. По-друге, подальший розвиток 
розглядуваного нормативно-правового за-
безпечення обумовлений зміною суспіль-
них відносин в сфері нагляду та контролю 
за дотриманням трудового законодавства, 
потреб й інтересів учасників трудових та 
тісно пов’язаних з ними відносин. По-
третє, в результаті удосконалення норма-
тивно-правового забезпечення постійно 
підтримується та поліпшується його якіс-
ний стан [1, с. 163]. При кінцевому резуль-
таті його високий рівень потрібний для 
досягнення цілком зрозумілої практичної 
мети: бути ефективним регулятором від-
носин, що виникають в процесі контроль-
но-наглядової діяльності уповноважених 
органів за дотриманням суб’єктами трудо-

вих правовідносин вимог законності. 
На основі вищевикладеного, можемо 

зробити висновок, що законодавство у 
сфері нагляду та контролю за дотриман-
ням трудового законодавства – це комплек-
сна, інтегрована й спеціалізована галузь 
трудового законодавства, яка є системою 
взаємопов’язаних і взаємоузгоджених уні-
фікованих і диференційованих норматив-
но-правових актів (актів правотворчості 
державних органів), які, в свою чергу, є 
джерелом і формою вираження правових 
норм, спрямованих на регулювання відно-
син у сфері нагляду та контролю за дотри-
манням трудового законодавства.

Законодавство у сфері нагляду та 
контролю за дотриманням трудового за-
конодавства повинно відображати цілі, за-
сади та пріоритети контрольно-наглядової 
діяльності. До засад, наприклад, можемо 
віднести принципи, які містяться у Законі 
України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності». Так, відповідно до Закону 
державний нагляд (контроль) здійснюєть-
ся за принципами: пріоритетності безпеки 
у питаннях життя і здоров’я людини; під-
контрольності і підзвітності органу дер-
жавного нагляду (контролю) відповідним 
органам державної влади; рівності прав і 
законних інтересів усіх суб’єктів господа-
рювання; наявності підстав, визначених 
законом, для здійснення державного на-
гляду (контролю); неприпустимості ду-
блювання повноважень органів державно-
го нагляду (контролю); відповідальності 
органу державного нагляду (контролю) та 
його посадових осіб за шкоду, заподіяну 
суб’єкту господарювання внаслідок пору-
шення вимог законодавства (ст. 3) [2].

Щодо якості законодавчих положень, 
яким має відповідати національне законо-
давство, то їх можна визначити за певними 
стандартними критеріями. Оскільки не іс-
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нує консенсусу щодо стандартів якості за-
конодавства, деякі країни, а також ОБСЄ, 
визначили перелік стандартів якості зако-
нів, який містить: 1) стандарти користува-
ча – чіткість, простота та доступність за-
кону для простих громадян та бізнесу; 2) 
стандарти оформлення – гнучкість та узго-
дженість з іншими законодавчими актами 
й міжнародними стандартами; 3) юридич-
ні стандарти – структура законодавчого 
акту, впорядкованість закону, чіткість ви-
кладені норм; 4) стандарти дієвості – від-
повідність норм конкретним проблемам і 
реальним життєвим умовам; 5) стандарти 
впровадження – практичність, здійснен-
ність, надійність, дотримання закону [3].

Цілком очевидно, що існуюче на сьо-
годнішній день законодавче забезпечення 
контрольно-наглядової діяльності в Укра-
їні потребує удосконалення та проведення 
його систематизації.

В юридичній літературі існує думка, 
що систематизація законодавства – це 
поліпшення його змісту і форми шляхом 
внесення у нормативні акти необхідних 
змін, доповнень, заповнення прогалин, 
усунення множинності нормативних ак-
тів з одних і тих же питань. Однак розви-
ток законодавства, поліпшення його зміс-
ту і форми не відбуваються самі по собі, 
а є наслідком діяльності компетентних 
суб’єктів [1, с. 163]. Тобто систематизація 
законодавства – це безперервний процес, 
що охоплює як діяльність по створенню 
нових якісних нормативно-правових ак-
тів, внесенню в них якісних змін та до-
повнень, так і діяльність по усуненню 
або нейтралізації їх неякісних, руйнівних 
властивостей.

Характер практичної реалізації створен-
ня адекватного правового поля породжує 
дві основні проблеми суто пізнавального 
характеру: по-перше, систематизацію на-
копиченого правового матеріалу, експлі-

кацію й обґрунтування фундаментальних 
принципів, на яких він базується; по-друге, 
відповідність утворених системно-струк-
турних одиниць права динаміці соціальних 
взаємодій [4, с. 49]. Без систематизації нор-
мативно-правових актів неможливо удо-
сконалити законодавство, привести його 
до певної системи, а недосконалість чи від-
сутність упорядкованості в нормативному 
матеріалі спричиняє недоліки в процесі 
правотворчості [5, с. 7]. За сучасних умов 
систематизація законодавства здійснюєть-
ся за допомогою класичного техніко-юри-
дичного арсеналу методів (способів, при-
йомів), засобів і форм. 

Досліджуючи процес систематизації 
законодавства у сфері нагляду та контр-
олю, В.М. Гаращук зазначає про дореч-
ність уникнення плутанини з термінами, 
що існує, так як це ускладнює розуміння 
законодавства, роботу по удосконаленню 
контрольно-наглядової діяльності [6, с. 14]. 
Тому одним з перспективних напрямів удо-
сконалення законодавства у сфері нагляду 
та контролю можна розглядати системати-
зацію його понятійного матеріалу. 

В умовах побудови правової, демо-
кратичної держави здійснення нагляду та 
контролю за дотриманням трудового за-
конодавства має відбуватись в чітко визна-
чених правових рамках. Про місце права, 
правового регулювання, нормативно-пра-
вового забезпечення в організації будь-
яких явищ і процесів у державі та суспіль-
стві неодноразово зазначалось у науковій 
літературі. З точки зору О.М. Бандурки, 
головне завдання управлінської діяльності 
полягає в тому, щоб підібрати виконавців з 
необхідними трудовими навичками і ква-
ліфікаційним розвитком, об’єднати їх на 
спільні узгоджені дії, визначити для них 
загальні цілі, для досягнення яких наді-
лити відповідними правами і обов’язками, 
створити раціональну організаційну 
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структуру і забезпечити її діяльність необ-
хідними технічними і правовими умовами 
[7, c. 377]. По суті, організаційний меха-
нізм проведення нагляду та контролю за 
дотриманням трудового законодавства 
являє собою процес реалізації правових 
приписів, які виражають волю суспільства 
в цій галузі діяльності держави. Усі най-
важливіші аспекти організаційно-управ-
лінської діяльності в досліджуваній сфері 
контрольно-наглядової діяльності, з огля-
ду на їх важливість для забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів суб’єктів тру-
дових правовідносин, повинні бути чітко 
визначеними нормативно і мати легітим-
ний та прозорий характер. Тому в установ-
лених правом цілях, формах і межах ком-
петенції суб’єкти організації контрольної 
та наглядової діяльності за дотриманням 
трудового законодавства здійснюють: а) 
правотворчу діяльність; б) правовиконав-
чу діяльність; в) правозабезпечуючу ді-
яльність [8, c. 5]. Ось чому важлива роль 
в організаційно-управлінській діяльності 
будь-яких суб’єктів відводиться праву та 
його впливу на різні за характером і сут-
ністю суспільні відносини.

Таким чином, ефективність нагляду та 
контролю за дотриманням трудового за-
конодавства прямо залежить від якості й 
повноти його нормативно-правового за-
безпечення. Розглянемо норми, що стосу-
ються прокурорського нагляду. На нашу 
думку, недостатньо в ст. 259 Кодексу за-
конів про працю України [9] позначки про 
те, що «вищий нагляд за дотриманням і 
правильним застосуванням законів про 
працю здійснюється Генеральним проку-
рором України та підпорядкованими йому 
прокурорами»: а) сам термін «вищий на-
гляд» став пережитком колишнього сус-
пільно-державного устрою і не вживаєть-
ся більше в текстах нормативно-правових 
актів; б) нагляд прокуратури здійснюється 

не тільки за «дотриманням і застосуван-
ням законів про працю», але й за їх ви-
користанням; в) об’єктивно не можливо 
однією нормою права відобразити усі осо-
бливості прокурорського нагляду за до-
триманням, використанням і реалізацією 
суб’єктами трудових правовідносин зако-
нодавства України про працю. 

Окремим напрямком удосконалення на-
ціонального законодавства у сфері нагля-
ду та контролю є упорядкування судової 
практики. Так, судова практика у працях 
вчених дорадянського періоду визнача-
лась неоднозначно в механізмі правового 
регулювання. Ми притримуємось думки, 
що необхідно вивчати, досліджувати су-
дову практику, в деяких випадках, навіть 
посилатися на неї, адже це спростить ви-
рішення аналогічних справ в суді та убез-
печить від неоднозначного тлумачення од-
нієї і тієї ж норми. 

Окрім систематизації та упорядкуван-
ня судової практики у сфері нагляду та 
контролю за дотриманням трудового зако-
нодавства, на нашу думку, є важливим та 
перспективним внесення змін до діючих 
нормативно-правових актів, які стосують-
ся контрольно-наглядових відносин. 

Аналізуючи вищевикладене, необ-
хідність суттєвої зміни законодавства у 
сфері нагляду та контролю обумовлено 
рядом причин: відбулися значні політич-
ні, демографічні, соціальні, економічні 
зміни із прийняттям Україною незалеж-
ності, що значно вплинуло на всі діючі на 
той час правові норми, оскільки вони, в 
тому числі були прийняті за інших умов, 
в іншій державі – колишньому СРСР; з 
прийняттям Конституції України, перше 
місце займає захист прав та свобод лю-
дини та громадянина; закони, які регу-
люють контрольно-наглядові відносини 
нерідко містять прогалини, суперечать 
один одному, не розкривають зміст ба-
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гатьох понять, що призводить до труд-
нощів у застосуванні його на практиці; 
необхідність інтеграції вітчизняного за-
конодавства до вимог Євросоюзу з метою 
розбудови України як правової, демокра-
тичної держави і відходу від пережитків 
командно-партійної системи; розвитком 
суспільних відносин і появою численної 
кількості контрольно-наглядових орга-
нів, діяльність яких потребує законодав-
чої регламентації, а правовий статус – за-
конодавчого визначення.

На сьогоднішній день у сфері держав-
ного нагляду та контролю за дотриманням 
трудового законодавства існує чимало 
проблем, над якими потрібно працювати. 

З цією метою удосконалення практики за-
стосування державного нагляду та контро-
лю передбачає поступовий і безперервний 
процес щодо систематизації і кодифікації 
законодавства, визначення вичерпного 
переліку органів, які уповноважені здій-
снювати такий нагляд, окреслення кола 
їх повноважень, встановлення юридич-
ної відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання приписів чинного 
законодавства. Це дозволить запобігти 
дублюванню відповідних правових при-
писів, підвищить результативність впливу 
останніх на відносини, що виникають в 
процесі здійснення державного нагляду та 
контролю.
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Статтю присвячено дослідженню особливостей адміністративно-правового статусу Міністер-
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Ключові слова: контрольно-наглядова діяльність, Міністерство соціальної політики України.

Статья посвящена исследованию особенностей административно-правового статуса Мини-
стерства социальной политики Украины в аспекте его надзорных и контрольных полномочий в 
сфере формирования и реализации государственной социальной политики.
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The article studies the characteristics of administrative and legal status of the Ministry of Social 
Policy of Ukraine in terms of its supervisory and control powers in the formulation and implementation 
of social policies.

Key words: control and supervision activities, the Ministry of Social Policy of Ukraine.

Євроінтеграційний курс України викли-
кає необхідність покращення захисту осно-
вних соціальних прав громадян, а також 
оптимізації діяльності органів державної 
влади по нагляду і контролю за дотриман-
ням соціального законодавства держави. 
Наразі головною метою вбачається до-
сягнення високого рівня захищеності всіх 
основних прав, свобод і обов’язків, якими 
наділена людина і громадяни на території 
нашої держави, в тому числі і права на со-
ціальний захист. У свою чергу, такий рі-
вень захищеності основних прав повинен 
відповідати міжнародним правовим стан-
дартам та принципам. Саме в забезпеченні 
соціальних прав громадян, що передбачені 
в Основному Законі, важливе місце займає 
нагляд та контроль за їх дотриманням. Як 
влучно зазначив з цього приводу В.М. Га-
ращук: «Складне завдання реформування 
державного управління в будь-якій країні 
неможливе без відповідних заходів щодо 

контролю за перебігом реформ. Контроль 
слід визнати одним з основних чинників 
успішного проведення адміністративної 
реформи в Україні» [1, с. 12].

Необхідно зазначити, що питання на-
гляду і контролю за дотриманням соціаль-
ного законодавства неодноразово ставало 
предметом наукового дослідження таких 
вчених, як О.Ф. Андрійко, В.М. Гаращук, 
Б.Б. Іссерс, А.С. Крупнік, М.С. Студені-
кіна, В.І. Стражев, І.Б. Шахов, В.В. Цвєт-
ков та інші. При цьому, на нашу думку, на 
сьогоднішній день, в незначній мірі є роз-
критими питання діяльності органів дер-
жавної виконавчої влади за дотриманням 
соціального законодавства у нових право-
вих реаліях – після утворення нового Мі-
ністерства соціальної політики України. 
Метою статті є дослідження особливос-
тей адміністративно-правового статусу 
Міністерства соціальної політики України 
в аспекті його наглядових та контрольних 
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повноважень у сфері формування та реа-
лізації державної соціальної політики. 

Контроль є основним способом забез-
печення законності і дисципліни в держав-
ному управлінні. Він є одним з найважли-
віших елементів державного управління, 
важливою функцією держави. Без органі-
зації та здійснення контролю неможлива 
робота державного апарату, інших дер-
жавних структур. Будь-яке рішення, будь-
яка дія у сфері державного управління за-
кінчуються контролем за їх виконанням, 
інакше вони не матимуть сенсу. 

Цікавою є точка зору щодо контролю, 
яку висловив О. Сушинський: «Природа 
контролю полягає в тому, що його не мож-
на цілком ототожнювати з якоюсь однією 
інституцією або тільки з одним напрямком 
(гілкою або функцією) здійснення вла-
ди (зокрема, державної або виконавчої), 
оскільки він має «наскрізне» значення 
щодо інституцій та напрямків (гілок або 
функцій) здійснення будь-якої влади, ма-
ючи в цьому розумінні певні інтегруючі, 
об’єднуючі риси» [2, с. 43-44].

На думку деяких авторів, легітимність 
державної влади виявляється лише тією 
мірою, в якій громадянському суспіль-
ству та його інституціям (партіям, громад-
ським організаціям, пресі тощо) вдається 
здійснювати ефективний контроль за реа-
лізацією політико-правових процесів, ви-
ключивши саму можливість узурпації дер-
жавної влади будь-яким класом, партією, 
кланом, угрупованням, припиняти факти 
бюрократизації державного апарату й зло-
вживання владою [3, с. 10].

Підсумовуючи вищевказане відмітимо, 
що контроль – явище соціальне, неодноз-
начне, яке можна визначити як певну су-
купність різних за формою дій, що здій-
снюються суб’єктами контролю з метою 
спостереження за поведінкою підконтр-
ольних їм суб’єктів.

Визначення контролю в широкому ас-
пекті зобов’язує згадати й те, що контроль 
виступає у двох основних видах: держав-
ний та недержавний. У сукупності вони 
утворюють контроль соціальний. Природа 
соціального контролю в правовій державі 
міститься в дуалізмі громадянського сус-
пільства і державної влади, народного та 
державного суверенітетів, а здійснюється 
через демократичну систему поділу влади 
за допомогою механізму стримувань та 
противаг [3, с. 8-13].

Державний контроль включає контр-
олюючі дії усіх без винятку державних 
структур та контроль у сфері державного 
управління. Його основною метою висту-
пає дослідження взаємовідносин суб’єктів 
державного управління з метою підтри-
мання законності та дисципліни в держав-
ному управлінні. Цілі контролю можна 
поділити на стратегічну та тактичну (або 
прикладну). Стратегічною ціллю контр-
олю є забезпечення законності й дисци-
пліни в суспільстві взагалі і в державному 
управлінні зокрема. Тактична – полягає в 
«спостереженні та аналізі відповідності 
діяльності усіх суб’єктів суспільних від-
носин встановленим державою параме-
трам, а також у певному «корегуванні» 
відхилень від цих параметрів» [4, с. 2].

Недержавний контроль здійснюється 
недержавними утвореннями, громадянами 
та пронизує усі сфери діяльності людини, у 
тому числі й державне управління (контр-
оль профспілок за діяльністю адміністрації 
підприємства тощо) і сферу побутових та 
особистих відносин (контроль з боку бать-
ків за дітьми), самоконтроль та ін.

Проблема контролю в державному 
управлінні тісно пов’язана з новими яви-
щами в самому суспільстві, усвідомлен-
ням ролі держави та її органів виконавчої 
влади, які здійснюють державне управ-
ління. Економічні, політичні і соціальні 
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зміни, що відбуваються в Україні, роблять 
очевидною потребу в нових підходах 
до здійснення контролю в державному 
управлінні та, власне, і його призначення 
[4, с. 213].

У системі державного контролю най-
суттєвіші контрольні повноваження ма-
ють органи виконавчої влади. Це обумов-
лено тим, що система означених органів 
створена державою для повсякденного 
(безперервного) здійснення управлінської 
діяльності, складовою якої, як вже зазна-
чалося, є контроль. Контрольна діяльність 
таких органів виступає одним із найваж-
ливіших елементів організаційної робо-
ти, спрямованої на подальше укріплення 
законності та дисципліни в державному 
управлінні.

Як слушно у своєму дисертаційному 
дослідженні зазначає О.Ф. Андрійко, спе-
цифіка органів державного контролю по-
лягає в тому, що вони не встановлюють 
загальних правил поведінки, як це робить 
законодавча влада, не займаються управ-
лінською діяльністю, котра є притаман-
ною виконавчій владі, і не розглядають 
спори, які виникають із конкретних ци-
вільних, адміністративних, кримінальних 
та інших справ, котрі складають сферу ді-
яльності судової влади [4, с. 348]. Органи 
контролю, на думку вченої, займаються 
лише перевіркою, вивченням, аналізом 
стану справ, визначають відповідність їх 
обраним напрямам та чинному законодав-
ству і не втручаються в оперативну діяль-
ність підприємств та установ.

Контроль слід відрізняти від близько-
го до нього виду державної діяльності – 
нагляду, хоча вони мають ряд однакових 
рис. У звичайному розумінні значення 
слів «нагляд» і «контроль» є однаковим. 
Це спостереження або постійне спостере-
ження з метою догляду, перевірки за ким-, 
або чим-небудь, за дотриманням якихось 

правил [5, с. 286]. Єдина в них і мета – за-
безпечення законності та дисципліни в 
державному управлінні. І контроль, і на-
гляд можуть здійснюватись в однакових 
формах (перевірки, вимоги звітів, пояс-
нень тощо). 

Контролюючі органи мають право без-
перешкодно відвідувати підконтрольні та 
піднаглядні їм об’єкти, давати тим, кого 
перевіряють, обов’язкові до виконання 
вказівки. Але контроль як форма держав-
ної діяльності відрізняється від нагляду (і 
в цьому його особливість) тим, що він по-
всякденний та безперервний (в основному 
це стосується відомчого контролю), здій-
снюється як органами державної законо-
давчої та виконавчої влади, судами, так і 
багаточисельними спеціально створеними 
для цього контролюючими органами.

Необхідно підкреслити, що Міністер-
ство соціальної політики України, його 
структурні підрозділи, адміністрації дер-
жавних підприємств, організацій та уста-
нов, що підпорядковані йому, у процесі 
повсякденної діяльності систематично 
здійснюють відомчий контроль, який по-
ширюється на підлеглі їм об’єкти відомчої 
належності. При здійсненні контролю 
означені органи перевіряють виконання 
підконтрольними їм структурами законів, 
указів та урядових постанов, актів вищих 
органів, стан дисципліни та ефективність 
роботи апарату, розстановку та викорис-
тання кадрів, роботу з розгляду звернень 
громадян тощо. Контрольні повноважен-
ня вищевказаного органу державної ви-
конавчої влади закріплені в спеціальному 
Положенні Про Міністерство соціальної 
політики України.

Так, відповідно до останнього, Мі-
ністерство соціальної політики України 
здійснює наступні види контрольної ді-
яльності: 1) забезпечує у межах своїх 
повноважень сертифікацію технічних та 
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інших засобів реабілітації, контроль за 
виробництвом таких засобів; 2) здійснює 
у межах своїх повноважень контроль за 
дотриманням гендерної рівності при ви-
рішенні кадрових питань у центральних 
та місцевих органах виконавчої влади; 3) 
здійснює контроль за організацією і діяль-
ністю спеціалізованих установ для жертв 
насильства в сім’ї; 4) здійснює контроль 
за транспортуванням, отриманням, збере-
женням, охороною, складуванням, розпо-
ділом, цільовим використанням, обліком 
гуманітарної допомоги, підготовкою від-
повідної статистичної звітності; 5) здій-
снює в межах наданих Законом України 
«Про гуманітарну допомогу» повноважень 
контроль за діяльністю Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, пов’язаною із 
гуманітарною допомогою; 6) визначає 
доцільність надання державної допомоги 
підприємствам та організаціям громад-
ських організацій інвалідів у вигляді пільг 
з оподаткування, поворотної та безпово-
ротної фінансової допомоги, позик, спри-
яє в наданні пріоритетів при розміщенні 
державного замовлення, у працевлашту-
ванні інвалідів та в інших формах, а також 
здійснює облік і контроль за використан-
ням такої допомоги; 7) забезпечує в меж-
ах повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання корупції і контроль за їх здій-
сненням в апараті Міністерства, на під-
приємствах, в установах та організаціях, 
що належать до сфери його управління;  
8) організовує планово-фінансову роботу 
в апараті Міністерства, на підприємствах, 
в установах та організаціях, що належать 
до сфери його управління, здійснює контр-
оль за використанням фінансових і мате-
ріальних ресурсів, забезпечує організацію 
та вдосконалення бухгалтерського обліку; 
9) здійснює у межах повноважень разом 

із відповідними центральними органами 
виконавчої влади контроль за цільовим 
використанням державних коштів, перед-
бачених для реалізації проектів, виконан-
ня програм, у тому числі міжнародних;  
10) забезпечує у межах повноважень реа-
лізацію державної політики стосовно дер-
жавної таємниці, контроль за її збережен-
ням в апараті Міністерства [6].

Наглядова діяльність Міністерства со-
ціальної політики України характеризу-
ється значно меншим колом повноважень, 
а саме: 1) формування основних напрямів 
державної політики та здійснення від-
повідно до закону державного нагляду у 
сфері загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, проведення со-
ціального діалогу з питань формування 
та реалізації державної соціальної політи-
ки, регулювання соціально-трудових від-
носин; 2) здійснення державного нагляду 
за діяльністю Пенсійного фонду України 
щодо ведення реєстру застрахованих осіб; 
3) здійснення державного регулювання 
та нагляду за дотриманням законодав-
ства щодо призначення (перерахунку) і 
виплати пенсій у солідарній системі та 
щодо взаємодії Пенсійного фонду Укра-
їни з фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування;  
4) здійснення державного нагляду у сферах 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіт-
тя, від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності, у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та 
похованням, у частині забезпечення від-
повідності чинному законодавству рішень 
правлінь Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, Фонду 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування України на випадок без-
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робіття, Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань України, у тому чис-
лі погодження структур органів цих фондів, 
граничної чисельності працівників, схем їх 
посадових окладів, видатків на адміністра-
тивно-господарські витрати фондів [6].

Аналізуючи вищевказані наглядово-
контрольні повноваження Міністерства 
соціальної політики України слід відміти-
ти такі їхні характеристики: вони стосу-
ються широкого кола питань; формуються 
стосовно як внутрішньоорганізаційних 
повноважень Міністерства так і повно-
важень щодо діяльності інших органів 
держави; регулюють різні за змістом та 
напрямом законодавчого забезпечення 
сфери суспільних відносин; такі повнова-
ження забезпечуються спеціальними пра-
вами наданими Міністерству вищестоя-
щими компетентними органами держави. 

При цьому, певних особливостей, за до-
помогою яких можна виокремити контр-
ольну діяльність від наглядової в роботі 
Міністерства соціальної політики України 
чинне законодавство не містить, у зв’язку 
з чим таку діяльність ми пропонуємо оха-
рактеризувати як контрольно-наглядову. 

Таким чином, контрольно-наглядова 
діяльність Міністерства соціальної полі-
тики України – це спеціальна діяльність, 
що здійснюється Міністерством по відно-
шенню до спеціальних суб’єктів відносин 
управління соціальною сферою держави 
щодо додержання ними вимог чинного 
законодавства України під час реалізації 
державної соціальної політики, з метою 
попередження порушень вимог чинного 
законодавства України, прав суб’єктів со-
ціальних правовідносин, а у випадку їх 
порушень - застосування заходів впливу 
щодо їх припинення.
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Стаття присвячена дослідженню правової природи рішень органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин та з`ясуванню їх місця в системі 
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Ключові слова: правовий акт, рішення, правовий акт управління, нормативно-правовий акт, 
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Статья посвящена исследованию правовой природы решений органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления в сфере земельных правоотношений и выяснению их 
места в системе правовых актов.

Ключевые слова: правовой акт, решение, правовой акт управления, нормативно-правовой 
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The article is devoted to the research of the legal nature of decisions of executive and local self-gov-
ernment authorities in the land law field and determining their place in the system of legal acts.

Key words: legal act, decision, legal acts of administration, normative act, administrative act. 

Актуальність статті. Рішення органів 
виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування відіграють важливу роль у 
механізмі правового регулювання земель-
них відносин. Враховуючи, що даний тер-
мін використовується для позначення різ-
них видів правових актів, а в юридичній 
літературі та практиці застосування норм 
права відсутнє їх чітке розмежування, 
з`ясування правової природи таких рішень 
є актуальним як для науки земельного пра-
ва, так і правозастосовної діяльності.

Метою статті є визначення місця рі-
шень органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, які прийма-

ються у сфері земельних правовідносин, в 
системі правових актів.

Виклад основного матеріалу. У зако-
нодавстві України по відношенню до актів, 
які приймаються органами виконавчої вла-
ди та органами місцевого самоврядування, 
використовується переважно узагальнена 
назва «рішення». Наприклад, ст. 55 Кон-
ституції України (далі – КУ) гарантує право 
кожної особи на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Статтею 152 
Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) 
передбачено, що захист прав громадян та 
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юридичних осіб на земельні ділянки здій-
снюється, зокрема, шляхом визнання не-
дійсними рішень органів виконавчої вла-
ди або органів місцевого самоврядування. 
Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
рада в межах своїх повноважень приймає 
нормативні та інші акти у формі рішень. У 
Законі України «Про місцеві державні ад-
міністрації» теж неодноразово використо-
вується термін «рішення». У зв’язку з цим 
виникає необхідність з`ясування, а що ж 
саме розуміється під формулюванням «рі-
шення органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування».

Варто зауважити, що в наукових пра-
цях по відношенню до рішень органів ви-
конавчої влади чи органів місцевого само-
врядування вживаються такі терміни, як 
«адміністративний акт» [1; 2; 3], «право-
вий акт управління» [4], «правовий акт» 
[5, с. 192-200], «нормативно-правовий 
акт» [6], «акт індивідуальної дії» [7], «акт 
публічної адміністрації» [8], «рішення 
суб’єктів владних повноважень» [9] тощо. 
О.Ф. Черданцев звертає увагу на те, що ін-
коли спори в юридичній науці відбувають-
ся тому, що сторони, не визначивши зна-
чення терміна стосовно даного контексту 
чи конкретного предмету роздумів, оперу-
ють даним терміном відносно різних по-
нять, позначених одним і тим же терміном 
[10, с.49]. Враховуючи те, що невід`ємною 
ознакою мови, в тому числі юридичної, є її 
багатозначність [11, с.365], у зв`язку з чим 
некоректно говорити про «правильність» 
чи «неправильність» значення того чи ін-
шого терміна, спробуємо проаналізувати 
існуючі підходи до розуміння рішень ор-
ганів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування у сфері земельних пра-
вовідносин в контексті співвідношення їх 
з перерахованими вище актами та встано-
вити порівняно усталене їх застосування, 

а також сформулювати власне бачення 
правової природи таких рішень. 

Як зазначає І.І. Верховодко, багатома-
нітність поглядів на визначення актів обу-
мовлена об’ємною класифікацією їх видів 
в залежності від змістовного елементу, 
зовнішньої форми їх вираження і компе-
тенції правозастосовного органу, а також 
відомими розходженнями у вживанні тер-
мінології, оскільки не зовсім коректно 
ототожнювати між собою поняття «акт», 
«правовий акт», «акт управління», «адмі-
ністративний акт», «акт органу державно-
го управління» і т.д. [12, с. 167].

Для того, щоб зрозуміти, яким чином 
співвідносяться між собою зазначені вище 
акти, а також з`ясувати місце рішень орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, що приймаються у сфері 
земельних правовідносин, серед них, ко-
ротко розглянемо підходи до визначення 
даних понять. 

В межах досліджень із загальної теорії 
права С.С. Алєксєєв звертає увагу на те, 
що термін «правовий акт» є багатознач-
ним і ним позначаються:

а) дія (поведінка), як правило, правомір-
на, тобто юридичний факт, який є підста-
вою для тих чи інших правових наслідків;

б) результат правомірної дії, тобто 
юридично значимий змістовний елемент 
правової системи (юридична норма, ін-
дивідуальний припис, акт «автономного» 
регулювання), який увійшов у правову 
матерію внаслідок правотворчої, владної 
індивідуально-правової чи автономної ді-
яльності суб’єктів;

в) юридичний документ, тобто зовніш-
нє словесно-документально оформлене 
вираження волі, яке закріплює правомірну 
поведінку і її результат [5, с. 192]. 

У даному дослідженні використову-
ватимемо термін «правовий акт» саме в 
останньому значенні, тобто як належним 
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чином оформлене у вигляді юридичного 
документу волевиявлення держави, тери-
торіальної громади, певних органів чи по-
садових осіб, яке містить правові норми, 
індивідуальні приписи, автономні рішен-
ня осіб чи правоположення практики.

Традиційно в межах загальної теорії 
права правові акти поділяють на дві ди-
хотомічні групи: нормативні та ненорма-
тивні (індивідуальні). У свою чергу до 
нормативних актів відносять нормативно-
правові акти, які приймаються відповід-
ними органами в процесі правотворчості і 
встановлюють загальнообов`язкові норми 
права, які поширюються на неперсоніфі-
коване коло осіб, та деякі інтерпретаційні 
акти нормативного характеру. Серед інди-
відуально-правових актів, які містять ін-
дивідуальні приписи, що стосуються кон-
кретно визначених осіб, виділяють акти 
застосування права, акти реалізації права, 
а також акти тлумачення норм права інди-
відуального характеру [5, с. 199]. Таким 
чином, термін «правові акти» є загальним 
по відношенню до нормативних та ненор-
мативних (індивідуально-правових) актів, 
які теж об`єднують певні групи актів.

О.В. Батанов, визначаючи владний ха-
рактер як загальну ознаку правових актів 
органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, зазначає, що акти 
суб`єктів місцевого самоврядування як 
управлінські за своєю природою мають 
директивно-обовязковий та публічно-
владний характер. Ця загальна риса актів 
місцевого самоврядування посилюється, 
оскільки ці акти є актами, які виходять від 
суб’єкта не державної влади, а суб’єкта 
місцевого самоврядування, але водночас 
цей акт забезпечується примусовою си-
лою закону, що надає йому ознак публіч-
ної владності [13, с. 447]. 

Тепер коротко зупинимося на характе-
ристиці правових актів управління з метою 

з`ясування, чи всі рішення органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовряду-
вання у сфері земельних відносин можуть 
бути до них віднесені, а також яке місце 
серед правових актів вони займають.

Ю.М. Старилов виділяє такі підходи до 
розуміння правових актів управління:

• важлива форма управлінської діяль-
ності (форма управління);

• управлінське рішення (при цьому тер-
мін «рішення» має універсальний харак-
тер і встановлює необхідність виконан-
ня конкретних дій особами та органами, 
яким адресоване певне рішення);

• правові акти, і в такому разі до них 
можна віднести й акти, які приймаються 
органами законодавчої влади, місцевого 
самоврядування, судом, прокуратурою;

• дії (або волевиявлення), оскільки вони 
можуть розглядатись як виконання певних 
дій правоустановлюючого або правозас-
тосовчого характеру у сфері державного 
управління;

• приписи, оскільки реальним змістом 
правових актів управління є правоуста-
новлюючі та правозастосовні приписи;

• різновид документів (юридичних, 
службових), оскільки ті приписи, які в 
них містяться, мають своє документальне 
оформлення [14, с. 247].

Визначаючи правовий акт державного 
управління у радянський період, Р.Ф. Ва-
сильєв зазначав, що це вольові владні дії 
державних органів і органів деяких гро-
мадських організацій, які здійснюються 
ними на основі і на виконання законів у 
процесі виконання функцій державного 
управління і спрямовані на встановлення 
(зміну, відміну) правових норм чи на ви-
никнення (припинення, зміну) конкретних 
правовідносин [4, с. 17]. Як зазначає нау-
ковець, акти управління можуть виступати 
як юридичні факти, тобто обставини, які 
породжують, змінюють чи припиняють ті 
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чи інші правовідносини. Вони також мо-
жуть виступати в якості підстави для ін-
шого акту управління в тому розумінні, 
що дає дозвіл в кожному конкретному ви-
падку на видання такого акту [4, с. 21-22]. 
Акти управління можуть бути і актами за-
стосуваня норм права і містити в собі нові 
норми (відміняти, змінювати старі) [4, с. 
26]. Варто звернути увагу на ту обставину, 
що Р.Ф. Васильєв визначав правовий акт 
управління саме через категорію дії, хоча 
при характеристиці таких актів викорис-
товував формулювання «видання такого 
акту», «містять норми права», що свід-
чить про багатозначність даного терміну і 
те, що вчений розумів під правовим актом 
також і юридичний документ як зовнішнє 
вираження відповідної дії.

Л.Л. Попов, Ю.І.Мігачов та С.В. Тихо-
миров розглядають правовий акт управ-
ління як засноване на законодавстві одно-
бічне юридично владне рішення суб’єкта 
державного управління, видане в межах 
його компетенції, яке регулює суспільні 
відносини у сфері державного управління 
або спрямоване на виникнення, зміну або 
припинення конкретних адміністративно-
правових відносин [15, с. 86]. Як бачимо, 
дані вчені, наводячи власне визначення 
правового акта управління оперують по-
няттям «рішення», з чого можна зробити 
висновок, враховуючи використання по 
відношенню до нього означення «владне», 
що під ним розуміється теж певна дія, хоча 
наступне формулювання «видане в межах 
його компетенції» з цим не узгоджується, 
адже видаватися, очевидно, може саме до-
кумент. При цьому варто зазначити, що 
розуміння акту як дії (вольової дії, воле-
виявлення) є досить поширеним у вітчиз-
няній науці адміністративного права. Так, 
В.К. Колпаков стверджує, що не можна 
здійснювати управління, не діючи [16, с. 
225]. Хоча, звертає увагу П.О. Угровець-

кий, змістовне навантаження акту як дії 
ніяк не заперечує того, що правовий акт 
може мати і якість (форму) документа. 
Більше того, найчастіше саме в докумен-
тальній формі знаходить своє вираження 
волевиявлення органів публічної адміні-
страції [2, с. 101]. 

Аналізуючи існуючі підходи до ро-
зуміння правових актів управління В.Б. 
Авер`янов формулює власне визначення 
цього поняття. На його думку, правовим 
актом управління є форма управлінської 
діяльності компетентних органів держав-
ного управління (виконавчої влади), яка 
полягає у здійсненні в односторонньому 
порядку з дотриманням встановленої про-
цедури певних дій, передбачених законом 
чи на його виконання з метою реалізації 
завдань та функцій управління, втілених 
у кінцевому результаті в певну законну 
форму і таких, що тягнуть за собою пев-
ні юридичні наслідки. При цьому вче-
ним уточнюється, що формою управлін-
ської діяльності є видання правового акта 
управління, а не сам акт [17, с. 144].

Варто звернути увагу, що у всіх наве-
дених вище визначеннях правових актів 
управління мова йде лише про акти ви-
конавчої влади, при цьому акти органів 
місцевого самоврядування залишаються 
поза увагою науковців, що, на нашу дум-
ку, є некоректним, оскільки рішення ор-
ганів місцевого самоврядування, принай-
мні прийняті на виконання делегованих 
повноважень, теж відносяться до право-
вих актів управління. Хоча А.М. Токар, не 
погоджуючись із обмеженням дії право-
вих актів управління винятково рамками 
державного управління і виконавчої вла-
ди, пропонує поряд із актами державно-
го управління виділяти й акти місцевого 
управління, тобто акти місцевих органів 
виконавчої влади, акти органів місцевого 
самоврядування та їх спільні акти. Таке 
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виокремлення, на думку науковця, спри-
чинене не лише появою в управлінській 
дійсності нової категорії «місцеве управ-
ління», а й тими характерними ознаками 
актів місцевого управління, що дозволя-
ють виділяти їх з системи юридичних ак-
тів [18, с. 187]. Погоджуючись з підходом 
включення актів органів місцевого само-
врядування, які характеризуються власти-
вими правовим актам управління ознакам, 
до цього різновиду правових актів, вважа-
ємо за потрібне звернути увагу на необ-
ґрунтованість виділення окремої групи 
актів місцевого управління, до яких вхо-
дять акти органів виконавчої влади, акти 
органів місцевого самоврядування та їх 
спільні акти, оскільки таке виокремлення 
лише підкреслює територіальну прина-
лежність таких актів, причому не досить 
чітку, оскільки незрозуміло, в чому саме 
полягає критерій «місцевості», але не за-
сноване на специфічних ознаках таких 
актів, які дозволяють відмежувати їх від 
інших правових актів управління, напри-
клад, загальнонаціонального рівня. 

У літературі також зазначається, кате-
горія «акт» може використовуватися як 
інтегруюча відносно термінів «рішення» 
і «дія», якщо вони породжують право-
ві наслідки [1, с. 15], проте сам термін 
«рішення» теж інколи вживається у зна-
ченні дії. У зв`язку з цим варто, так би 
мовити, «домовитися» про застосування 
того чи іншого терміну з метою уникнен-
ня непорозумінь. На нашу думку, в цілях 
даного дослідження правові акти управ-
ління доцільніше розглядати як зовнішнє 
оформлення волевиявлення (дії) органів 
виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування у вигляді певного юри-
дичного документу, прийнятого в установ-
леному законом порядку з метою реаліза-
ції завдань та функцій управління і який 
містить правоположення, що призводять 

до виникнення, зміни чи припинення пев-
них правовідносин. В цьому аспекті рі-
шення органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у сфері земель-
них правовідносин за умови, якщо вони 
відповідають зазначеним вище ознакам, 
можна розглядати як правові акти управ-
ління, котрі можуть бути як нормативного, 
так і ненормативного (індивідуального) 
характеру, а саме актами правозастосуван-
ня, котрі об`єднаються спільною назвою 
«правові акти».

Останнім часом в юридичній літерату-
рі, особливо адміністративно-правового 
спрямування, все частіше починає вико-
ристовуватися термін «адміністративний 
акт», в т.ч. і по відношенню до рішень 
органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування [1; 19], хоча більш 
традиційним для вітчизняної науки є вжи-
вання терміна «індивідуальний акт управ-
ління». Проте, враховуючи застосування в 
законодавстві багатьох зарубіжних країн, 
в т.ч. держав-членів Європейського Союзу 
(далі – ЄС), терміна «адміністративний 
акт» та зобов`язання України гармоні-
зувати національне законодавство до за-
конодавства ЄС, доцільно зупинитися на 
аналізі підходів до визначення адміністра-
тивних актів у науці адміністративного 
права України.

Комплексне дослідження адміністра-
тивних актів, процедури їх прийняття та 
припинення дії було здійснено В.П. Тим-
ощуком, який визначає адміністративний 
акт як волевиявлення адміністративного 
органу щодо вирішення адміністративної 
справи, спрямоване на виникнення, зміну 
чи припинення прав та обов’язків кон-
кретних фізичних або юридичних осіб. 
Адміністративним актом, підкреслює вче-
ний, завершується розгляд і вирішення 
справи по суті. До визначальних ознак ад-
міністративного акта віднесено його при-
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йняття адміністративною владою (адмі-
ністративним органом), індивідуальність 
(конкретність) та зовнішня дія. При цьо-
му ключовими ознаками адміністративної 
влади, на думку В.П. Тимощука, є її ви-
конавчий (виконавський) та «службовий» 
характер, тобто такий, що підпорядкову-
ється політичній владі та зорієнтований на 
забезпечення надання публічних послуг 
приватним особам [1, с. 33, 17]. 

Дещо інший підхід застосовує І.А. Ар-
теменко, який адміністративний акт органу 
виконавчої влади розглядає як підзакон-
не, владне, загальнообов`язкове, односто-
роннє волевиявлення-рішення зазначених 
органів (посадових осіб), що прийняте в 
межах їх компетенції та містить норми 
права або індивідуальні приписи щодо ви-
конання завдань і реалізації функцій цих 
органів, пов`язане з виникненням, зміною 
чи припиненням правовідносин із метою 
забезпечення прав, свобод та законних ін-
тересів приватної особи [3, с. 39]. На нашу 
думку, дане визначення містить у собі пев-
ні суперечності, оскільки з одного боку 
адміністративні акти розглядаються як 
загальнообов`язкові рішення, тобто харак-
теризуються як нормативні акти, а з іншо-
го – вказується, що вони можуть містити 
індивідуальні приписи, які поширюються 
на певних конкретно визначених осіб. Хоча 
можна припустити, що науковець прагнув 
об`єднати під назвою адміністративних ак-
тів і нормативно-правові, і індивідуально-
правові акти. В той же час в зарубіжних кра-
їнах, зокрема тих, які наслідують німецьку 
традицію адміністративного права, адміні-
стративними актами (нім. – Verwaltungsakt) 
вважаються саме індивідуальні рішення чи 
заходи публічної адміністрації. Наприклад, 
у Польщі адміністративним актом вважа-
ється владна юридична дія адміністратив-
ного органу, спрямована на виникнення 
конкретних, індивідуально-визначених 

юридичних наслідків [20, с. 171].
Використання терміна «адміністратив-

ний акт» у такому вузькому значенні харак-
терне також для документів Європейської 
Комісії, Європейського суду з прав людини 
та Ради Європи, в яких адміністративний 
акт розглядається як будь-який індивіду-
альний захід або рішення, який прийнято 
під час здійснення публічної влади, який 
має характер прямої дії та правомірно або 
неправомірно торкається прав, свобод та 
інтересів приватних осіб та який не є ак-
том, що виконуються під час здійснення су-
дових функцій [21, с.1]. Хоча, звертає увагу 
В.П. Тимощук, в останні роки на рівні ре-
комендацій Комітету міністрів Ради Євро-
пи згадуються і так звані «адміністратив-
но-регулятивні акти» (англ. – administrative 
regulatory acts), а також «акти адміністра-
ції», які включають як індивідуальні, так 
і нормативні правові акти [1, с. 21]. Що-
правда в останньому випадку англійський і 
французький варіанти тексту Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи (2004)20 
«Про судовий перегляд адміністративних 
актів (актів адміністрації)» частково відріз-
няється, оскільки в англійській версії вжи-
то термін administrative acts [22], а у фран-
цузькій – des actes de l'administration [23], 
при тому, що у французькому адміністра-
тивному праві вживається окреме слово-
сполучення на позначення адміністратив-
них актів – acte administrative, що свідчить 
на користь необхідності розрізняти адміні-
стративні акти та акти адміністрації.

Цікаво, що у проекті Адміністративно-
процедурного кодексу України, внесеного 
на розгляд Верховної Ради України Кабі-
нетом Міністрів України, від 03.12.2012 
року (р.н. 11472 ) адміністративний акт ви-
значається як рішення (правовий акт, доку-
мент, відмітка в документі) індивідуальної 
дії, прийняте адміністративним органом за 
результатами розгляду адміністративної 
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справи відповідно до цього Кодексу, спря-
моване на набуття, зміну чи припинення 
прав та обов’язків фізичної або юридичної 
особи (осіб). На нашу думку, дане визна-
чення містить ряд недоліків законодавчої 
техніки, зокрема воно не розкриває сут-
нісних ознак адміністративних актів, які 
відрізняють їх від інших правових актів, 
крім того в даному визначенні слово «рі-
шення» одночасно позначає і правовий акт, 
документ, відмітку в документі, виходячи 
з того, що ці терміни розміщені в дужках 
саме після слова «рішення», а також певну 
дію, якщо тлумачити його в контексті ра-
зом з наступними словами, а саме «рішення 
індивідуальної дії». Крім того, в ньому ви-
користовуються інші терміни, зокрема «ад-
міністративний орган» та «адміністративна 
справа», що також можуть потребувати їх 
визначення, у зв`язку з чим дефініція ад-
міністративного акта є неповною. Усе це є 
неприйнятним і свідчить на користь того, 
що вміщення «словничків» лише шкодять 
і замість «чіткості» та «зрозумілості» в 
кращому випадку утворюють свого роду 
«мертвий» текст (що, тим не менш, обтя-
жує закон і ускладнює роботу із ним), а в 
гіршому – створюють колізії, шляхи подо-
лання яких не завжди очевидні [24]. Тому 
вважаємо недоцільним розміщувати визна-
чення адміністративного акта у проекті да-
ного кодексу, принаймні у такому вигляді.

Також важливою ознакою адміністра-
тивних актів є прийняття їх у процесі здій-
снення публічної влади. Так, Резолюція (77) 
31 Комітету Міністрів Ради Європи від 28 
вересня 1977 року «Про захист прав особи 
відносно актів адміністративних органів» 
містить рекомендації державам-членам ке-
руватися у своєму праві й адміністратив-
ній практиці принципами, які наводяться 
у додатку до цієї резолюції і застосову-
ються для захисту осіб, як фізичних, так і 
юридичних, в адміністративних процеду-

рах відносно будь-яких індивідуальних за-
ходів або рішень, які були прийняті в ході 
здійснення публічної влади і які за своїм 
характером безпосередньо впливають на 
їхні права, свободи або інтереси (адміні-
стративні акти). З метою запобігання ви-
никненню розбіжностей у застосуванні 
терміна «адміністративний акт», резолюція 
надає йому своє визначення, яке містить-
ся в першому параграфі вступної записки, 
при цьому зазначається, що акт має бути 
вчинений «в ході здійснення публічної вла-
ди» [25].

У даній статті термін «адміністратив-
ний акт» вживається у значенні індивіду-
ально-правового акту, виданого органом 
публічної адміністрації (органом виконав-
чої влади чи органом місцевого самовряду-
вання) у ході виконання адміністративних 
функцій у публічно-правових відносинах 
для регулювання конкретного випадку і 
спрямований на виникнення, зміну чи при-
пинення прав і обов`язків сторін. В цьому 
плані адміністративними актами можна 
вважати правові акти управління індивіду-
ального характеру.

Окремо зупинимося на рішеннях орга-
нів місцевого самоврядування у сфері зе-
мельних правовідносин з метою з`ясування 
їх правової природи, оскільки в літературі 
їм приділяється більша увага, ніж рішен-
ням органів виконавчої влади, які суттєво 
не відрізняються від рішень органів місце-
вого самоврядування. Єдине, на що треба 
звернути увагу в даному контексті, так це 
те, що термін «рішення» стосовно актів 
органів місцевого самоврядування позна-
чає саме назву таких актів, які можуть мати 
різну правову природу, натомість цей тер-
мін стосовно актів органів виконавчої вла-
ди розуміється в межах даної статті як уза-
гальнена назва правових актів відповідних 
органів, до яких відносяться накази, розпо-
рядження. 
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Відповідно до ч.1 ст.144 Конституції 
України (далі – КУ) органи місцевого са-
моврядування в межах повноважень, ви-
значених законом, приймають рішення, які 
є обов'язковими до виконання на відповід-
ній території. Як зазначає Н.О. Чудик, усі 
муніципально-правові акти є важливою 
формою вираження та закріплення норм 
локальної саморегуляції територіальних 
громад. Вони фіксують волю місцевого 
співтовариства, конституюють її. Саме в 
муніципальних правових актах і через них 
проявляється та існує сукупна воля місце-
вих жителів [26, с. 84].

Рішення є формою актів нормативно-
го та іншого характеру, які приймаються 
місцевими радами. Конституційний Суд 
України в рішенні від 16 квітня 2009 року 
N 7-рп/2009 (справа про скасування актів 
органів місцевого самоврядування) дій-
шов висновку, що органи місцевого само-
врядування, вирішуючи питання місцевого 
значення, представляючи спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст, 
приймають нормативні та ненормативні 
акти. До нормативних належать акти, які 
встановлюють, змінюють чи припиняють 
норми права, мають локальний характер, 
розраховані на широке коло осіб та засто-
совуються неодноразово, а ненорматив-
ні акти передбачають конкретні приписи, 
звернені до окремого суб'єкта чи юридич-
ної особи, застосовуються одноразово і піс-
ля реалізації вичерпують свою дію.

Як звертає увагу Н.О. Чудик, значна час-
тина правових актів суб’єктів місцевого са-
моврядування, зокрема рішення місцевих 
рад, є різновидом нормативно-правових 
актів. Як документ, правовий акт місцевого 
самоврядування об’єктивує компетенцію 
органа чи посадової особи, наділеного пу-
блічно-владними повноваженнями, і їхню 
правомочність щодо прийняття (видання) 
правових актів [26, с. 84]. Проте не всі рі-

шення органів місцевого самоврядування, 
так само, як і органів виконавчої влади, ма-
ють ознаки нормативно-правових актів. 

 Для того, щоб зрозуміти відмінність 
нормативно-правових від індивідуально-
правових актів органів місцевого самовря-
дування, звернемося до напрацювань із 
загальної теорії права. О.Ф. Скакун розгля-
дає нормативно-правовий акт органів міс-
цевого самоврядування як акт-документ 
(постанова, рішення), що видається у 
межах компетенції органу місцевого са-
моврядування та містить норми права, 
обов`язкові для мешканців відповідної 
території, а також установ, підприємств 
та організацій, які здійснюють діяльність 
на цій території [27, с. 367]. На думку Т.О. 
Калиновської, нормативно-правовий акт 
місцевого самоврядування – це офіційний 
письмовий документ, що містить норми 
права та прийнятий у межах Конституції 
і законів України безпосередньо терито-
ріальною громадою, органом місцевого 
самоврядування або його посадовою осо-
бою з питань місцевого значення чи здій-
снення делегованих повноважень органів 
державної виконавчої влади. За своєю 
юридичною природою такі акти є підза-
конними нормативно-правовими актами, 
тому їм, по-перше, притаманні всі харак-
терні загальні риси останніх, а по-друге, 
– властиві специфічні ознаки, зумовлені 
конституційною природою місцевого са-
моврядування, чим вони відрізняються 
від нормативно-правових актів органів 
державної влади [6, с. 170]. 

На думку А.В. Міцкевича, головною 
ознакою нормативного акту слід вважати 
його правотворче призначення, тобто наяв-
ність в ньому положень, які оформлюють 
встановлення, зміну чи відміну правових 
норм [28, с. 22]. Індивідуальні ж акти не 
містять положень, направлених на вста-
новлення, зміну чи припинення правових 
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норм, вони являються актами реалізації та 
застосування норм права до конкретних 
фактів, обставин, подій. Саме в цьому по-
лягає суттєва їх відмінність від норматив-
них актів, на що неодноразово звертається 
увага в літературі [4, с. 37].

Законодавче визначення норматив-
но-правового акта міститься в Наказі 
Міністерства юстиції України «Про вдо-
сконалення порядку державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Міністерстві 
юстиції України та скасування рішення про 
державну реєстрацію нормативно-право-
вих актів» від 12.04.2005 року № 34/5 [29], 
відповідно до якого нормативно-правовий 
акт – це офіційний документ, прийнятий 
уповноваженим на це суб'єктом нормотво-
рення у визначеній законом формі та по-
рядку, який встановлює норми права для 
неозначеного кола осіб і розрахований на 
неодноразове застосування.

Легального визначення акта індивіду-
альної дії немає, але із самого формулю-
вання зрозуміло, що такий акт впливає на 
права та обов`язки лише певної особи чи 
групи осіб.

Як зазначає О.В. Чернецька, за своєю 
юридичною силою нормативні акти пред-
ставницьких органів – це підзаконні нор-
мативно-правові акти, які є невід`ємною 
ланкою ієрархічної структури системи 
нормативно-правових актів України [30, 
с. 121]. У загальній теорії права такі акти 
відносяться до місцевих підзаконних нор-
мативно-правових актів, які поширюють 
свою дію на відповідну територію. Таким 
чином, рішення органів місцевого само-
врядування можуть бути віднесені до нор-
мативно-правових актів за умови, якщо 
вони прийняті у встановленому законом 
порядку, містять загальнообов`язкові нор-
ми права, які поширюються на невизначе-
не коло осіб і діють на території дії повно-
важень відповідного органу.

В. Таболін та А. Корнєв зазначають, 
що світова практика свідчить про те, що 
муніципальна влада «законодавствує» з 
питань місцевого значення у трьох випад-
ках. По-перше, коли із зазначених питань 
державна правова регламентація цілком 
відсутня і немає жодної необхідності в її 
існуванні. Це стосується як компетенцій-
них питань (наприклад, питань місцевого 
оподаткування, ліцензування), так і питань 
власної організації та діяльності (форму-
вання власного управлінського апарату, 
створення постійних комісій, прийняття 
регламентів). По-друге, з питань, що вре-
гульовані нормами права в загальному ви-
гляді, і потрібна їхня місцева юридична 
конкретизація. По-третє, законодавство не 
в змозі охопити все різноманіття місцевих 
особливостей, у ньому нерідко правова 
регламентація діяльності муніципальних 
органів здійснюється шляхом закріплення 
їхніх функцій як позитивних зобов`язань, 
тому нормотворчість органів місцевого са-
моврядування неминуча, іноді вона просто 
передбачається законодавством [31, с. 156].

Висновки. Таким чином, формулюван-
ня «рішення органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування» охо-
плює як нормативні, так і ненормативні 
(індивідуальні) акти, які об`єднаються 
загальною назвою «правові акти». Серед 
нормативних актів важливе місце займа-
ють саме нормативно-правові акти відпо-
відних органів, які містять норми права, 
спрямовані на регулювання земельних пра-
вовідносин. До індивідуально-правових 
актів органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у сфері земель-
них правовідносин відносяться акти засто-
сування норм права, які за наявності від-
повідних ознак можуть характеризуватися 
як адміністративні акти, та акти реалізації 
прав та обов`язків, котрі відносяться до ак-
тів автономного регулювання. 
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ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДЛЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ 
ПРАВОЧИНУ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

У статті досліджено які платежі для нотаріального посвідчення договору відчуження земель-
ної ділянки є обов’язковими у зв’язку з останніми змінами законодавства, порядок визначення 
розміру плати за вчинення такої нотаріальної дії, встановлена наявність колізії у законодавстві 
стосовно регулювання цього питання, обґрунтовано обов’язковість відповідних платежів. 

Ключові слова: державне мито за посвідчення правочину, земельна ділянка, податок з до-
ходів, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

В статье исследовано какие платежи для нотариального удостоверения договора отчужде-
ния земельного участка являются обязательными в связи с последними изменениями законода-
тельства, порядок определения размера платы за совершение такого нотариального действия, 
установлено наличие коллизии в законодательстве по регулированию этого вопроса, обосно-
ванно обязательность соответствующих платежей. 

Ключевые слова: государственная пошлина за удостоверение сделки, земельный участок, 
налог с доходов, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

In the article is dedicated to the problem of payments mandatory for notarization contract of alien-
ation of land in connection with recent changes in legislation procedure for determining the amount of 
payment for the commission of notarial act,established the presence of conflict in legislation to regulate 
this issue and proved relevant mandatory payments. 

Key words: state fee for license deed, land, income tax, tax on mandatory pension insurance.

Відчуження земельних ділянок завжди 
було надзвичайно актуальним питанням 
і сьогодні залишається таким, бо тісно 
пов’язане зі швидким розвитком та зміна-
ми у землекористуванні. А питання вар-
тості належного посвідчення таких право-
чинів турбує власників земельних ділянок 
чи не найбільше. Відсутність законодавчої 
чіткості та вичерпного переліку необхідних 
платежів породжує неоднакове розуміння 
нотаріусами норм законодавства та, як на-
слідок, різну нотаріальну практику вчинен-
ня однакових за суттю нотаріальних дій. 

Метою роботи є визначення, які пла-
тежі для нотаріального посвідчення до-
говору відчуження земельної ділянки є 

обов’язковими, порядок визначення роз-
міру плати за вчинення такої нотаріаль-
ної дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону Украї-
ни «Про нотаріат», нотаріальні дії вчиня-
ються в день подачі всіх необхідних доку-
ментів після їх оплати, та у передбачених 
законом випадках після сплати до бюдже-
ту податку з доходів фізичних осіб. 

Державне мито (плата) за посвідчен-
ня правочину про відчуження земель-
ної ділянки.

Нотаріальне посвідчення цивільно-
правових угод із земельними ділянками 
може здійснюватися як державними, так і 
приватними нотаріусами. 
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Статтею 31 Закону України «Про нота-
ріат» встановлено, що приватні нотаріуси 
за вчинення нотаріальних дій справляють 
плату, розмір якої визначається за домов-
леністю між нотаріусом та громадянином 
або юридичною особою. Крім того, від-
повідно до Указу «Про впорядкування 
справляння плати за вчинення нотаріаль-
них дій» від 10.07.1998 р. № 762/98 розмір 
плати, яка справляється за вчинення но-
таріальних дій приватними нотаріусами, 
не може бути менше від розміру ставок 
державного мита, яке справляється дер-
жавними нотаріусами за аналогічні нота-
ріальні дії. 

Для визначення розміру державного 
мита у разі відчуження земельних ділянок 
провадиться нормативна грошова оцінка зе-
мельних ділянок відповідно до Закону «Про 
оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV. 

Державне мито за посвідчення дого-
ворів відчуження земельних ділянок фі-
зичною особою обчислюється та справ-
ляється із суми договору, але не нижче 
оціночної вартості земельної ділянки 
(пп.6 п.1 розділ V Інструкції про порядок 
обчислення та справляння державного 
мита, затвердженої Наказом Міністерства 
фінансів України від 07.07.2012 р. № 811). 
Тобто, у разі якщо сума договору, визна-
чена за згодою сторін, менша ніж грошова 
(нормативна) оцінка земельної ділянки, 
то державне мито справляється у розмі-
рі 1% від грошової (нормативної) оцінки 
земельної ділянки. При цьому сума дер-
жавного мита не повинна бути менше ніж 
один неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, тобто державне мито вирахо-
вується виходячи з розміру зазначеного 
неоподатковуваного мінімуму, що діє на 
день сплати державного мита (пп. «д» п. 3 
ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України 
від 21.01.1993 р. № 7-93 «Про державне 
мито» (надалі – Декрет № 7-93). 

За посвідчення договорів відчужен-
ня земельних ділянок, які перебувають у 
власності громадянина, що здійснює таке 
відчуження, згідно з пп. «б» п. 3 ст. 3 Де-
крету № 7-93 державне мито справляється 
у розмірі 1 % суми договору, але не менше 
одного неоподатковуваного мінімуму до-
ходів громадян. 

Відповідно до п. 18 ст. 4 Декрету 
№ 7-93, від сплати державного мита звіль-
няються:

– громадяни, віднесені до категорій 1 
і 2 постраждалих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи; 

– громадяни, віднесені до категорії 3 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, – які постійно проживають до 
відселення чи самостійного переселення 
або постійно працюють на території зон 
відчуження, безумовного (обов’язкового) 
і гарантованого добровільного відселен-
ня, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у 
зоні безумовного (обов’язкового) відсе-
лення не менше двох років, а у зоні гаран-
тованого добровільного відселення – не 
менше трьох років; 

– громадяни, віднесені до категорії 4 
потерпілих внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, які постійно працюють і прожи-
вають або постійно проживають на тери-
торії зони посиленого радіоекологічного 
контролю, за умови, що за станом на 1 січ-
ня 1993 року вони прожили або відпрацю-
вали в цій зоні не менше чотирьох років;

– інваліди Великої Вітчизняної війни 
та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули 
чи пропали безвісти, і прирівняні до них у 
встановленому порядку особи; 

– інваліди I та II груп.
Однак, відповідно до абз. 2 п. 2 ІІ Роз-

ділу Інструкції про порядок обчислення та 
справляння державного мита, затвердже-
ної наказом Міністерства фінансів Украї-
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ни від 07.07.2012 р. № 811, державне мито 
по угодах, за якими одна сторона звільня-
ється від сплати державного мита, сплачу-
ється повністю другою стороною (якщо 
вона також не звільнена від сплати мита).

Крім того, ч.2 ст. 19 Закону України 
«Про нотаріат» встановлено, що за на-
дання державними нотаріусами додат-
кових послуг правового характеру, які не 
пов’язані із вчинюваними нотаріальними 
діями, а також технічного характеру 
справляється окрема плата у розмірах, що 
встановлюються Головним управлінням 
юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, головними 
управліннями юстиції в областях, містах 
Києві та Севастополі. 

Наказом Головного управління юстиції 
у м. Києві від 5 червня 2012 року № 313/6, 
затверджено Тарифи за надання додатко-
вих послуг правового характеру, які не 
пов’язані із вчинюваними нотаріальними 
діями, а також технічного характеру, які 
надаються державними нотаріусами м. 
Києва (надалі-Тарифи). Так, зокрема, за 
надання консультації з питань відчужен-
ня земельної ділянки (часток) – 51,34 грн. 
(пункт 1.4. розділу І Тарифів), складання 
проекту договору відчуження нерухомого 
майна – 139,57 грн. (пункт 1.4. розділу ІІ 
Тарифів), за виготовлення (друкування) 
документів (правочинів, свідоцтв, тощо) 
(за сторінку) – 20,51 грн. (пункт 1.1 розді-
лу ІІ Тарифів). 

Сплата до бюджету податків та зборів
Згідно з п. 172.4 ст. 172 Податкового ко-

дексу України (надалі – ПК України) під 
час проведення операцій з продажу (об-
міну) об’єктів нерухомості між фізичними 
особами нотаріус посвідчує відповідний 
договір за наявності оціночної вартості 
такого нерухомого майна та документа 
про сплату податку до бюджету сторо-
ною (сторонами) договору та щокварталу 

подає до контролюючого органу за місцем 
розташування державної нотаріальної 
контори або робочого місця приватного 
нотаріуса інформацію про такий договір, 
включаючи інформацію про його вартість 
та суму сплаченого податку в порядку, 
встановленому цим розділом для податко-
вого розрахунку.

Згідно з п. 172.5 ст. 172 ПК України 
сума податку визначається та самостійно 
сплачується через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з ін-
шою фізичною особою нерухомість, – до 
нотаріального посвідчення договору ку-
півлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував 
об’єкт нерухомості, відчужений за рішен-
ням суду про зміну власника та перехід 
права власності на таке майно. Фізична 
особа зобов’язана відобразити дохід від 
такого відчуження у річній податковій де-
кларації.

Відповідно до підпункту 168.4.8  
п. 168.4 ст. 168 ПК України фізична осо-
ба у випадках, визначених розділом IV ПК 
України, несе відповідальність за своєчас-
не та повне перерахування сум податку до 
відповідного бюджету.

Фізична особа, відповідальна за на-
рахування та утримання податку, у разі 
нотаріального посвідчення договорів ку-
півлі-продажу майна зобов’язана згідно 
з підпунктом 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 ПК 
України сплатити (перерахувати) пода-
ток до бюджету за місцем нотаріального 
посвідчення таких договорів (за місцем 
розташування робочого місця приватного 
нотаріуса або державної нотаріальної кон-
тори) до нотаріального посвідчення такої 
угоди через банківські установи.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 ПК Укра-
їни дохід, отриманий платником податку 
від продажу (обміну) не частіше одно-
го разу протягом звітного податкового 
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року земельної ділянки, що не перевищує 
норми безоплатної передачі, визначеної  
ст. 121 ЗК України залежно від її призна-
чення, та за умови перебування такого 
майна у власності платника податку понад 
три роки, не оподатковується.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 ПК України до-
хід, отриманий платником податку від про-
дажу протягом звітного податкового року 
більш як одного з об’єктів нерухомості, 
зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПК Украї-
ни, або від продажу об’єкта нерухомості, 
не зазначеного в п. 172.1 ст. 172, підлягає 
оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 
167.2 ст. 167 ПК України (5 відсотків) – 
для резидентів, та ставками, визначеними 
п. 167.1 ст. 167 ПК України (15%/17%) – 
для фізичних осіб – нерезидентів.

Пунктом 172.3 ст. 172 ПК України пе-
редбачено, що дохід від продажу об’єкта 
нерухомості визначається виходячи з 
ціни, зазначеної в договорі купівлі-прода-
жу, але не нижче оціночної вартості такого 
об’єкта, розрахованої органом, уповнова-
женим здійснювати таку оцінку відповід-
но до закону.

Згідно з п. 172.6 ст. 172 ПК України у 
разі невчинення нотаріальної дії щодо по-
свідчення договору купівлі-продажу, міни 
об’єкта нерухомості, за яким сплачено по-
даток, платник податку має право на по-
вернення надміру сплаченої суми податку 
на підставі податкової декларації, поданої 
в установленому порядку, та підтвердних 
документів про фактичну сплату податку.

Якщо ж стороною договору купів-
лі-продажу об’єкта нерухомого майна є 
юридична особа чи фізична особа – під-
приємець, така особа є податковим аген-
том платника податку щодо нарахування, 
утримання та сплати (перерахування) до 
бюджету податку з доходів, отриманих 
платником податку від такого продажу 
(обміну).

В теорії нотаріального процесу, питан-
ня обов’язкового пред’явлення нотаріусу 
документу про сплату податку до бюдже-
ту стороною (сторонами) договору є дис-
кусійним. Зокрема, Фурса С. Я. вважає 
це питання складним, оскільки нотаріуси 
не повинні вимагати сплати від особи по-
датку з доходів фізичних осіб, оскільки 
воно належить до компетенції державної 
податкової інспекції, яка й має контролю-
вати сплату податків фізичними та юри-
дичними особами. Цей висновок поясню-
ється тим, що кваліфікація нотаріуса не 
дозволяє йому чітко визначати розмір по-
датків з доходів фізичних осіб, враховува-
ти пільги незахищених верств населення, 
вирішувати питання про звільнення від 
сплати податку тощо. Отже, він не може 
правильно встановити розмір податків, то 
й не повинен здійснювати контроль за їх 
сплатою фізичними особами. Загалом ав-
тор не заперечує проти можливості нота-
ріусів виконувати фіскальну функцію, але 
не шляхом прийняття довідок про сплату 
будь-яких податків, оскільки в цьому ви-
падку вони мають стати фахівцями з пи-
тань оподаткування. Дійсно, відповідно 
до виконуваної нотаріусами функції вони 
отримують інформацію про перехід прав 
власності на майно, взамін чого інша осо-
ба отримує доволі часто кошти. Отже, таку 
інформацію вони й зобов’язані надсилати 
до податкових інспекцій, яка має визна-
чати розмір податків, терміни їх сплати 
тощо [13, с. 507-513]

Якщо ж буквально сприймати фіс-
кальну функцію, то її мають виконувати 
реєстраційні органи, оскільки саме при 
державній реєстрації прав власності на 
об’єкти нерухомості відбувається остаточ-
ний їх перехід. Саме вони й мають вимага-
ти від фізичних та юридичних осіб сплати 
податків та саме вони мають звертатися 
до податкових інспекцій з відповідними 
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довідками про вчинені нотаріальні дії. А 
нотаріуси лише фіксують волевиявлення 
осіб, яке може бути потім і не зареєстро-
ване[13, с. 507-513].

Також дискусійним є питання сплати 
збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування. Як зазначено у підпункті 
15-3 пункту 15 Порядку сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня з окремих видів господарських опера-
цій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.11.98 № 1740 (зі 
змінами та доповненнями), нотаріальне 
посвідчення договорів купівлі-продажу 
нерухомого майна здійснюється за на-
явності документального підтвердження 
сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з операцій купівлі-
продажу нерухомого майна.

Пунктом дев’ятим статті 1 Закону Укра-
їни від 26.06.97 «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування» (із змі-
нами та доповненнями) встановлено, що 
платниками збору на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування є підприємства, 
установи та організації незалежно від 
форм власності та фізичні особи, які при-
дбавають нерухоме майно, за винятком 
державних підприємств, установ і орга-
нізацій, що придбавають нерухоме майно 
за рахунок бюджетних коштів, установ та 
організацій іноземних держав, що корис-
туються імунітетами і привілеями згідно 
із законами та міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, а також 
громадян, які придбавають житло і пере-
бувають у черзі на одержання житла або 
придбавають житло вперше.

Поряд з цим, як зазначено у листі Мі-
ністерства юстиції України та Пенсій-
ного фонду України від 13.12.99 № 34-
1712/1851 «Щодо збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, який 

справляється у разі купівлі-продажу неру-
хомого майна», при посвідченні договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок зазна-
чений збір не справляється.

У зв’язку з цим, Українська нотаріаль-
на палата у листі від 20.02.2012 р. № 571/6 
звернулася з проханням роз’яснити, чи 
повинні нотаріуси при посвідченні дого-
ворів купівлі-продажу земельних ділянок 
вимагати документальне підтвердження 
сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування. У відповідь Пен-
сійний фонд України надіслав лист від 
27.03.2012 р. № 7107/03-20, де зазначив 
наступне. Згідно пункту 8 статті 2 За-
кону України «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування» перед-
бачено, що об’єктом оподаткування при 
здійсненні операцій купівлі-продажу не-
рухомості є вартість майна, зазначеного 
у договорі купівлі-продажу. Нерухомим 
майном визнається жилий будинок або 
його частина, квартира, садовий буди-
нок, дача, гараж, інша постійно розта-
шована будівля, а також інший об’єкт, 
що підпадає під визначення першої гру-
пи основних фондів згідно із Законом 
України «Про оподаткування прибутку 
підприємств». Враховуючи вищезазна-
чене, земельна ділянка не відноситься 
до нерухомого майна у визначенні За-
кону України «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування», а отже, 
вартість земельної ділянки не є об’єктом 
оподаткування при здійсненні операцій 
купівлі-продажу нерухомості.

Однак, з 01.01.2013 р. Закон України 
«Про оподаткування прибутку підпри-
ємств» втратив чинність і, відповідно до 
ст. 181 Цивільного кодексу України, до 
нерухомих речей (нерухоме майно, не-
рухомість) належать земельні ділянки, а 
також об’єкти, розташовані на земельній 
ділянці, переміщення яких є неможливим 
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без їх знецінення та зміни їх призначення. 
Тому, правила Закону України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування» застосовуються і при угодах із 
землею, а сплата збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з опера-
цій купівлі-продажу нерухомого майна є 
необхідною передумовою нотаріального 
посвідчення такого договору.

Отже, для нотаріального посвідчення до-
говору відчуження земельної ділянки, спла-
чуються такі види обов’язкових платежів:

• державне мито (плату) за вчинення 
нотаріальних дій;

• додаткові нотаріальні послуги – пла-
тежі за вчинення нотаріальних дій; 

• податок до бюджету з доходів;
• збір на обов’язкове пенсійне страхування.
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ІСТОРИЧНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ УБОЗУ

У статті на основі вивчення історичного досвіду розглянуто етапи виникнення та становлення 
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і їхню роль у боротьбі з органі-
зованою злочинністю.

Ключові слова: організована злочинність, спеціальний підрозділ, органи внутрішніх справ.

В статье на основе изучения исторического опыта рассмотрены этапы возникновения и ста-
новления специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и их роль в 
борьбе с организованной преступностью. 

Ключевые слова: организованная преступность, специальное подразделение, органы вну-
тренних дел.

On the basis of studying the historical experience examines the stages of occurrence and formation 
of special units to combat organized crime and their role in the fight against organized crime. 

Key words: organized crime, special unit, internal affairs agencies.

Актуальність дослідження. На сьогод-
нішній момент злочинність є невід’ємним 
атрибутом суспільства, яка супроводжує 
його всю свою історію. З кінця друго-
го тисячоліття боротьба з організованою 
злочинністю є одним з пріоритетних на-
прямів діяльності всієї світової спільноти, 
оскільки являє собою серйозну загрозу для 
здоров’я населення, правопорядку, еко-
номіки та національної безпеки будь-якої 
країни. У зв’язку із цим є актуальною вка-
зівка на існування в системі МВС України 
спеціальних підрозділів по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю, та висвітлення 
аспектів становлення даного органу.

Постановка проблеми. Реалії соціаль-
ного життя нашого суспільства останніми 
роками зумовили визнання на найвищому 

рівні державної влади існування у країні 
організованої злочинності. Але так було 
далеко не завжди: те, що злочинність в 
Радянському Союзі носить організований 
характер, було багатьом відомо, однак в 
силу відомих причин в тій суспільно-еко-
номічній формації держава не визнавала 
феномен організованої злочинності. Тому, 
доречно повернутися в історію з метою 
з’ясування причин та умов, які слугували 
основою для створення підрозділів по бо-
ротьбі з організованою злочинністю.

Метою даної статті є проведення 
комплексного дослідження історичного 
аспекту визначеної проблеми. Саме це 
дозволить простежити становлення, фор-
мування і тенденції розвитку організова-
ної злочинності і боротьби з нею, оцінити 
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ефективність застосування, зрозуміти її 
джерела (природу), сформулювати пред-
мет пізнання.

Виклад основного матеріалу. В історії 
вітчизняної міліції були спроби створення 
підрозділів, що здійснюють боротьбу з 
професійною злочинністю: у роки Великої 
Вітчизняної війни і перші повоєнні роки 
це були відділи по боротьбі з бандитизмом 
у структурі Головного Управління мілі-
ції НКВС МВС СРСР; відділи з особли-
во важливих справ у підрозділах карного 
розшуку та по боротьбі з розкраданнями 
соціалістичної власності – в середині 70-х 
років минулого століття.

Створення спецпідрозділів по боротьбі 
з організованою злочинністю проходило 
в кінці 80-х років минулого сторіччя. Цей 
час характеризувався появою раніше неві-
домих видів злочинів і злочинних співто-
вариств, нестабільністю в державі.

Вищі керівники оперативних підроз-
ділів МВС України в той час дуже скеп-
тично ставилися до існування самого 
явища організованої злочинності і сумлін-
но вважали, що Карний розшук повинен 
розкривати звичайні злочини, Відділ по 
боротьбі з розкраданнями соціалістичної 
власності – викривати розкрадачів соці-
алістичної власності, Комітет державної 
безпеки – ловити шпигунів, а створення 
спецпідрозділів – пусті вигадки москов-
ських теоретиків. Лише наприкінці 80-х 
років минулого сторіччя, коли держава 
і суспільство у важкій обстановці кризи, 
корінних реформ, що проводяться в краї-
ні, реально зіткнулися з проблемою орга-
нізованої злочинності, вона була офіційно 
визнана і визначена як найважливіше за-
гальнодержавне завдання.

17 червня 1985 з'явився наказ МВС 
СРСР «Про посилення боротьби з орга-
нізованими групами» і «Про посилення 
боротьби з діяльністю лідерів криміналь-

но-злочинного середовища». Але очіку-
ваного ефекту це не принесло. У багатьох 
міліціонерів просто не було досвіду таких 
дій. Ніхто не знав, що конкретно потріб-
но робити. Керівництво МВС СРСР саме 
особливо не прагнуло втілювати свій же 
указ в життя [6].

15 листопада 1988 наказом № 0014 
МВС СРСР у центральному апараті мі-
ністерства було створено Управління по 
боротьбі з організованою злочинністю – 6 
управління МВС СРСР, без структурних 
підрозділів в союзних республіках і регі-
онах. Реально функціонувати і комплекту-
ватися кадрами це управління почало вже 
на початку наступного року.

У жовтні-листопаді 1988 року в Украї-
ні, в Дніпропетровській області почалася 
робота зі створення відділу по боротьбі 
з організованою злочинністю. 10 грудня 
1988 рішенням Колегії УВС області відділ 
був створений, а 18 грудня вже почав пра-
цювати. Таким чином, Відділ по боротьбі з 
організованою злочинністю УВС Дніпро-
петровської області став першим в СРСР, 
реально діючим самостійним спецпідроз-
ділом нового покоління, скомплектованим 
за рахунок штатів інших служб УВС.

Подальше розширення масштабів ор-
ганізованої злочинності, посилення її 
озброєності, набуття міжрегіонального 
та транснаціонального характеру вимага-
ли від уряду розробки стратегії і систе-
ми боротьби з цим соціальним явищем. 
Відбувається політизація організованої 
злочинності, проникнення кримінальних 
структур до органів влади та економіку, 
симбіоз економічної та загально-кримі-
нальної злочинності.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 
22 травня 1990 року № 496 створено між-
регіональні підрозділи МВС СРСР по 
боротьбі з організованою злочинністю. 
В Указі Президента СРСР від 4 лютого  
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1991 № V11-1423 визнано необхідним 
створення Головного управління МВС 
СРСР по боротьбі з найбільш небезпеч-
ними злочинами: організованою злочин-
ністю, корупцією і наркобізнесом з його 
підрозділами на місцях.

6 травня 1991 наказом МВС УРСР  
№ 019 в Україні створюється підрозділ по 
боротьбі з організованою злочинністю з 
підпорядкуванням Шостому управлінню 
МВС СРСР та Міністру внутрішніх справ 
Української РСР. З того часу цей день 
вважається Днем народження служби по 
боротьбі з організованою злочинністю в 
Україні [6].

Після прийняття Декларації про держав-
ний суверенітет та проголошення незалеж-
ності України, наказом МВС України № 02 
від 16.01.1992 р. спецпідрозділи по бороть-
бі з організованою злочинністю були реор-
ганізовані і підпорядковані МВС України. 

Створення спецслужби по боротьбі з 
організованою злочинністю, яка викорис-
товувала в основному професійні надбан-
ня служб карного розшуку, стало відпо-
віддю на виклик криміналітету. Не маючи 
ні досвіду, ні свого специфічного опера-
тивного інструментарію, служба спочатку 
займалася головним чином супроводжен-
ням порушених кримінальних справ. Пе-
реважали крадіжки, грабежі, вимагання, 
хабарництво та деякі інші види загаль-
но-кримінальних злочинів, які становили 
понад 60 % серед усіх скоєних організова-
ними групами. Практично це було дублю-
вання функцій, що зовсім не відповідало 
призначенню спецслужби і реаліям опера-
тивної обстановки. Цей етап становлення 
тривав приблизно 2–3 роки [3].

У 1993 році з прийняттям Закону Укра-
їни «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» 
сформувалося правове поле для діяльнос-
ті спецпідрозділів. Україна стала єдиною з 

усіх пострадянських республік, в якій ді-
яльність спецпідрозділів регламентувала-
ся Законом, а не відомчими нормативними 
актами. Служба почала дiяти як цiлiсний 
структурний пiдроздiл в системi органiв 
внутрiшнiх справ.

У першій редакції цього Закону України 
було закладено федеральний принцип по-
будови спецпідрозділів, їх суто вертикаль-
ну структуру, що дублювало аналогічні 
структури спецслужб цивілізованих країн 
світу. Однак у наступному році Верховна 
Рада України ухвалила деякі зміни до за-
значеного Закону. Зокрема, було скасовано 
вертикальне підпорядкування спецпідроз-
ділів, з їх складу виводились слідчі від-
діли. Було переглянуто пріоритети служ-
бової діяльності [1, с. 40]. Служба була 
орієнтована на захист особи від насиль-
ницьких посягань, ліквідацію бандитизму, 
знешкодження рекетирських угруповань, 
боротьбу з корупцією, зловживаннями у 
кредитно-банківській системі, сфері зо-
внішньоекономічної діяльності [2].

Відповідно до цих завдань було рефор-
мовано структуру Головного управління 
по боротьбі з організованою злочинністю 
та його підрозділів на місцях. Зокрема, 
створено підрозділи швидкого реагування 
«Cокіл» [3, с. 122].

Під керівництвом Міністра внутрішніх 
справ України (1990–1994 рр.) А. В. Васи-
лишина створювалися і діяли також нові 
служби та підрозділи, які мали сприяти 
боротьбі з організованими угруповання-
ми: Національне бюро Інтерполу України, 
Служба міжнародних зв’язків, підрозділ 
«Беркут» тощо.

Оскільки перетворення в природі ор-
ганізованої злочинності потребували від-
повідних змін і в координації діяльності, 
спрямованої на подолання протиправних 
проявів – 26 листопада 1993 р. Президен-
том України було видано Указ «Про Коор-
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динаційний комітет по боротьбі з коруп-
цією і організованою злочинністю» від  
26 листопада 1993 р. № 561/93.

Указом Президента України від 1 груд-
ня 1994 року, на виконання ст. 21 Зако-
ну України «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочин-
ністю» створюється Міжвідомчий науко-
во-дослідний центр з проблем боротьби з 
організованою злочинністю при Коорди-
наційному комітеті по боротьбі з корупці-
єю і організованою злочинністю [1].

У 1994 році одним із заходів по вико-
нанню Закону України «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організова-
ною злочинністю» було створення на базі 
автоматизованої інформаційно-пошуко-
вої системи (АІПС) «Скорпіон» єдиного 
банку даних щодо обліку діяльності ор-
ганізованих злочинних груп. У структурі 
розвідувально-аналітичного управління 
ГУБОЗ було створено відділи аналітичної 
розвідки, які проводили аналізи проблем 
по напрямах, регіонах, інформації щодо 
діяльності ОЗГ та їх лідерів, а також дава-
ли стратегічні оцінки та прогнози.

Говорячи про умови, в яких працювали 
працівники спеціального підрозділу, вар-
то також згадати про «протистояння» між 
українською владою та службою по бо-
ротьбі з організованою злочинністю, яке 
мало місце у період становлення спеці-
ального підрозділу: у той час були спроби 
реорганізувати та навіть ліквідувати цю 
службу задля того, щоб вона не заважала 
займатися кримінальним бізнесом пер-
шим особам держави.

За iнiцiативою МВС у 1995 роцi Вер-
ховна Рада України прийняла закон «Про 
боротьбу з корупцiєю», що призвів до 
створення в системi БОЗ пiдроздiлів, за-
вданням яких стала боротьба з корупцiєю 
в центральних та регiональних органах 
влади.

Етапним можна вважати Указ пре-
зидента України від 31 грудня 1999 р. 
№ 1659/99 «Про заходи щодо дальшого 
вдосконалення діяльності Координацій-
ного комітету по боротьбі з корупцією і 
організованою злочинністю». Цим актом 
були збільшені штати, уведені надбавки 
до посадових окладів, змінена дислокація 
регіональних управлінь по організова-
ній злочинності, а оперативно-розшукові 
бюро перейменовані в управління по ор-
ганізованій злочинності (БОЗ) при МВС, 
УМВС[4, с. 270].

Відомчим актом були затверджені: По-
ложення про ГУБОЗ МВС України і його 
підрозділи, їхні штати, типова структура 
регіональних підрозділів і їхня дислокація.

З метою посилення боротьби з відмиван-
ням коштів організованих злочинних угру-
повань через фінансові, банківські та інші 
установи в 1999 р. створюються відділення 
по боротьбі з відмиванням коштів організо-
ваними злочинними угрупованнями.

На сьогодні здiйснено комплекс 
органiзацiйно-практичних заходiв з ме-
тою концентрацiї зусиль служби на 
знешкодженнi стiйких, найбiльш небез-
печних ОЗУ, пiдривi їх економiчного 
пiдгрунтя, притягненнi до вiдповiдальностi 
лiдерiв та кримiнальних «авторитетiв», 
виявленнi корумпованих зв’язкiв в орга-
нах влади та управлiння.

Висновоки. Таким чином, у розгляну-
тий нами період відбувалося не тільки 
визнання організованої злочинності, а 
й створення системи органів боротьби з 
нею, налагодження механізмів виявлення 
і ліквідування проявів злочинності.

Характеризуючи результати роботи 
спеціальних підрозділів по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю, варто зауважи-
ти, що за 23 роки iснування, служба БОЗ 
пройшла шлях не лише становлення, а й 
загартування. Сьогоднi її потенцiал дуже 
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потужний. Вдало розкривати злочини до-
помагають i напрацьованi роками моделi 
розслiдування, i досвiд високопрофесiйних 
фахiвцiв. Майже кожна друга кримiнальна 

справа, порушена за матерiалами служби 
БОЗ, закiнчується судовим вироком зло-
чинцям. Отже, представникам служби є 
про що звiтувати своїй державi, народовi.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

В статті досліджено сутність місцевих податків та зборів в сучасних умовах розвитку України, 
визначені ознаки та відмінності загальнодержавних податків і зборів від місцевих податків та збо-
рів, а також місцевих податків від місцевих зборів, встановлено призначення місцевих податків і 
зборів та обґрунтовані шляхи удосконалення податкового законодавства.

Ключові слова: місцеві податки, збори, ознаки, риси, поняття, загальнодержавні податки і 
збори, відмінності.

В статье исследована сущность местных налогов и сборов в современных условиях развития 
Украины, определены признаки и различия общегосударственных налогов и сборов от местных 
налогов и сборов, а также местных налогов от местных сборов, указано предназначение мест-
ных налогов и сборов и обоснованы пути совершенствования налогового законодательства. 

Ключевые слова: местные налоги, сборы, признаки, черты, определение, общегосударственные 
налоги и сборы, различия.

In the article has been analyzed the essence of local taxes and fees in the modern conditions of 
development of Ukraine, and differences determined state taxes and fees from local taxes and fees, 
as well as local taxes from local taxes specified purpose local taxes and fees and grounded way of tax 
legislation. 

Key words: local taxes, fees, features, characteristics, definition, state taxes and fees, differences.

Актуальність статті. Основне при-
значення податкової системи держави 
полягає в тому, що держава для забезпе-
чення свого функціонування і виконання 
покладених на неї функцій повинна мати 
певні фінансові ресурси. У зв’язку з цим 
необхідність запровадження місцевих 
податків і зборів полягає в тому, щоб за-
безпечити такими фінансовими ресурса-
ми потреби місцевого самоврядування. 
Оскільки місцеві податки і збори є скла-
довою частиною податкової системи дер-
жави, на них розповсюджуються загаль-
ні властивості та теоретичні положення, 
притаманні всім податкам і зборам. Про-
те актуальними залишаються питання 
формування доходів місцевих бюджетів, 
оскільки надходжень від місцевих подат-
ків і зборів не достатньо. 

Постановка проблеми. На сей час міс-
цеві бюджети потребують стабільного та 
своєчасного фінансування запланованих 
витрат, проте не завжди місцева система 
оподаткування виконує цю функцію. Ак-
туальним є питання визначення правового 
значення місцевих податків та зборів та 
сучасного законодавчого механізму їх ад-
міністрування, як доходів, що спроможні 
задовольнити потреби місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Податок за своєю сутністю являє 
доволі складну категорію, яка включає як 
юридичне, так і економічне значення. Тому 
в економічній та правовій теоріях існують 
різні підходи до розуміння цього поняття. 
Одне з перших визначень поняття податку 
дав засновник сучасної економічної теорії 
Адам Сміт у своїй роботі «Дослідження 
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про природу і причини багатства народів». 
Відповідно до його визначення податок – 
це тягар, який накладається державою в 
законодавчому порядку, в якому передба-
чений його розмір та порядок сплати [1].

Класик політичної економії англій-
ський економіст Давид Рікардо (1772-
1823) у своєму головному труді «Початки 
політичної економії і податкового обкла-
дання», оприлюдненому в 1817 році, за-
значив, що «податки складають ту частку 
продукту землі і праці держави, яка посту-
пає в розпорядження уряду...» [2, с. 129].

У сучасній юридичній та економічній 
літературі існує велика кількість визна-
чень податку, які характеризують осно-
вні риси та ознаки цієї правової категорії. 
Так, доктор юридичних наук, професор 
Кучерявенко М. П. визначає податок як 
форму примусового відчуження резуль-
татів діяльності суб’єктів, які реалізують 
свій податковий обов’язок, що на під-
ставі закону (або акта органу місцевого 
самоврядування) вноситься до бюджету 
відповідного рівня (або цільового фонду) 
і виступає як обов’язковий, безумовний, 
нецільовий, безоплатний, безповоротний 
грошовий платіж [3, с. 119]. Угровецький 
О. П. під податками і зборами розуміє 
обов’язкові внески до бюджету відпо-
відного рівня або державного цільового 
фонду, що здійснюються платниками у 
порядку і на умовах, визначених законом 
про оподаткування [4, с. 21].

Правове визначення податку містить-
ся в пункті 6.1 статті 6 Податкового ко-
дексу України. Під податком розуміється 
обов’язковий, безумовний платіж до від-
повідного бюджету, що справляється з 
платників податку відповідно до Податко-
вого кодексу України [5].

Ціль статті. Виходячи з вищенаведе-
них визначень податку, можна виокреми-
ти його основні ознаки, які розкривають 

зміст даного поняття, і зокрема, по-новому 
встановити ознаки та призначення місце-
вих податків і зборів враховуючи сучасні 
потреби місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. До осно-
вних ознак, що характеризують податок, 
діючий Податковий кодекс України (далі 
– ПКУ) відносить його обов’язковість, 
безумовність та надходження до відповід-
ного бюджету.

Обов’язковий характер податку ба-
зується на вимозі статті 67 Конституції 
України, яка встановлює, що кожен грома-
дянин зобов’язаний сплачувати податки 
і збори в порядку і розмірах, визначених 
законом [6]. Ця ознака є властивою май-
же всім платежам податкового характе-
ру. Обов’язковий характер податку ви-
ключає можливість законного ухилення 
від нього (крім нормативно визначених 
пільг). Завдяки обов’язковому характе-
ру податків забезпечується надходження 
коштів у дохідні частини бюджетів, що 
дозволяє державі виконувати свої функ-
ції. Обов’язковість сплати податків за-
безпечується державним примусом, що 
застосовується податковими, судовими та 
правоохоронними органами. Це засвідчує 
примусовий характер сплати податків.

Безумовний характер податку означає 
те, що сплата податку не пов’язана ні з 
якими зустрічними діями з боку держави.

Надходження до бюджету відповідного 
рівня є ще однією ознакою податку. Від-
повідно до бюджетної класифікації від-
бувається розподіл податків між бюдже-
тами і фондами. Надходження від сплати 
податків розподіляються між бюджетами 
з урахуванням відповідних норм Бюджет-
ного кодексу України. Пунктом 2 статті 29 
Бюджетного кодексу України закріплю-
ється вичерпний перелік податків і зборів, 
що надходять до доходів загального фон-
ду Державного бюджету України. Статті 
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64-69 Бюджетного кодексу України визна-
чають вичерпний перелік надходжень від 
податків і зборів до відповідних різнови-
дів місцевих бюджетів [7].

Окрім зазначених ознак податку, що міс-
тяться у ПКУ, існують й інші ознаки, які його 
характеризують. До таких ознак слід віднести: 
нецільовий характер податку;безоплатність; 
безповоротність;грошова форма.

Нецільовий характер податку полягає в 
тому, що податкові доходи не пов’язані з 
конкретними публічними видатками. Тоб-
то, здійснення публічних видатків не пови-
нно бути прямо пов’язане зі сплатою того 
чи іншого платежу. Податки надходять у 
фонди, які акумулюються державою та те-
риторіальними громадами, і використову-
ються для задоволення публічних потреб.

Безоплатність податку базується на од-
носторонньому русі коштів від платника до 
держави та означає відсутність зустрічних 
обов’язків держави. Після сплати податку 
платник не набуває ніяких прав, тобто не 
отримує прямої вигоди. Але за рахунок по-
даткових надходжень платник одержує від 
держави певні соціальні блага (медичне об-
слуговування, безкоштовна освіта та інше).

Оскільки метою призначення податків 
є формування фондів для фінансового за-
безпечення виконання завдань держави, 
то сплата податків не передбачає їх зво-
ротного повернення. Податок не створює 
для держави зустрічного обов’язку сто-
совно платника цього податку. Це означає 
безповоротний характер податку.

Відповідно до чинного законодавства 
сплата податків відбувається в грошовій 
формі, що обумовлено самим змістом 
податку. Слід зауважити, що у разі ви-
никнення податкового боргу може засто-
совуватися стягнення на майно платника 
податків. Але при цьому податок все одно 
вноситься до бюджету в грошовій формі 
після реалізації майна боржника.

Поняття податку іноді ототожнюють із по-
няттям збору. Ці правові категорії є схожими, 
але при цьому мають і суттєві відмінності.

ПКУ в пункті 6.2 статті 6 визначає збір 
як обов’язковий платіж до відповідно-
го бюджету, що справляється з платників 
зборів, з умовою отримання ними спеці-
альної вигоди, у тому числі внаслідок вчи-
нення на користь таких осіб державними 
органами, органами місцевого самовряду-
вання, іншими уповноваженими органами 
та особами юридично значимих дій [5].

Податкам і зборам притаманні певні 
спільні ознаки, до яких належать:

– обов’язковий характер сплати подат-
ків і зборів;

– надходження податків і зборів до від-
повідних бюджетів;

– стягнення податків і зборів у порядку 
і формі, встановлених законодавством;

– контроль за справлянням податків і 
зборів здійснюється спеціально уповнова-
женими контролюючими органами;

– примусовий характер стягнення по-
датків і зборів;

– сплата податків і зборів відбувається 
в грошовій формі.

Поряд із спільними рисами податків і 
зборів між ними існують також і деякі від-
мінності. Головною особливістю зборів 
є те, що вони виступають платою за кон-
кретні послуги.

Відмінність зборів від податків полягає 
у їх меті: податки призначені для задово-
лення потреб держави та територіальних 
громад, збори – для задоволення потреб та 
витрат установ.

Наступна відмінність зборів від подат-
ків полягає у їх значенні. Основну частину 
надходжень до бюджету забезпечують по-
датки (до 80 %), а збори складають значно 
меншу частину [3, с. 127; 8,с. 53].

Збори відрізняються від податків за об-
ставинами. Так, податки є безумовними та 
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нецільовими платежами, а збори мають 
цільовий характер, сплачуються за певних 
умов або у зв’язку з наданням платнику 
певних послуг державною установою.

Відмінність зборів від податків прояв-
ляється також у періодичності їх сплати. 
Сплата податків відбувається регулярно, з 
певною періодичністю. Сплата ж зборів, 
зазвичай, здійснюється без чіткої системи 
і може мати разовий характер.

За характером обов’язку збори відріз-
няються від податків певною добровіль-
ністю дій платника, у той час як сплата 
податків є чітким обов’язком платника.

Для зборів притаманна відплатність, 
яка не є характерною для податків.

Таким чином, можна відзначити, що 
збори відрізняються від податків спеці-
альною метою і мають індивідуальний ха-
рактер.

ПКУ визначено, що місцеві податки і 
збори є одним із видів податків і зборів, 
які становлять податкову систему Украї-
ни. Таким чином, розглянуті та проаналі-
зовані вище теоретичні характеристики та 
ознаки податків і зборів є притаманними і 
місцевим податкам і зборам. Але при цьо-
му місцеві податки і збори мають певні 
особливості, які відрізняють їх від загаль-
нодержавних податків та зборів.

Метою запровадження місцевих подат-
ків і зборів є необхідність забезпечення 
органів місцевого самоврядування необ-
хідними для здійснення покладених на 
них функцій коштами. Право і спромож-
ність органів місцевого самоврядування 
здійснювати в межах закону регулювання і 
управління суспільними справами, які на-
лежать до їхньої компетенції, в інтересах 
місцевого населення закріплені Європей-
ською хартією місцевого самоврядування 
від 15 жовтня 1985 року. Місцеві органи 
влади в межах закону мають право віль-
но вирішувати питання, які не вилучені зі 

сфери їхньої компетенції і вирішення яких 
не доручено іншим органам.

Статтею 9 Європейська хартія місцевого 
самоврядування закріплює за органами міс-
цевого самоврядування право на свої власні 
фінансові ресурси, які вони можуть віль-
но використовувати в межах своїх повно-
важень. Обсяг таких фінансових ресурсів 
місцевих органів влади повинен відповідати 
функціям, передбаченим Конституцією або 
законом. Частиною 3 статті 9 Європейської 
хартії місцевого самоврядування зафіксо-
вано, що принаймні частина фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування 
формується за рахунок місцевих податків та 
зборів, розмір яких вони встановлюють від-
повідно до закону [9].

Місцеві податки і збори є частиною до-
ходів місцевих бюджетів, але при цьому 
вони не можуть бути відокремлені від за-
гальнодержавного управління фінансами. 
Введення і порядок справляння місцевих 
податків і зборів регулюються державою.

Основною метою запровадження міс-
цевих податків і зборів є забезпечення 
органів місцевого самоврядування відпо-
відними фінансовими ресурсами, якими 
б вони розпоряджалися самостійно. Цен-
тральна влада контролює процес справ-
ляння місцевих податків і зборів і певним 
чином впливає на нього.

Ураховуючи той факт, що деякі еконо-
мічні і соціальні питання життєдіяльнос-
ті населення доцільніше вирішувати на 
місцевому рівні, впровадження місцевих 
податків і зборів стає ефективним меха-
нізмом державної фінансової політики. 
Тобто, місцеві податки і збори, впрова-
дження яких обумовлюється політични-
ми, економічними та соціальними переду-
мовами, можна розглядати як інструмент 
державного управління місцевими фінан-
совими ресурсами і як одну із гарантій 
місцевого самоврядування.
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Отже, можна відзначити, що суспіль-
не значення місцевих податків і зборів 
пов’язане з місцевим самоврядуванням. 
Фінансова ж сутність місцевих податків і 
зборів походить зі змісту категорії податків.

На сьогоднішній день законодавчо за-
кріпленого визначення поняття місцевих 
податків та зборів не має.

Сучасний словник української мови 
дає таке визначення поняття місцевих по-
датків і зборів: «Місцеві податки – подат-
ки і збори, ставки яких встановлюються 
представницькими органами державної 
влади, а податкові суми надходять до до-
ходів місцевих органів державної влади і 
витрачаються ними» [10, с. 1007].

У Податковому кодексі Російської Фе-
дерації від 31 липня 1998 року місцеви-
ми податками визнаються податки, які 
встановлені Податковим кодексом Росій-
ської Федерації та нормативними право-
вими актами представницьких органів 
муніципальних утворень про податки та 
обов’язкові до сплати на територіях відпо-
відних муніципальних утворень [11].

В українській юридичній літературі 
питанню визначення поняття місцевих 
податків і зборів приділено недостатньо 
уваги. Окремі вітчизняні фахівці в галузі 
податкового права пропонують власні ав-
торські визначення цього поняття.

Так, юрист Кофлан В. М. визначає міс-
цевий податок чи збір як «встановлений 
(введений) органом місцевого самовряду-
вання в установленому законом порядку і 
передбачених ним розмірах обов’язковий, 
нецільовий, безумовний, безвідплатний 
і незворотний платіж, який справляється 
в даній адміністративно-територіальній 
одиниці і повністю зараховується до міс-
цевого бюджету. Особливістю збору є ха-
рактер не безумовного платежу, а плати за 
послугу» [8, с. 54]. Блащук Н. І. пропонує 
визначити місцеві податки як «обов’язкові, 

нецільові, безвідплатні, безповоротні, без-
умовні і постійні платежі, що встанов-
люються рішеннями органів місцевого 
самоврядування на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці 
та зараховуються до її місцевого бюджету; 
місцеві збори – цільові, відплатні, непо-
стійні як обов’язкові, так і необов’язкові 
для встановлення рішенням органів місце-
вого самоврядування платежі на території 
відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці з метою компенсації вартості 
послуг, що надаються платнику місцевого 
збору та зараховуються до її місцевого бю-
джету» [12, с. 8].

Отже, на підставі проведеного аналізу 
можна зробити висновок про те, що осно-
вними ознаками місцевих податків і збо-
рів, які відрізняють їх від загальнодержав-
них податків і зборів є:

1) встановлення місцевих податків і 
зборів рішеннями місцевих рад (в межах 
їх повноважень та відповідно до Податко-
вого кодексу України);

2) місцеві податки і збори є 
обов’язковими до сплати на території від-
повідних територіальних громад;

3) місцеві податки і збори зарахову-
ються до відповідних місцевих бюджетів 
(у відповідності до Бюджетного кодексу 
України).

Висновки. Враховуючи результати 
проведеного дослідження визначень по-
няття місцевих податків і зборів, які про-
понуються різними фахівцями в галузі 
економіки і права, беручи до уваги вияв-
лені характерні ознаки місцевих податків і 
зборів, зважаючи на відсутність визначен-
ня понять «місцевий податок» та «місце-
вий збір» в чинному на сьогодні податко-
вому законодавстві України, пропонуємо 
закріпити визначення даних понять в ПКУ.

Спираючись на термінологічний апа-
рат, який використовується в ПКУ, пропо-
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нуємо пункт 8.3 статті 8 ПК України ви-
класти в наступній редакції:

«8.3. Місцевим податком є обов’язковий, 
безумовний платіж, який встановлюється 
відповідно до переліку і в межах граничних 
розмірів ставок, визначених цим Кодексом, 
рішеннями сільських, селищних, міських 
рад у межах їх повноважень, і зараховуєть-
ся до відповідних місцевих бюджетів.

Місцевим збором є обов’язковий пла-
тіж, який встановлюється відповідно до 
переліку і в межах граничних розмірів 
ставок, визначених цим Кодексом, рішен-
нями сільських, селищних, міських рад у 

межах їх повноважень, що справляється 
з платників зборів, з умовою отримання 
ними спеціальної вигоди, у тому числі 
внаслідок вчинення на користь таких осіб 
органами місцевого самоврядування, ін-
шими уповноваженими органами та осо-
бами юридично значимих дій, і зарахову-
ється до відповідних місцевих бюджетів».

Закріплення даних визначень у Подат-
ковому кодексі України дозволить чітко 
розмежувати поняття загальнодержавних 
та місцевих податків і зборів, а також де-
тальніше сформулювати механізм їх вста-
новлення та справляння.
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ВНУТРІШНЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СУДДІВ ЯК ПЕРЕХІДНИЙ ЄТАП 
НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

В статті досліджено побудову і організацію спеціалізованого судочинства, встановлено, що 
спеціалізація суддів ніколи, навіть частково замінить спеціалізацію судів. В аспекті ефективності 
правосуддя, перевага належить побудові системи судочинства, спеціалізація якої організована 
у вигляді спеціалізованих адміністративних судів, а не внутрішній спеціалізації окремих суддів. 

Ключові слова: Спеціалізовані суди, спеціалізація суддів, предметна підсудність.

В статье исследованы построение и организацию специализированного судопроизводства, 
установлено, что специализация судей никогда даже частично заменит специализацию судов. В 
аспекте эффективности правосудия, преимущество принадлежит построении системы судопро-
изводства, специализация которой организована в виде специализированных административ-
ных судов, а не внутренний специализации отдельных судей.

Ключевые слова: Специализированные суды, специализация судей, предметная подсудность.

This paper studies the construction and organization of specialized justice, found that the special-
ization of judges never even particulary replace the specialized courts. In terms of efficiency of justice, 
the advantage belongs to the building of the judiciary, whose specialty was organized as a specialized 
administrative courts, not internal specialization of individual judges.

Key words: Specialized courts, Judges specialization, subject jurisdiction. 

Актуальність теми. Відповідно до 
частини 1 статті 6 Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод вбача-
ється, що при вирішенні питання щодо ци-
вільних прав та обов’язків особи, вона має 
право на справедливий публічний судовий 
розгляд упродовж розумного строку не-
залежним та неупередженим судом, ство-
реним на підставі закону («компетентним 
судом»). Водночас, Європейський Суд 
з прав людини при тлумаченні поняття 
«компетентний суд», виходить з того, що 
ним є суд, який вирішує справи, що нале-
жать до його компетенції, на основі норм 
права та після провадження, що відбулося 
до визначеної процедури. 

Загальноприйняті стандарти організа-
ції судової системи передбачають необ-
хідність створення в країні відповідного 
процесуального порядку розгляду і вирі-

шення спору в залежності від його пред-
мета. Водночас, якість правосуддя багато 
в чому залежить від кваліфікації самих 
суддів. При цьому, одним з найважливі-
ших чинників високої кваліфікації суддів 
є їх спеціалізація, так як ніхто не може 
бути фахівцем одночасно у всіх областях 
права.

Постановка проблеми. Погоджую-
чись з І.Назаровим відмітимо, що при-
чиною спеціалізації в судах є поступове, 
але невблаганне ускладнення й розвиток 
суспільних відносин і розширення законо-
давчої бази, що їх регулює [1]. Проте, на-
явність великої кількості спеціалізованих 
судів не слід розглядати як критерій висо-
кої ефективності й розвиненості судової 
системи й державного устрою в цілому. У 
всьому має бути своя «золота середина». 
На території України спеціалізовані суди 
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виникли ще у другій половині XVIII ст. 
На той час на Лівобережній Україні були 
створені ярмаркові суди (розглядали спо-
ри у ярмаркових справах), а на кордонах 
– митні суди, які розглядали відповідно 
комерційні спори, що виникали на кордоні 
[2, с. 62]. Отож, питання визначення най-
кращої моделі побудови і функціонування 
спеціалізованого судочинства досі лиша-
ється актуальним.

Формування цілей статті. Метою да-
ної статті є дослідження побудови і орга-
нізації спеціалізованого адміністративно-
го судочинства в Європейських країнах, 
країнах колишнього СРСР і в Україні в 
тому числі. Крім того, завданням статті є 
визначити чинники, за якими існує діюча 
система адміністративної юстиції в Украї-
ні в тому вигляді як вона є.

Зв’язок з науковими працями. Питан-
ням теоретичного визначення та законодав-
чого регулювання принципу спеціалізації су-
дової системи розглядалися у працях таких 
вчених, як І.Назаров, М.Сірий, Р.О.Куйбіда, 
І.Є.Марочкін, В. С. Стефанюк, Д. П. Фіо-
левський, О. Ф. Фрицький, В. І. Шишкін, 
Л.Пахолок, В.Маринченко, М.Г.Моисеєнко, 
Н.Сібільова, І.Є.Марочкин та ін.

Так, В. І. Шишкін виокремлює два 
види спеціалізації судових систем: галу-
зеву та суб’єктну. Галузева спеціалізація 
реалізується через утворення окремих, а 
інколи й ієрархічно вибудуваних судових 
установ. Суб’єктна спеціалізація реалізу-
ється через організацію всередині судо-
вих установ певних підрозділів (колегій, 
палат, дивізіонів), в яких розглядаються 
справи, де виокремлено правовідносини з 
участю спеціального суб’єкта, наприклад 
неповнолітніх, військовослужбовців, во-
докористувачів, орендарів, подружжя та 
інших [3, с. 62]. О. Ф. Фрицький зазначає, 
що при внутрішній спеціалізації судові 
органи розглядають справи з усіх галу-

зей права, тобто всередині кожного суду 
формуються спеціальні органи (колегії, 
палати, камери) або одноособові судді, які 
спеціалізуються на розгляді певних справ: 
кримінальних, цивільних, адміністратив-
них тощо. Зовнішня спеціалізація означає, 
що у судовій системі країни формують-
ся кілька самостійних підсистем загаль-
ної (розгляд цивільних та кримінальних 
справ), адміністративної, військової, мор-
ської, соціальної, трудової, податкової, 
фінансової, арбітражної або господар-
ської юстиції [4, с. 411-412]. В свою чергу,  
В. С. Стефанюк підсумовує, що спеціалі-
зовані суди створюються залежно від наяв-
них у суспільстві потреб та можливостей 
державного фінансування на різних ета-
пах побудови та розвитку судової системи  
[5, с. 26].

Викладення основного матеріалу. 
Класичним як для країн континентальної, 
так і англосаксонської правової сім’ї вва-
жається окреме розуміння спеціалізації 
суддів (внутрішня форма) та спеціалізації 
судів (зовнішня форма). Оскільки всю су-
купність майбутніх правових спорів напе-
ред визначити неможливо та неможливо 
виписати правила підсудності під «рівно-
великі» судові юрисдикції, тому судова 
система об’єктивно має бути асиметрич-
ною. Правила підсудності в ній визнача-
ються за формулою «спеціалізовані суди 
приймають до розгляду лише конкретні 
вичерпано визначені категорії справ, а ре-
шта справ – підсудні загальному суду» [6].

В Україні функціональні повноваження 
судових органів розподілені за принципом 
спеціалізації (ст. 125 Конституції України). 
Разом з тим, відповідно до вимог Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
принцип судової спеціалізації передбачає 
кілька способів її визначення: галузеву 
спеціалізацію та «внутрішню» спеціаліза-
цію суддів у межах одного міжгалузевого 
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суду. Галузева спеціалізація означає поділ 
предмета судової діяльності на окремі сфе-
ри правосуддя – загальну і спеціалізовану. 
В свою чергу, загальна сфера правосуддя 
включає в себе вирішення цивільних, кри-
мінальних справ та справ про адміністра-
тивні правопорушення судами загальної 
юрисдикції. В той же час, здійснення спе-
ціалізованого правосуддя включає в себе 
розгляд справ окремих категорій, що ви-
никають з господарських, адміністратив-
них та інших правовідносин відповідно до 
певної галузі права. Однак, на наше пере-
конання, запроваджена Законом України 
«Про судоустрій у статус суддів України» 
внутрішня спеціалізація суддів не тотожня 
і не може підмінити зовнішнью спеціалі-
зацією судів з розгляду конкретних кате-
горій справ, яка визначена Конституційно 
[7]. Разом з тим, в Україні найбільшого 
втілення внутрішня спеціалізація набуває 
в апеляційних і вищих судових інстанціях 
(вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд 
України), де створюються окремі палати 
по розгляду певних категорій справ [9]. 
Така система місцевих адміністративних 
судів покликана законодавцем одночасно 
забезпечити фізичну доступність право-
суддя для людини і незалежність суддів 
від стороннього втручання, особливо від 
органів виконавчої влади. Крім того, таке 
розмежування компетенції судових орга-
нів обумовлюється потребою у найкращій 
організації судової влади, щоб створити 
для осіб, які потребують судового захис-
ту, найбільш сприятливі умови для участі 
в судочинстві, для залучення всіх заінтер-
есованих осіб і доказів по справі. 

Особливість адміністративної юстиції 
України полягає в тому, що вона одночасно 
існує у формі внутрішньої та зовнішньої 
спеціалізації. Інакше кажучи, в Україні 
поряд зі спеціалізованими (адміністратив-
ними) судами в якості адміністративних 

судів діють також і місцеві загальні суди. 
Принагідно маємо відзначити, що такий 
розподіл компетенції, на нашу думку, не 
дає підстав включати ці судові органи до 
системи адміністративних судів. Більше 
того, одночасний розгляд адміністратив-
них справ загальними судами, навіть лише 
на рівні першої й апеляційної інстанцій, 
не піде на користь формуванню якісного 
адміністративного судочинства та прак-
тики його застосування. За таких умов 
надзвичайно складно досягнути єдності 
судової практики у сфері адміністратив-
ного права і забезпечити однакові вимоги 
до діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, інших 
суб’єктів владних повноважень [10, с. 97].

Якщо не брати до уваги випадків істо-
ричного формування в окремих країнах 
адміністративної юстиції шляхом запро-
вадження особливого органу – державної 
ради (Франція, 1790-1799 роки), то зазви-
чай адміністративну юстицію розбудову-
ють знизу, починаючи з місцевого рівня. 
Запровадження нової підсистеми судів за-
вжди слід починати з чіткого і зрозумілого 
визначення їхньої юрисдикції. В Україні, 
навпаки, спочатку прийняли рішення про 
створення Вищого адміністративного суду 
і почали його формувати, бо аналогічні за 
назвою існують в інших країнах. На потім 
залишили з’ясування основного питання: 
а яку ж окрему групу матеріальних норм 
«обслуговуватиме» адміністративне судо-
чинство? Як наслідок, підвідомчість цього 
суду наповнили політично-волюнтарист-
ським методом – «що на думку спало». І, 
відповідно, зруйнували правила підсуд-
ності у всій судовій системі. Наповнили 
їх підвідомчість таким обсягом справ, 
який об’єктивно адміністративні суди не 
змогли вчасно «перетравити» [6]. Таким 
чином, в Україні сформована система ад-
міністративних судів, яка цілком входить 
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до системи судів загальної юрисдикції, 
вищою інстанцією в якій є Вищий адміні-
стративний суд України. 

Зауважимо, що під час практичного 
втілення даної ідеї законотворця, а саме, 
у вигляді законопроекту Кодексу адміні-
стративного судочинства, в пояснюваль-
ній записці до нього було підкреслено, 
що додаткових фінансових затрат він не 
передбачає. Більш того, під час усіх по-
дальших змін, запропонованих і внесе-
них до КАС України та до Закону України 
«Про судоустрій і статус судді», в пояс-
нювальних записках до них так само було 
зауважено, що їх прийняття Верховною 
Радою України не передбачає додаткових 
фінансових затрат. На нашу думку, саме 
обмеженість фінансового кошторису була 
визначальним чинником під час запрова-
дження існуючої системи адміністратив-
ного судочинства, а не прагнення законо-
давця переконати нас в тому, що таким 
чином буде більше забезпечено фізичну 
доступність правосуддя для громадян та 
незалежність суддів від органів виконав-
чої влади. Саме через брак державних ко-
штів спеціалізоване судочинство України 
утворено в такому вигляді як воно є. 

Так, значного обсягу видатки розви-
тку на здійснення правосуддя місцевими 
адміністративним судами від загального 
обсягу державного бюджету спрямовано-
го на забезпечення діяльності місцевих 
адміністративних судів, були протягом 
2005-2009 років (на рівні 20%, 19%, 9%, 
5% та 4% відповідно). Однак, протягом 
2010-2013 років аналогічні видатки розви-
тку майже були відсутні (на рівні близько 
0% відсотку від загального обсягу видат-
ків) [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. Таки 
цифри пояснюються втіленням Указу Пре-
зидента України «Про утворення місцевих 
та апеляційних адміністративних судів, за-
твердження їх мережі» № 1417/2004 від 16 

листопада 2004 року, яким запроваджено 
систему адміністративного судочинства, 
яка почала діяти починаючи з 2005 року. 
Так, на виконання даного Указу Президен-
та України, в період з 2005 по 2009 роки 
в системі адміністративної юстиції утво-
рено 10 адміністративних апеляційних су-
дів із розрахунку, що території їх дії роз-
повсюджується приблизно на 2-3 області 
України, а кількість окружних адміністра-
тивних судів має бути із розрахунку один 
на одну область України.

Не зважаючи на те, що на розробку та 
запровадження адміністративної юстиції 
було витрачено чимало коштів держави та 
міжнародних фондів, така побудова систе-
ми адміністративних судів може свідчити 
лише про одне, про надвелику економію 
фінансових затрат спрямованих на запро-
вадження системи адміністративного су-
дочинства України на рівні мінімальної 
достатності свого функціонування. Такої 
ж думки і В.Маринченко. Він вважає, що 
суди хронічно недофінансовуються, а з 
року в рік процесуальні потреби судових 
установ задовольняються лише наполови-
ну. Парламентарії та урядовці пояснюють 
це браком бюджетних коштів. Але при ба-
жанні і державному підході цю проблему 
можна досить легко вирішити. Державне 
мито, або судовий збір, як його тепер на-
зивають, – це абсолютно законне джерело 
наповнення державного бюджету, надхо-
джень до якого буде цілком достатньо не 
тільки для фінансування видатків на судо-
ву систему, а й для фінансування багатьох 
соціальних програм [20].

Більш того, досвід показує, що введен-
ня повноцінної внутрішньої форми спеці-
алізації у складі діючих судів практично 
не представляється можливим. Так, якщо 
у 2007 році частка справ і матеріалів ад-
міністративного судочинства становила 
лише 3,2%, то у 2011 році вона була вже на 
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рівні 52% від загальної кількості розгля-
нутих справ у місцевих загальних судах 
(цивільних, кримінальних, господарських 
та справ про адміністративні правопору-
шення). Через внутрішню спеціалізацію 
суддів в місцевих загальних судах, судді 
що спеціалізуються з розгляду адміністра-
тивних справ, не звільняються від розгля-
ду інших категорій справ, а тому справам 
«своєї категорії» вони приділяють більшу 
частину свого часу. При цьому справам ін-
ших категорій залишається менше уваги 
[21]. Як показує практика, повна спеціа-
лізація суддів втілюється в життя лише у 
судах вищого рівня.

Міжнародний досвід, в свою чергу, 
свідчить про значну розмаїтість і вузьку 
специфіку спеціалізованих судів залежно 
від важливості тієї чи іншої групи питань 
для цієї держави в конкретний період. Так, 
можна виділити дві групи країн: 1) країни, 
у яких є велика кількість судів загальної 
юрисдикції першої інстанції, що розгля-
дають кримінальні, цивільні, адміністра-
тивні справи, і дуже мала кількість спе-
ціалізованих судів (Румунія, Словаччина, 
Нідерланди); 2) країни, що мають велику 
кількість спеціалізованих судів (Бельгія, 
Австрія, Англія, Німеччина, Італія, Литва, 
Польща, Фінляндія, Франція) [1]. Звісно, 
до другого типу країн логічним було б від-
нести і Україну.

У Румунії й Словаччині судова систе-
ма в основному представлена судами за-
гальної юрисдикції, до яких належать за-
гальні суди й військові. Окремої системи 
адміністративних судів немає, адміністра-
тивні спори підсудні в Румунії секціям з 
адміністративних спорів повітових і апе-
ляційних судів і палаті з адміністратив-
них спорів Верховного суду країни, а в 
Словаччині – палатам з адміністративних 
спорів крайових судів (суди другого рівня, 
що розглядають апеляції й ряд справ по 

суті) [22]. В Нідерландах, крім загальних 
судів, є спеціалізовані, до яких належать 
адміністративні й військові (трибунали). 
Багато адміністративних спорів по першій 
інстанції розглядаються адміністративни-
ми відділеннями загальних судів першої 
інстанції (окружних судів) і тільки для 
апеляційного перегляду є окремий Апеля-
ційний адміністративний суд [23; 24].

У Бельгії, справи про незначні право-
порушення й делікти розглядають полі-
цейські суди, поряд із якими діють мирові 
судді, що розглядають цивільні й торго-
вельні справи. Більш складні справи слу-
хаються трибуналами першої інстанції: 
трибунал цивільних справ, виправний 
трибунал, трибунал у справах неповно-
літніх, трибунали з трудових справ і ко-
мерційні трибунали. Крім того, є також 
військові суди. В Австрії поряд із загаль-
ними судами (які розглядають цивільні й 
кримінальні справи) існують спеціалізо-
вані або надзвичайні суди, до яких нале-
жать арбітражні суди й арбітражні біржові 
суди. Проте спеціалізовані суди не мають 
владних функцій й виконання їх рішень 
здійснюється через загальні суди [25].

В Англії спеціалізовані суди включені 
в систему загальних судів. До них відно-
сяться коронерські суди, військові суди й 
церковні суди. Також існує ціла низка три-
буналів, що за самою їх назвою підкрес-
лює їх другорядне значення в порівнянні із 
загальними судами. Проте судова система 
Великобританії з точки зору її компетен-
ційності законодавчо визначена нечітко. 

У Німеччині законодавчо чітко закрі-
плюється наявність п’яти юрисдикцій 
(галузей) судової системи. До загальної 
юрисдикції належить розгляд цивіль-
них справ, кримінальних, третейське 
судочинство й судочинство у справах, 
що випливають із сімейних правовідно-
син. Крім того, як самостійні юрисдикції 
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оформлені адміністративна, фінансова, 
трудова і соціальна юстиція [26]. На рів-
ні федерації можуть бути створені феде-
ральний суд у справах правової охорони 
промислової власності, військово-кри-
мінальні суди та інші федеральні суди 
для вирішення справ у дисциплінарному 
провадженні й провадженні по скаргах 
для різних професійних груп – адвокатів, 
аудиторів та ін. З наведеного вбачається, 
що судова система Німеччини аналогічно 
з Україною, базується на принципі орга-
нічної єдності судів загальної юрисдикції 
і окремих незалежних спеціалізованих 
судів, компетентних вирішувати певні ка-
тегорії справ, виходячи з принципу спеці-
алізації за галузевою ознакою. 

В Італії поряд із загальними судами, 
що розглядають кримінальні й цивільні 
справи, є й спеціалізовані суди: 1) адмі-
ністративні трибунали на чолі з Держав-
ною радою, що розглядають спори між 
державними органами й приватними осо-
бами; 2) Рахункова палата і її обласні від-
ділення (регіональні аудиторські комісії), 
що здійснюють юрисдикцію з питань за-
гальної звітності; 3) провінційні комісії з 
податків і обласні комісії з податків – до їх 
юрисдикції належить розгляд податкових 
питань; 4) військові трибунали – розгля-
дають тільки військові злочини, вчинені 
особами, що належать до складу збройних 
сил країни [27].

У Польщі широке закріплення одер-
жала як зовнішня, так і внутрішня спеці-
алізація судів. Що стосується першої, то 
поряд із судами загальної юрисдикції є ад-
міністративні суди, що здійснюють контр-
оль за діяльністю публічної адміністрації 
й відповідністю актів органів місцевого 
самоврядування чинним законам. Так 
само діють військові суди і Державний 
трибунал. До повноважень Державного 
трибуналу входить притягнення до кон-

ституційної відповідальності Президента 
Республіки, Голови Ради Міністрів, членів 
Ради Міністрів та інших вищих посадо-
вих осіб країни за порушення Конституції 
або закону у зв’язку із займаною посадою 
або в сфері виконання своїх службових 
обов’язків (статті 198, 199 Конституції 
Польщі).

У судовій системі Фінляндії поряд із 
загальними судами країни існує система 
адміністративної юстиції, до якої нале-
жать окружні адміністративні суди й Вер-
ховний адміністративний суд. Крім того 
є: чотири суди по земельних спорах, три 
суди з питань водокористування й Апеля-
ційний суд з питань водокористування, що 
розглядають скарги у відповідній сфері, 
торговельний суд, суд з трудових спорів, 
страховий суд й пенітенціарний суд [28]. 
Є також Державний суд, до компетенції 
якого входить розгляд обвинувачень щодо 
членів Державної ради або Канцлера юс-
тиції, юридичного уповноваженого Едус-
кунти або членів Верховного суду, Верхо-
вного адміністративного суду [29].

У Франції існує не тільки поділ судів 
судової системи на загальні й спеціалізо-
вані, а й виділення серед загальних судів 
таких, які мають виняткову компетенцію 
(компетенція яких обмежена певним ко-
лом справ). Безпосередньо ж до спеціа-
лізованих належать: система адміністра-
тивних судів на чолі з Державною радою, 
трибунали малої інстанції, що розгляда-
ють цивільні та кримінальні справи, Ра-
хункова палата з регіональними підрозді-
лами, які перевіряють рахунки публічних 
фінансових служб, публічних утворень і 
створюваних ними установ, Трибунал у 
конфліктах – суд, який вирішує супереч-
ки про компетенцію, що виникають між 
загальними й адміністративними судами, 
військові суди, торговельні суди, суди у 
соціальних питаннях, морські торговельні 



193

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

суди. Крім того, є так звана політична юс-
тиція, до компетенції якої входить судити 
високопосадовців [30].

Що стосується судів, уповноважених 
вирішувати адміністративні справи, то на 
території колишнього СРСР також їх існує 
велика різноманітність. Так, окремі адмі-
ністративні суди створені в Литві, Естонії, 
Латвії, Вірменії, Україні тощо. Так, у Лит-
ві діє замкнута дворівнева система адміні-
стративних судів (повітові адміністратив-
ні суди й Вищий адміністративний суд). 
В Естонії спеціалізовані адміністративні 
суди функціонують лише на місцевому 
рівні. У Латвії окремі адміністративні 
суди створені на двох рівнях, але вищою 
інстанцією для них є Верховний суд. У 
Вірменії діє лише один адміністративний 
суд. В Азербайджані та Киргизстані адмі-
ністративні справи підсудні судам, які од-
ночасно спеціалізуються на економічних 
спорах. У Молдові та Грузії адміністра-
тивними вважаються загальні суди при 
розгляді адміністративних справ. В Росії, 
Білорусі, Узбекистані, Таджикистані ад-
міністративні спори вирішують окремі 
системи – судів загальної юрисдикції та 
арбітражних (господарських, економіч-
них) судів. Також в рамках судів загальної 
юрисдикції адміністративні справи роз-
глядають військові суди. Недоліком такої 
системи є проблеми з уніфікацією підходів 
при вирішенні адміністративних справ, 
адже ці справи підвідомчі автономним 
системам судів. У Казахстані деякі катего-
рії адміністративних справ розглядаються 
спеціалізованими адміністративними су-
дами і фінансовим судом (які в основному 
не є органами адміністративної юстиції). 
У Туркменістані діють судді з адміністра-
тивного та виконавчого проваджень, але 
вони розглядають насамперед не адміні-
стративні спори, а справи про адміністра-
тивні правопорушення [31, с. 139-140].

Таким чином, країнам Західної Євро-
пи притаманний розвиток судів спеціалі-
зованої юрисдикції, який значною мірою 
обумовлений високим рівнем правової 
культури більшості населення цих кра-
їн, усталеними політичними і правовими 
традиціями, виробленою звичкою звер-
нення до суду з врахуванням предметної і 
суб’єктної компетенції окремих ланок су-
дової системи. У більшості країн Європи 
використовуються терміни «загальні суди» 
і «спеціалізовані суди» і під загальними су-
дами розуміють такі, що розглядають кри-
мінальні й цивільні справи. Спеціалізація 
судів в основному існує у сфері застосу-
вання адміністративного права, сімейного, 
трудового, комерційного й окремих кримі-
нальних справ (дрібні кримінальні злочи-
ни, злочини, вчинені неповнолітніми або 
вищими посадовими особами країни). Що 
стосується країн колишнього СРСР (в тому 
числі і України), то в жодній з них відсутня 
повноцінна зовнішня форма спеціалізації 
судочинства, а у державах, де адміністра-
тивні суди взагалі не створені, часто діють 
спеціалізовані структури в рамках загаль-
них або арбітражних (господарських, еко-
номічних) судів.

З даного приводу вдало підсумовує  
Н. Сібільова, яка вважає, що при зовніш-
ній формі спеціалізації утворюється окре-
ма гілка судових органів що складається із 
спеціалізованих судів, читко орієнтованих 
на розгляді конкретних категорій справ. 
Варіантів «зовнішньої» спеціалізації ба-
гато: від утворення спеціалізованого суду 
лише на рівні нижчої ланки судової сис-
теми з переглядом справ в апеляційному 
порядку апеляційними судами загальної 
юрисдикції, до утворення окремих гілок 
спеціалізованих судів зі своїми апеляцій-
ними та вищими судами, які функціону-
ють окремо від системи судів загальної 
юрисдикції [32, с. 41].
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Тобто, до переваг зовнішньої спеціалі-
зації слід віднести те, що при створенні 
системи спеціалізованих судів можливий 
більш детальний розгляд різних категорій 
справ при меншій витраті часу, більш про-
фесійний розгляд справ в апеляційному та 
касаційному порядку, зниження рівня на-
вантаження на суди загальної юрисдикції. 
Вона допоможе в цілому розвантажити 
судову систему, що дозволить суддям ін-
ших судів більш детально розглядати інші 
категорії справ, віднесені до їх компетен-
ції. Серед мінусів зовнішньої спеціаліза-
ції варто виділити необхідність великих 
фінансових затрат для створення системи 
спеціалізованих судів, підготовка кадрів 
для даної системи, комплектацію їх пер-
соналом, зокрема співробітниками апара-
ту суду. При відборі кандидатів на посади 
суддів в дані суди необхідно буде розро-
бити програму іспиту, який допоможе ви-
явити знання кандидатів на дану посаду. 
Велику увагу необхідно буде приділити 
підбору працівників суду, обладнанню бу-
дівель судів, приміщень суддів та праців-
ників апарату суду, захисту їх діяльності 
від впливу сторонніх і зацікавлених осіб.

В свою чергу, внутрішня форма спе-
ціалізації передбачає розподіл справ за 
кваліфікаційною ознакою між суддями 
всередині суду, а саме, за функціональ-
ними обов’язками на суддів покладається 
розгляд конкретного типу справ. Вона не 
передбачає створення нових систем судів, 
а ґрунтується на створенні судових коле-
гій (палат) або виділяються окремі судді 
всередині вже діючих судів, до юрисдик-
ції яких належать спеціалізовані справи. 
При реалізації даної програми необхідно 
буде збільшити лише кількість суддів та 
працівників апарату суду, а тому і обсяг 
фінансових та організаційно-розпорядчих 
затрат буде мінімальний. Внутрішня спе-
ціалізація доцільна для судів, що мають 

досить широку юрисдикцію, розглядають 
велику кількість справ і включають до-
статню кількість суддів і штат суду, а тому 
ймовірність втілення ідей внутрішньої 
форми спеціалізації найбільша, так як 
вона вимагає менших капіталовкладень, 
займе менше часу, потребує прийняття 
меншої кількості нормативно-правових 
документів, не так змінює судову систему, 
як зовнішня спеціалізація. 

Висновки, зроблені за результатми 
дослідження. Плюси зовнішньої спеціалі-
зації є мінусами що існують при внутріш-
ній спеціалізації, і навпаки, плюси вну-
трішньої спеціалізації будуть мінусами 
при зовнішній. Для того щоб спеціалізація 
суддів (внутрішня форма спеціалізації) 
давала позитивний ефект, необхідно, щоб 
вона не була занадто вузькою, так як це 
може призвести до втрати суддею кваліфі-
кації в інших суміжних галузях права. Як 
зазначає І. Марочкін, існування окремих 
гілок спеціалізованих судів у свій біль-
шості є результатом історичного розвитку 
конкретних держав, а спеціалізація суддів 
у межах суду загальної юрисдикції є по-
ширеним способом реалізації міжнарод-
них вимог у сучасних умовах [33].

Важливою проблемою в контексті за-
безпечення прав людини в сфері адміні-
стративного судочинства є забезпечення 
доступності та справедливості судочин-
ства шляхом оптимізації розподілу ком-
петенції судів щодо розгляду адміні-
стративних справ. Система правил якою 
визначена підсудність адміністративних 
справ в Україні досить заплутана. За мало 
знати, що умовою для звернення в місце-
вий адміністративний суд необхідно щоб 
відповідачем по справі був орган влади чи 
його уповноважена особа, необхідно та-
кож визначити який саме предмет спору, 
і лише тоді можна визначити куди зверта-
тись з позовом, в який саме місцевий адмі-
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ністративний суд: в окружний адміністра-
тивний суд чи в місцевий загальний суд 
як адміністративний суд. Інакше кажучи, 
в аспектів реалізація права громадян на 
справедливий судовий розгляд, доступ-
ність до спеціалізованих адміністратив-
них судів в Україні до сих пір в повній 
мірі не забезпечена. На нашу думку, най-
більш оптимальною побудова судової вла-
ди держави буде мати за умови існування 
спеціалізованих судів в кожному адміні-
стративному районі, а питання фінансової 
підтримки на втілення такої ідеї має бути 
для держави орієнтиром судової реформи.

Ймовірно влада припускає, що запро-
ваджена система адміністративних судів 
вже організаційно і територіально утво-
рена досить ефективно. Однак, це не так. 
Економічна ефективність, яка пояснюєть-
ся запровадженням часткової внутрішньої 
спеціалізації суддів замість цілковитої зо-

внішньої спеціалізації судів, ніколи не змо-
же переважити над доступністю громадян 
до місцевих, дійсно спеціалізованих адмі-
ністративних судів, які поки що діють лише 
в обласних центрах. Разом з тим, обґрунту-
вання побудови дворівневої системи місце-
вих адміністративних судів як забезпечення 
фізичної доступності громадян до судів, є не 
що інше, як замовчування браку державних 
коштів на запровадження автономної систе-
ми адміністративного судочинства. 

Світовий досвід показує, що навіть 
запроваджена в системі місцевих адміні-
стративних судів спеціалізація суддів не 
може навіть частково підмінити спеціалі-
зацію судів. В аспекті ефективності право-
суддя, перевага належить побудові систе-
ми судочинства, спеціалізація якої цілком 
організована у вигляді спеціалізованих 
адміністративних судів, а не внутрішній 
спеціалізації окремих суддів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА 
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті аналізується сутність громадського контролю та його місце в системі контролю за ді-
яльністю суб’єктів підприємницької діяльності. Окремо досліджено особливості здійснення контро-
лю окремими громадськими об’єднаннями: професійними спілками, адвокатами та адвокатськими 
об’єднаннями, організаціями щодо захисту прав споживачів, громадськими інспекторами охорони 
навколишнього природного середовища, аудиторами, засобами масової інформації тощо.

Ключові слова: громадський контроль, державний контроль, об’єднання громадян, профе-
сійні спілки, аудитори, громадські інспектори, засоби масової інформації.

В статье анализируется сущность общественного контроля и его место в системе контро-
ля за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности. Отдельно исследованы 
особенности осуществления контроля отдельными общественными объединениями: профес-
сиональными союзами, адвокатами и адвокатскими объединениями, организациями по защите 
прав потребителей, общественными инспекторами охраны окружающей природной среды, ау-
диторами, средствами массовой информации.

Ключевые слова: общественный контроль, государственный контроль, объединение граждан, 
профессиональных союзах, аудиторы, общественные инспекторы, средства массовой информации.

This article analyzes the nature of social control and its role in the system of control over the busi-
nesses activities. Defined the features of individual public organizations control: trade unions, lawyers 
and bar associations, organizations, consumer protection, public health inspectors, environmental pro-
tection, the auditors, the media and others.

Key words: social control, state control, citizens' associations, trade unions, auditors, inspectors, 
social media.

Громадська думка відображає уявлення 
(оцінки, судження) найактивнішої части-
ни населення щодо ефективності, корис-
ності, правильності державних рішень. 
Вона є масивом інформації для суб'єктів 
державної влади. Урахування громадської 
думки – це канал зворотного зв'язку в сис-
темі державної діяльності, використання 
інформаційного масиву для вироблення 
і прийняття найбільш обґрунтованих та 
ефективних державних рішень [1, с. 207]. 

Погоджуємось із позицією О. Кужель, 
що «саме громадські організації, неза-
лежні експерти та всі ініціативні підпри-
ємці мають відіграти роль важеля впливу 
на урядові структури в процесі розгляду 

регуляторних проектів, їх обговорення, 
визначення їх ефективності або недоско-
налості… До того ж, за багатьма чинни-
ми регуляторними актами стоять інтереси 
певних груп, і саме в таких випадках, коли 
адміністративна машина виявиться над-
то непоступливою, потрібна буде широка 
підтримка ділової громадськості» [2, с. 5].

Громадський контроль за сферою дер-
жавного управління – досить нове явище 
для суспільства, зокрема і українського. 
Нормативне закріплення він дістав лише 
на початку ХХ століття. Це не означає, що 
питання необхідності контролю за вла-
дою з боку суспільства не ставилися ра-
ніше. Пропозиції щодо такого контролю 
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ми зустрічаємо у філософських нарисах  
Ш. Монтеск’є, який прямо вказує на те, 
що «народ здатен домогтися звітів у осіб, 
які відають його справами» [3, с. 11], у по-
зиції Ж. Ж. Руссо щодо обґрунтування на-
родного суверенітету [4]. Звичайно, гро-
мадський контроль існував і раніше, але 
юридично закріпленим не був.

Метою статті є дослідження особли-
востей впливу громадського контролю 
на діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності. Для досягнення поставленої 
мети потрібно виконати наступні завдан-
ня: провести аналіз сутності громадського 
контролю та його місця в системі контролю 
за діяльністю суб’єктів підприємницької 
діяльності; дослідити особливості впли-
ву громадського контролю на діяльність 
суб’єктів підприємницької діяльності.

Досліджуючи феномен громадського 
контролю, К. Каутський у 1919 р. писав, 
що форми та види громадського контролю 
виявляються по-різному в різні періоди, у 
тій або іншій історичній обстановці. Відо-
мий випадок, коли продажний парламент 
за відсутності громадського контролю та 
громадської думки перетворився в руках 
королів у знаряддя для захисту королів-
ської влади (XІV–XVІ століття) [5, с. 35]. 
Та історія знає й інший приклад, коли пар-
ламент діяв під тиском громадської думки 
(Париж, XVІІ століття) і королівська влада 
не наважилася ігнорувати її.

Оцінюючи громадський контроль,  
Б. А. Бор’ян вважав, що цей вид контролю 
виявляється у вуличних демонстраціях, 
публічних маніфестаціях, колективних 
протестах, конкретних вимогах, політич-
них страйках робітників тощо. Тут контр-
ольна функція суспільства, на його думку, 
виявляється в більш гострій формі і спря-
мована проти неправильних дій, політики 
та лінії поведінки державних органів, ді-
яльності держави, громадських організа-

цій або держави в цілому. Виступи гро-
мадськості або спрямовані на локалізацію 
подій, або запобігання тим подіям, що роз-
виваються в напрямку заподіяння збитків 
суспільству, або мають на меті змінити по-
літику уряду і форми організації громад-
ських інститутів, або ж є протестом проти 
певного акту держави [6, с. 20]. На думку 
вченого, громадський контроль не мож-
на обмежувати тісними рамками закону. 
Громадська думка та громадське обурення 
мають більш реальну дію, ніж інші види 
контролю [6, с. 20].

Наведену характеристику громадсько-
го контролю можна вважати громадським 
контролем у його широкому розумінні. При 
цьому, частково таке його розуміння зустрі-
чається і в нормативних актах. Так, напри-
клад, Конституція України гарантує право 
громадян об’єднуватися в політичні партії, 
проводити мітинги, страйки, брати участь 
у всеукраїнському та місцевих референду-
мах тощо (статті 36, 38, 39, 44 та ін.).

До громадського контролю відно-
сять контроль з боку різних громадських 
об’єднань – профспілок, трудових колек-
тивів, партій, рухів, фондів та інших утво-
рень. Дехто до нього відносить і контроль 
з боку громадян. З цим твердженням по-
годжується В. М. Гаращук, вказуючи, що 
«саме громадський контроль та звернення 
громадян, на відміну від контролю дер-
жавних спеціалізованих органів, найчасті-
ше проводяться в опосередкованій формі, 
коли контролююча структура не напряму, 
а через певні компетентні державні орга-
ни впливає на стан справ у тій чи іншій 
сфері (об’єкті), який контролювала. Опо-
середкованим такий контроль є й тому, що 
в цьому випадку людина діє не як окрема 
контролююча «одиниця», а як представ-
ник громадського утворення» [7, с. 169].

Однією з важливих рис громадського 
контролю є те, що він не завжди визнача-
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ється та регулюється межами правового 
регулювання. Зявляються нові суспіль-
ні відносини, що вимагають реагуван-
ня з боку громадськості, в тому числі і 
у формі громадського контролю. Не за-
вжди законодавець встигає за відповід-
ними змінами. Однак, це не означає, що 
держава не повинна регулювати питання 
громадського контролю, інша справа, що 
таке регулювання повинно бути менш 
формалізованим, ніж у випадку громад-
ського контролю. Такі форми громадсько-
го контролю, що насамперед, пов’язані 
із втручанням громадськості в особисті 
права і свободи громадян, правом засто-
совувати державно-примусові заходи (на-
приклад, при здійсненні охорони громад-
ського порядку), повноваженнями щодо 
укладання ними від імені держави юри-
дичних документів, детально регламенту-
ються законодавством.

Ще однією рисою громадського контр-
олю є те, що його контролем можна назва-
ти досить умовно (виходячи з тих ознак 
контролю, що були визначені в попере-
дніх розділах). Так, в діяльності багатьох 
громадських формувань відсутні можли-
вості втручатися в оперативну діяльність 
підприємців та самостійно притягувати 
їх до юридичної відповідальності. Од-
нак, окремі суб’єкти громадського контр-
олю відповідні повноваження, хоча й не в 
повному обсязі, порівняно з державними 
контролюючими органами, все ж мають 
(повноваження складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, засто-
совувати заходи адміністративного при-
мусу, оформляти акти перевірок, які поро-
джують юридичні наслідки тощо).

Як справедливо наголошує С. С. Ві-
твицький, громадські об’єднання можуть 
виступати як контролюючі органи у двох 
випадках: 1) якщо їх контроль поширю-
ється на членів суспільного об’єднання (це 

так званий внутрікорпоративний контроль 
у різного роду асоціаціях – ріелторських, 
туристичних, брокерських тощо – від-
повідно до статуту об’єднання); 2) якщо 
право громадського контролю за певним 
видом діяльності передбачено законом. 
Прикладом другої ситуації може послужи-
ти суспільний контроль, передбачений За-
коном України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від не-
щасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності». Такий контроль, 
відповідно до цього закону, можуть здій-
снювати професійні союзи або інші пред-
ставницькі органи, уповноважені застра-
хованими особами [8, с. 120].

В першу чергу, слід дослідити контр-
олюючу діяльність такого об’єднання гро-
мадян як професійні спілки. Відповідно 
до Закону України «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності» від 15 
вересня 1999 р. профспілки контролюють 
дотримання адміністрацією, власником 
або уповноваженим ним органом управлін-
ня законодавства про працю та професійні 
спілки [9]. Роботодавець зобов’язаний роз-
глядати їх подання про усунення порушень 
відповідного законодавства, доводити до 
їх відома результати розгляду відповідних 
звернень. Професійні спілки мають право 
звертатися до суду з позовами про захист 
трудових прав працівників, в тому числі 
при порушенні суб’єктами господарю-
вання законодавства. Професійні спілки 
можуть проводити незалежну експертизу 
умов праці, брати участь у розслідуванні 
причин нещасних випадків і профзахво-
рювань на виробництві та давати свої ви-
сновки щодо них, безоплатно отримува-
ти від адміністрації, а також від органів 
державного та господарського управління 
інформацію з питань, пов’язаних з пра-
цею та соціально-економічним розвитком. 
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Об’єднання профспілок здійснюють контр-
оль за дотриманням законодавчо встанов-
леного прожиткового мінімуму та своєчас-
ним переглядом розмірів заробітної плати, 
допомог залежно від рівня інфляції. 

Глава ХVІ Кодексу законів про працю 
України закріплює такі права виборного 
органу профспілкової організації підпри-
ємства, установи, організації: укладати з 
власником (уповноваженим ним органом) 
колективний договір та контролювати хід 
його виконання; у випадках, передбачених 
законами, надавати згоду або відмовляти 
в згоді на розірвання трудового договору з 
працівником з ініціативи власника або упо-
вноваженого ним органу; брати участь у роз-
слідуванні нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій та в роботі комісії з пи-
тань охорони праці [10]. Отже, професійні 
спілки мають широке коло повноважень по 
здійсненню контролю за суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, що робить профспіл-
ковий контроль досить дієвим та ефектив-
ним механізмом контрольної діяльності. 

Особливе місце у здійсненні громад-
ського контролю належить також засобам 
масової інформації (ЗМІ). На значущість 
контрольної функції ЗМІ вказував ще  
Б. А. Бор’ян: в мирних обставинах функ-
ції громадського контролера шляхом куль-
тивації громадської думки бере на себе 
преса, яка є організацією відповідних гро-
мадських угруповань і в процесі боротьби 
суспільних класів відіграє ідеологічно-ви-
ховну та керівну роль [6]. І хоча засоби 
масової інформації, згідно з чинним зако-
нодавством, не віднесено до громадських 
формувань, однак представники ЗМІ ма-
ють ряд повноважень у сфері здійснення 
громадського контролю. 

Наступний суб’єкт громадського контр-
олю – аудитори. Аудиторська діяльність 
здійснюється незалежними особами (ауди-
торами), аудиторськими фірмами, уповно-

важеними суб’єктами господарювання на 
його проведення. Недержавний аудит, за 
аналогією з адвокатурою, направлений на 
організацію комерційної діяльності, проте 
при цьому Спілка аудиторів України відпо-
відно до Закону України «Про аудиторську 
діяльність» від 22 квітня 1993 р. є профе-
сійною громадською організацією аудито-
рів України [11]. Відповідно до ст. 9 Закону 
користувачами бухгалтерської звітності за 
наслідками роботи незалежних аудиторів 
(аудиторських фірм), поруч з фізичними 
та юридичними особами (власниками, за-
сновниками господарюючого суб’єкта, 
кредиторами та ін.), можуть бути і органи 
державної влади. Отже, недержавний аудит 
побічно сприяє здійсненню державного 
контролю у сфері господарювання.

Отже, виходячи з викладеного вище, 
можна зробити висновок, що громадський 
контролю за підприємництвом є достат-
ньо дієвим та в окремих випадках більш 
важливим, ніж державний (з огляду на 
захист власних інтересів – профспілки, 
організації захисту прав споживачів, чи 
комерційну основу – адвокати, аудитори), 
хоча, як правило, непрямим, опосередко-
ваним. Проте, обмеженість засобів впливу 
громадських об’єднань на контролюючих 
суб’єктів робить його менш ефективним, 
ніж державний контроль.

Громадський контроль за підприємни-
цтвом є достатньо дієвим та в окремих ви-
падках більш ефективним, ніж державний 
(з огляду на захист власних інтересів – 
профспілки, організації захисту прав спо-
живачів, чи комерційну основу – адвока-
ти, аудитори), хоча, як правило, непрямим, 
опосередкованим. З огляду на це, вважає-
мо необхідним нормативно закріпити пра-
вовий статусу об’єднань підприємців, їх 
завдань та основних напрямків діяльності 
у Господарському кодексі чи інших зако-
нодавчих актах.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ГРОМАДЯН, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

У статті досліджено права та законні інтереси громадян, які реалізуються в публічному управлінні.
Ключові слова: права людини, законні інтереси, публічне управління.

В статье исследованы права, свободы и законные интересы граждан, которые реализуются 
в публичном управлении. 

Ключевые слова: права человека, законные интересы, публичное управление.

In the article examined the rights and lawful interests of citizens, which are realized in the public 
administration. 

Key words: human rights, legal interests, public administration.

В кінці XX – на початку XXI ст. уряди 
багатьох країн світу здійснили ряд реформ, 
що сприяли покращенню функціонування 
країн, у відповідь на вимогу громадян, які 
були невдоволені великою кількістю дер-
жавних установ та не надто високою якіс-
тю надання ними публічних послуг. 

Тому, нові реалії сьогодення вимагали 
застосування нових підходів до управлін-
ня: заміни традиційних способів управ-
ління, що базувалися на застосуванні 
владних повноважень та чітких бюрокра-
тичних процедур, на такі, що зорієнтова-
ні на надання якісних публічних послуг. 
Трансформації урядів супроводжувалися 
заміною традиційних механізмів управ-
ління на ринкові: «наказувати і контр-
олювати» на «мотивувати та отримувати 
результат» [1, c. 174].

Підвищення продуктивності роботи 
державних установ, запровадження рин-
кового стилю управління, децентраліза-
ція, фокусування уваги на результатах, а 
не на процедурах – основні чинники, що 
вплинули на появу нової форми управлін-
ня [2]. Тому саме проблема забезпечення 

прав і свобод громадянина у сфері публіч-
ного управління завжди була актуальною 
для будь-якої демократичної держави. Пу-
блічне управління як визначена публічни-
ми потребами у сфері взаємодії держави 
та громадянського суспільства владна, 
заснована на нормах чинних норматив-
них актів діяльність суб’єктів публічного 
управління, а саме органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування, 
може як стримувати, так і сприяти розви-
тку і зміцненню прав і свобод громадян.

Тематики поняття і сутності прав та 
законних інтересів громадян, які реалізу-
ються в публічному управлінні в тій чи 
іншій мірі торкалися різні вчені, серед 
числа яких, насамперед, потрібно виділи-
ти наступних: В. Ю. Васецький, Я. В. Ла-
зур, А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський,  
П. М. Рабінович, О. І. Харитонова та інші. 
Все ж, не применшуючи наукових дороб-
ків даних науковців, є потреба у прове-
денні більш комплексного та ґрунтовного 
аналізу даного питання.

Метою статті є дослідження понят-
тя та сутності прав та законних інтересів 
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громадян, які реалізуються в державному 
управлінні. Для досягнення визначеної 
мети необхідно вирішити такі завдання: 
надати визначення таким поняттям: «пра-
ва людини», «законні інтереси», визна-
чити види прав людини, які належать до 
управлінських. 

Так, Україна, як суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова держа-
ва закріпивши у національному законо-
давстві природні права людини і права 
людини, що на протязі свого розвитку ви-
робила, сформулювала та зафіксувала ци-
вілізована спільнота в якості всеоб’ємних 
стандартів, повинна забезпечувати їх реа-
лізацію. Для цього держава створює меха-
нізми трансформації прав, свобод, потреб 
та законних інтересів людини і громадя-
нина із закріплених позитивним правом в 
стан, коли вони стають не міфічними, не 
декларативними, а дієвими, тобто вони із 
зафіксованих у правових приписах мож-
ливостей стають реальними благами для 
людини у її повсякденному житті. Це та-
кий процес, коли зафіксовані у формалі-
зованих суспільних чи державних доку-
ментах права, свободи, потреби, інтереси 
людини і громадянина переходять із суто 
можливого без суб`єктного стану у реаль-
ний стан використання особистістю пев-
ного блага, яке вона отримує шляхом ре-
алізації наданого їй права чи свободи або 
ж шляхом безпосереднього задоволення 
своєї потреби чи законного інтересу. Це 
відбувається не само по собі, а упорядко-
вується і певним чином фіксується у пра-
вових приписах. В спеціальній літературі 
процес, пов’язаний з використанням пра-
вових засобів забезпечення та реалізації 
прав, свобод, а також задоволення потреб і 
законних інтересів людини та громадяни-
на, що регулюється нормами права, отри-
мав назву «юридичний механізм забезпе-
чення прав людини» [3, c. 26]. 

Особливістю системи публічного 
управління є масштабність та значущість 
рішень, які стосуються усіх верств насе-
лення. У публічному управлінні можна 
виділити особливу сферу, де суб’єктами є 
органи державного управління або місце-
вого самоврядування. Ця сфера пов’язана 
з управлінням державою, окремими її га-
лузями та узагальненими напрямами ді-
яльності (державне управління) або міс-
цевими спільнотами людей, що мешкають 
на певній території й розглядаються не як 
члени колективів організацій, а як єдина 
територіальна громада (місцеве самовря-
дування). Деякі дослідники вважають до-
цільним вживати поняття публічної влади, 
єдиним джерелом якої є народ. А складо-
вими – державна та муніципальна влада, 
які реалізуються відповідно органами дер-
жавної влади та органами місцевого само-
врядування [4, с. 146].

У системі публічного управління ви-
значальну роль відіграє державне управ-
ління, яке здійснює управлінський вплив 
на всі сфери суспільного життя. Водно-
час в умовах розгортання демократичних 
перетворень зростає активність і гро-
мадських структур в управлінні не тіль-
ки громадськими, а й державними спра-
вами, у розв’язанні суспільних проблем  
[5, с. 324]. Як бачимо у системі публічного 
управління визначальну роль відіграє дер-
жавне управління, яке здійснює управлін-
ський вплив на права, свободу та законні 
інтереси громадян. 

Зазначимо, що інтерес до поняття 
«права людини» зазначаються ще в дав-
ньогрецькій і давньоримській правових 
системах і в громадській думці. Хоча вва-
жається, що саме по собі поняття «права 
людини» в Європі до ХІІ ст. не знали. По-
вноцінна теорія прав виникла лише напри-
кінці XIV ст. і була обґрунтована в працях 
Жерсона та його однодумців. Саме тоді на 
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законодавчому рівні були закріплені осно-
вні права і свободи людини, які викорис-
товуються й сьогодні [6, с. 45].

Небезпідставно вважається, що най-
більш чітке розуміння поняття «права 
людини», а відтак, і розуміння правового 
статусу людини і громадянина було сфор-
мульоване в Американській Декларації 
1776 р. У ній сказано, що: «... всі люди 
створені рівними, і всі вони обдаровані 
своїм творцем рівними невідчужуваними 
правами, до яких належить життя, свобода 
та прагнення до щастя» [7, с. 228]. Проте 
визнання суспільством правового стату-
су людини і громадянина припускало не 
тільки певний суспільний договір, який 
закликав людей поважати особу, а й ство-
рення правової системи, яка захищає лю-
дину від свавілля влади. 

І все ж у сучасній спеціальній літера-
турі немає більш-менш усталеного ро-
зуміння поняття «права людини». П. М. 
Рабінович визначає : Права і свободи лю-
дини – це її певні можливості, необхідні 
для її існування та розвитку в конкрет-
но-історичних умовах, що об’єктивно 
зумовлюються досягнутим рівнем роз-
витку суспільства і мають бути загальни-
ми та рівними для всіх людей [8, с. 64].  
І. М. Панкевич вважає : «Права людини 
– це багатогранне соціальне явище, яке 
охоплює особисті, політичні та соціально-
економічні права. Але права людини теж 
не можуть бути безмежними. Боротьба за 
права людини зараз знаходить свій вираз 
саме в боротьбі за межі таких прав, насам-
перед за юридичне закріплення та юри-
дичну імплементацію цих меж» [9, с. 15]. 
В. Нерсесянц зазначає «Права людини – 
це необхідний та невід’ємний елемент всі-
лякого права, як права взагалі, визначений 
(а саме – суб’єктивно-людський аспект) 
вираження суті права як особливого типу 
і специфічної форми соціальної регуляції. 

Право без прав особи також неможливе,як 
і права людини без чи поза правом»  
[10, с. 271]. З вище сказаного можна зро-
бити висновок, що права людини – це 
можливість реалізовувати особисті по-
треби, котрі залежать від конкретно-істо-
ричного рівня соціально-економічного та 
правового розвитку суспільства. 

Також, вчені притримуються дум-
ки, що права людини варто розглядати 
в суб’єктивному та в об’єктивному зна-
ченнях. В об’єктивному значенні права і 
свободи особи – це система міжнародних 
та національних правових норм, що вста-
новлюють правовий статус людини, що 
закріплюють її положення, правила вза-
ємовідносин між людьми, відносини особи 
(громадянина) та держави. В суб’єктивному 
значенні права і свободи особи – це можли-
вість, яка належить конкретній особі, що 
передбачена правовою нормою і діянням, 
що захищене державою [11, с. 17].

На нашу думку, дуже важливо є той 
факт, що в у сучасному світі головним чи-
ном розрізняють права й свободи громадя-
нина та права людини як права державні 
та права недержавні.

Особливість прав недержавних полягає 
в тому, що вони не мають позитивного, во-
левстановленого, навмисного характеру, а 
випливають із самого суспільного єства, є 
приписом, наданим людям із позадержав-
них, позаюридичних сфер (право на життя, 
на охорону здоров’я, право на повагу гід-
ності, на свободу і особисту недоторканість 
та ін. Залежно від того, якою мірою вста-
новлені державою норми, права й свободи 
кореспондують з природними правами лю-
дини, визначають рівень демократичності 
й справедливості існуючого ладу.

За своїм змістом державні права грома-
дян можна поділити на три групи:

1) на участь у державному управлінні 
та соціально-політичну активність: право 
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на державну службу, внесення пропози-
цій, одержання необхідної інформації та 
документів у встановленій формі, про-
ведення зборів, мітингів, демонстрацій, 
створення громадських об’єднань чи на-
лежність до них тощо;

2) на одержання допомоги від відповід-
них компетентних організацій: право на 
медичну, санітарно-епідеміологічну допо-
могу, безкоштовне користування благами 
(бібліотеками, парками тощо), користу-
вання транспортом, одержання оплатних 
та інших послуг;

3) на права, які захищають: в адміністра-
тивному порядку (адміністративна скар-
га, адміністративно-юрисдикційне прова-
дження), судовому порядку (скарга, позов), 
громадянин особисто (необхідна оборона).

Взаємодіючи з органами виконавчої 
влади, громадяни реалізують насамперед 
права: 

– на участь в управлінні; 
– на об’єднання;
– на проведення мітингів, демонстра-

цій, зборів; 
– на особисті або колективні звернення 

до державних органів; 
– на свободу й особисту недоторканність;
– на недоторканність житла; на пересу-

вання;
– на інформацію; на відшкодування 

шкоди, заподіяної незаконними діями дер-
жавних організацій, а також посадових 
осіб під час виконання ними службових 
обов’язків тощо [12].

Також, на сьогоднішній день у кон-
тексті здійснення активних правових ре-
форм немає іншої більш давньої і разом з 
тим складної, науково і практично значу-
щої проблеми, ніж визначення сутності, 
змісту та структури законних інтересів 
громадян. 

Законні інтереси є стрижневим елемен-
том правового статусу громадян України. 

Це одна з найважливіших категорій, що 
відображає соціальну структуру суспіль-
ства, рівень демократії, стан законності 
[13, с. 91]. «Законні інтереси», що обу-
мовлюється специфічним поєднанням у 
ній суб’єктивної форми та об’єктивного 
змісту. Власне це спонукало Г.М. Гака, 
С. Н. Братуся та інших говорити про 
об’єктивний та суб’єктивний зміст інтер-
есу. Об’єктивний зміст законних інтересів 
визнавався Г.М. Гаком, С.Н. Братусем, 
Г.В. Мальцевим. Зокрема, Г. В. Мальцев 
зазначав, що дана категорія виникає та 
існує як результат розвитку факторів зо-
внішнього світу незалежно від свідомос-
ті людей та пов’язана з буттям предмета  
[14, с. 93]. Власне об’єктивний зміст за-
конних інтересів громадян у публічному 
управлінні обумовлений економічним та 
соціальним середовищем існування лю-
дини, рівнем розвитку правової системи, 
ступенем ефективності діяльності орга-
нів державної влади, компетенція яких 
пов’язана із задоволенням матеріальних 
потреб громадян. Доцільно визнати закон-
ний інтерес громадян у публічному управ-
лінні можливістю вчинення певної дії чи 
утримання від її вчинення. 

Отже, права і свободи та законні інтер-
еси громадян, які реалізуються в публіч-
ному управлінні змінюються не з волі 
суб’єкта, а в нормативному порядку, є 
передбаченими правовим нормами сукуп-
ностями прав та обов’язків у вигляді пра-
вової абстракції. Сама система публічно-
го управління охоплює багато підсистем, 
а саме: політичну, економічну, соціальну, 
адміністративну, правову, гуманітарну 
тощо. Таким чином, права і свободи та за-
конні інтереси громадян, які реалізуються 
в публічному управлінні, потребують осу-
часнення смислового наповнення крізь 
призму усвідомлення їх ролі у житті кож-
ної людини та держави. 



206

№1 / 2014 р.
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Державне управління: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна,  

Л.Ю. Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. –343 с. 
2. Босак О.З. Публичное управление как новая модель управления в государственном секторе. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: rchive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/txts/10bozuds.pdf
3. Касинюк Л.А. Основи конституційного права України / Л.А. Касинюк– X.: ТОВ «Одісей», 

1997. – 160 с. 
4. Шаповал В. М. Категорія «Орган державної влади» в конституційній теорії і практиці // 

Ідеологія державотворення: Історія і сучасність: матеріали наук. -практ. конф. 22-23 листопада  
1996 р. – К.: Генеза, 1997. – 178 с. 

5. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред.. 
А.Ф. Мельник. –К. : Знання, 2009. – 582 с. 

6. Хмелевська Н. А. Історико– філософський огляд понять «право», «природні права»  
та «права людини» / Н. А. Хмелевська // Гуманітарний часопис. – 2011. – 90 с.

7. Алексеев С. С. Права: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – 
М.: Статут, 1999. – 662 с.

8. Рабинович П. М.Социалистическое право как ценность / П. М. Рабинович. – Львов: Вища 
шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1985. – 168 с. 

9. Пенкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні ас-
пекти). – Л., 2001. – 20с.

10. Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М.: Юристъ,  
1998. – 352 с.

11. Уестон Б. Г. Права людини / Г. Бернс Уестон // Права людини : Концепції, підходи, реаліза-
ція: пер. з англ. – К. : Ай Бі, 2003. – 263 с.

12. Права й обов’язки громадян у сфері державного управління. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://sites.google.com/ 

13. Лукашева Е. А. Права человека: учеб. Пособие / Е. А. Лукашева – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 
1999. – 573 с. 

14. Мальцев В. Г. Социалистическое право и свобода личности. Теоретические вопросы /  
В. Г. Мальцев. – М.: Юридическая литература, 1968. – 143 с. 



207

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Нестеренко А. С.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного 

та фінансового права,
Національний університет «Одеська юридична академія»

МІСЦЕ ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ 
В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

В статье речь идет о месте института страхования в составе финансовой системы государ-
ства. Финансовая деятельность в сфере страхования имеет несколько направлений (обяза-
тельное и добровольное). В зависимости от этого критерия, страховые фонды образуемые в 
результате страховой деятельности, входят в разные сферы финансовой системы государства: 
обязательное государственное страхование – в сферу публичных финансов; финансы страхо-
вания (как добровольное) в сферу финансового рынка. 

Ключевые слова: финансовая система; финансы; страхование; финансы страхования; 
страховые фонды. 

У статті йдеться про місці інституту страхування у складі фінансової системи держави. 
Фінансова діяльність у сфері страхування має декілька напрямів (обов’язкове і добровільне). 
Залежно від цього критерію, страхові фонди утворювані в результаті страхової діяльності, вхо-
дять в різні сфери фінансової системи держави: обов’язкове державне страхування – в сферу 
публічних фінансів; фінанси страхування (як добровільне) в сферу фінансового ринку. 

Ключові слова: фінансова система; фінанси; страхування; фінанси страхування; страхові фонди.

In the article the question is about the place of institute of insurance in composition the financial 
system of the state. Financial activity in the field of insurance has a few directions (obligatory and vol-
untarily). Depending on this criterion, insurance funds are formed as a result of insurance activity, enter 
in the different spheres of the financial system of the state: obligatory state insurance – in the sphere of 
public finances; finances of insurance (as voluntarily) in the sphere of financial market.

Key words: financial system; finances; insurance; finances of insurance; insurance funds.

Актуальність. Необхідність застосу-
вання державою різних економічних важе-
лів при управлінні суспільством зумовила 
потребу у вивченні та досить активному 
обговоренні у фінансово-економічній і пра-
вовій літературі змісту таких економічних 
категорій , як фінанси і фінансова систе-
ма. Поняття фінансів як системи відносно 
відокремлених економічних відносин, за 
допомогою яких відбувається планомірне 
розподілення суспільного продукту – ва-
лового внутрішнього продукту (ВВП) і 
частини національного доходу шляхом 
утворення та використання фондів грошо-
вих коштів для потреб розширеного від-
творення і задоволення інших суспільних 

потреб, активно розроблялося російськими 
вченими в 60-80 -х роках минулого сторіч-
чя. Розроблялося і поняття «фінансова сис-
тема». Відомий радянський правознавець 
С.Д. Ципкін, ґрунтуючись на положеннях, 
вироблених економічною наукою про фі-
нанси, детально досліджує значення, зміст, 
склад фінансової системи, відзначаючи, 
що в літературі є з цієї проблеми різні су-
дження як серед економістів, так і юристів 
[21, с. 4]. В економічній та юридичній літе-
ратурі останніх десятиліть фінансова сис-
тема, її структура визначаються авторами 
по – різному [3, с. 3]. Більшість сучасних 
учених розглядають фінансову систему як 
внутрішню будову фінансів, сукупність 
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вхідних в них взаємопов’язаних ланок (ін-
ститутів), кожне з яких представляє специ-
фічну групу фінансових відносин. А саме 
у фінансову систему включають: бюджет-
ну систему, що складається з державного 
та місцевих бюджетів; позабюджетних ці-
льових державних і місцевих фондів; фі-
нансів підприємств, організацій, установ; 
фінанси страхування і кредит (державний, 
місцевий, банківський) [17, с. 27; 19, с. 10;  
16, с. 26].

В.Н.Ульянова, характеризуючи фінан-
сову систему як сукупність фінансових 
інститутів, перераховує її елементи: бю-
джетна система; позабюджетні центра-
лізовані фонди; позабюджетні децентра-
лізовані фонди; фінанси господарюючих 
суб’єктів і галузей; фонди страхування; 
кредит [10, с. 12]. Інші ж вчені, так напри-
клад Е.Ю.Грачова вважає, що фінансова 
система складається з наступних ланок 
[2, с. 7]: державні фінанси; фінанси під-
приємств, організацій, установ усіх форм 
власності; кредитування; страхування.

Таким чином, нашу увагу приверну-
ло одне з складових фінансову систему, 
а саме інститут «страхування». Різні вче-
ні фахівці в галузі фінансового права за-
стосовують різні категорії по відношенню 
до даного елементу фінансової системи, а 
саме: «страхування», «фонди страхуван-
ня», «фінанси страхування». 

Метою статті є визначити чи тотожні 
ці категорії? І яке визначення в даному ви-
падку коректніше вживати при розгляді 
структури фінансової системи.

Основний зміст. Як правильно від-
значає С.В. Запольскій, фінансова систе-
ма держави – це насамперед динамічна 
єдність, взаємозумовленість і взаємодія 
всіх елементів в процесі функціонування. 
Набір структурних частин повинен бути 
однопорядковим, з тим щоб не співвідно-
сити спільне з його частиною. Більшість 

класифікацій страждають саме цим недо-
ліком [7, с. 58].

Для того що б розібратися в даному 
питанні нам знадобиться провести аналіз 
даних категорій: «страхування», «фінанси 
страхування», «фонди страхування». 

У російській мові поняття «страхуван-
ня» завжди асоціювалося з діяльністю по 
«запобіганню від чого-небудь неприяз-
ні, небажаного» [12, с. 772]. Наприклад,  
В. Даль так пояснює значення слова «стра-
хувальник »: віддавати кому-небудь «на 
страх, на відповідь, поруку, тобто платити 
за забезпечення цілості чогось, з відповід-
дю на умовну суму» [4, с. 337]. У сучасній 
російській мові основний сенс поняття 
«страхування» зберігся.

Страхування – система економічних 
відносин, що включає утворення спеці-
ального фонду засобів (страхового фон-
ду) і його використання (перерозподіл і 
розподіл) для подолання і відшкодування 
різного роду втрат, збитку, викликаних 
несприятливими подіями (страховими ви-
падками ) шляхом виплати страхового від-
шкодування і страхових сум [24, с. 989].

У сфері страхових відносин кожна з 
ланок, наведена особливою галуззю стра-
хування, поділяється за видами страху-
вання: соціальне страхування, особисте 
страхування, страхування відповідаль-
ності, страхування підприємницьких ри-
зиків, перестрахування [2, с. 7]. Не можна 
не погодитися з А.С. Емельяновим, що 
страхова система являє собою сукупність 
всіх форм і видів страхування, які існу-
ють на території Російської Федерації  
[5, с. 9; 6, с. 35, 35]. Ознака «юридична 
природа » визначає дві основні форми 
страхування – обов’язкове і добровільне .

Так, Опарін В.Н. (узагальнюючи понят-
тя «страхування») вважає відокремленим 
ланкою фінансової системи страхування. 
Воно не належить до конкретної сфери і за-
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ймає проміжне місце між мікро – і макро-
рівнем [13, с. 26]. З одного боку, страхуван-
ня забезпечується через страхові компанії, 
які є звичайними суб’єктами підприємни-
цтва, тобто їх діяльність належить до рівня 
мікроекономіки. З іншого боку, створення 
фондів відображають перерозподіл фінан-
сових ресурсів між окремими суб’єктами 
страхування і таким чином мають ознаки 
належності до макрорівня. Певна частина 
ресурсів спрямовується на страхові фонди, 
однак надалі вони можуть використовува-
тися у кругообігу через інститути фінансо-
вого ринку. При цьому колективні страхові 
фонди можуть створюватися і державними 
страховими компаніями. У цьому випадку 
вони будуть належати до системи держав-
них фінансів (державні позабюджетні ці-
льові фонди).

Ю.А. Крохіна під страхуванням розу-
міє – один з видів публічної фінансової ді-
яльності, обумовлений необхідністю втру-
чання держави в процес перерозподілу 
втрат, падаючих на окремі категорії фізич-
них, юридичних осіб або на саму державу. 
За допомогою страхування ризики окре-
мих осіб лягають на групу осіб, що діють 
в цій же сфері виробництва та схильних 
до подібних небезпекам [9, с. 636].

Н.І. Хімічева під страхуванням розуміє 
відносини по захисту майнових інтересів 
фізичних і юридичних осіб, Російської 
Федерації, суб’єктів РФ і муніципальних 
утворень при настанні певних страхових 
випадків за рахунок грошових фондів, що 
формуються страховиками із сплачених 
страхових премій (страхових внесків), а 
також за рахунок інших коштів страхови-
ків [17, с. 27].

С.А. Чернецов страхування визначає 
як сукупність економічних відносин між 
його учасниками з приводу формування 
страхового фонду та його використання 
для відшкодування збитку [22, с. 305].

Роль і значення страхування багато-
гранні. Воно служить забезпеченню ста-
лого функціонування господарюючих 
суб’єктів і нормальної роботи громадян 
-підприємців. Страхування сприяє та-
кож вирівнюванню втрат в особистих до-
ходах громадян та сімейному бюджеті, 
пов’язаних з настанням надзвичайних по-
дій та інших страхових випадків.

Враховуючи, що при страхуванні час-
тина тимчасово вільних грошових коштів 
юридичних осіб і громадян вилучається з 
готівкового грошового обігу, страхування 
має певне значення і для регулювання гро-
шового обороту і зміцнення валюти дер-
жави. Основна роль страхування полягає у 
формуванні страхового фонду для покрит-
тя непередбачених витрат.

Традиційним для визначення стра-
хування в економічному сенсі є його ви-
користання в ролі основоположної ква-
ліфікуючої ознаки такої категорії, як 
«страховий фонд». Наприклад, В.І. Шахов 
пише: «Економічна категорія страхуван-
ня – це система економічних відносин, 
що включає, по-перше, освіта за рахунок 
внесків юридичних і фізичних осіб спе-
ціального фонду коштів і, по-друге, його 
використання для відшкодування збитку в 
майні від стихійних лих та інших неспри-
ятливих випадкових явищ, а також для на-
дання громадянам допомоги при настанні 
різних подій у їхньому житті» [23, с. 17].

Таким чином, під страхуванням в ши-
рокому сенсі слід розуміти систему еконо-
мічних відносин, що включає формуван-
ня за рахунок підприємств, організацій 
і населення спеціальних фондів коштів 
та їх використання для відшкодування 
збитку від різних несприятливих явищ  
(спричинення збитку, наступ негативних 
наслідків і т.д.).

Однак у своєму спеціальному значенні, 
як економічна категорія, страхування – це 
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завжди певні суспільні (економічні) від-
носини. Суб’єктами цих відносин завжди 
виступають страховик і страхувальник .

Не є страхуванням у спеціальному своє-
му значенні те страхування, яке відносить-
ся до державного соціального і пенсійно-
го страхування. Як правильно стверджує  
А.І. Худяков [20], не можна вважати стра-
хуванням діяльність держави щодо форму-
вання грошових фондів за рахунок подат-
ків, навіть якщо ці фонди і призначені для 
здійснення соціального захисту населення. 
Причому якщо держава навіть і назве пла-
тежі до такого фонду страховим внеском, 
економічна сутність даних платежів не змі-
ниться і вони як і раніше залишаться подат-
ковими, будучи лише замаскованими під 
страхові. Таким чином, можна стверджува-
ти, що встановлення державою страхових 
платежів у межах обов’язкового державно-
го соціального страхування за своєю еко-
номічною суттю є зовсім не страхування, 
а замасковане оподаткування. Витрачання 
коштів даних фондів також здійснюється в 
рамках не страхових, а інших економічних 
відносин. Так , якщо цей «страховий» фонд 
формується в рамках бюджету, то це будуть 
бюджетні відносини; якщо фонд є поза-
бюджетним, то такі відносини виступають 
витратними відносинами даного фонду. 
Треба сказати, що раніше державні фінан-
сові інститути, присвячені соціальному 
страхуванню та пенсійному страхуванню, 
іменували не страхуванням, а забезпечен-
ням. Такий підхід, як видається, був більш 
правильним. Та й сьогодні вони регулю-
ються не страховими, а податковим правом 
та правом соціального забезпечення.

Фінанси – економічна категорія, що ві-
дображає економічні відносини в процесі 
створення і використання фондів грошо-
вих коштів [24, с. 1101].

Завдяки всебічному дослідженню про-
блеми, проробленому Е.Д.Соколовою [14], 

зіставивши численні точки зору на природу 
фінансової системи, можна запропонувати, 
що за всієї несхожості висловлюваних ду-
мок превалюють три основні позиції в ро-
зумінні істоти явища: фондова концепція, 
інституційна і посуб’єктна. Зупинимося 
по докладніше на фондовій концепції. Як 
зазначає С.В. Запольскій перевагою цієї 
концепції є те, що істотою фінансів як від-
носин, обумовлених необхідністю форму-
вання і використання відповідних майно-
вих фондів. Але це ж є і слабким місцем 
– фінансова система виглядає в цьому сенсі 
як наслідок дії фінансового механізму, як 
якийсь результат, що оформляє і формалі-
зує фінансові відносини. А також дана тео-
рія не охоплює фінансові відносини, що не 
приводять до створення або, навпаки, ви-
користання майнових фондів [7, с. 46-47].

Багато авторів при аналізі фінансової 
системи надають поняттю фонду та ролі 
фінансового фонду первинне, основне 
значення. Так, Е.М. Ашмаріна, розділяю-
чи поняття фінансової системи в матері-
альному сенсі і як сукупності суспільних 
відносин, проте звела це розмежування до 
фондів як таким і до відносин з формуван-
ня цих же фондів [1, с. 23-27]. Однак, як 
правильно відзначає С.В. Запольскій, в да-
ній концепції немає місця відносинам, не 
пов’язаним з формуванням і використан-
ням фінансових фондів, а саме грошовий 
обіг, валютне регулювання, податкова ді-
яльність [7, с. 55].

Як зазначає С.В.Запольскій [7, с. 48], 
шукати істота фінансової системи в су-
купності грошових фондів – шлях якщо 
не тупиковий, то малоефективний відра-
зу з кількох причин. По-перше, поняття 
фонду в літературі виникло явочним по-
рядком, і багато фондів, не володіючи вну-
трішньою єдністю, по суті такими не є, 
як, наприклад, кредитний фонд. По-друге, 
фінансова природа багатьох відносин, не 
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пов’язаних безпосередньо з формуванням 
або використанням фінансових фондів, 
потребує окремого доведення. Уособлюю-
чи фінансову систему з системою фондів 
або ж з відносинами щодо їх формування 
та використання, ми допускаємо змішан-
ня мети досліджуваних процесів зі спосо-
бами досягнення цієї мети. Якщо метою 
фінансової системи служить регулювання 
процесу розподілу і перерозподілу націо-
нального доходу, то створенню фондів ви-
конує функцію інструменту для здійснен-
ня цієї діяльності та досягнення цієї мети.

Суворе використання терміну «фонд 
» у фінансово – правовому сенсі обмежує 
його використання областю бюджетних 
відносин, включаючи позабюджетні фон-
ди, інвестиційних, ощадних, емісійних, 
кредитних і страхових відносин, залиша-
ючи поза його дії майно (в грошовій фор-
мі) суб’єктів, володіють ним в загальному 
цивільно-правовому режимі [7, с. 57]. Ми 
хотіли б приєднатися до думки С.В. За-
польського щодо того, що система фондів, 
включаючи найважливіший – бюджет, по-
винна розглядати не як сенс і тим більше 
мета правового регулювання фінансів, але 
як спосіб, юридичний інструмент держави 
в його діяльності в галузі фінансів [7, с. 58].

Підкреслюючи значення страхово-
го фонду при страхуванні, Л. І. Рейтман 
пише: «... економічна категорія страхового 
захисту суспільного виробництва знахо-
дить своє матеріальне втілення в страхо-
вому фонді, який являє собою сукупність 
різних страхових натуральних запасів і 
грошових страхових фондів» [15, с. 14].

Страховий фонд створюється страхо-
вою організацією за допомогою розпо-
ділу свого доходу. Страхова премія ви-
ступає платою за страхування, будучи 
одним з видів доходу страхової організа-
ції. Страховий фонд призначений для за-
безпечення виконання страховиком свого 

страхового зобов’язання. Виконання цьо-
го зобов’язання забезпечується не тільки 
засобами страхового фонду, а й усім май-
ном страховика . В принципі здійснен-
ня страхування можливе і без створення 
спеціального страхового фонду. Якщо 
розглядати страхування як відносини між 
страхувальником і страховиком, то фор-
мування страховиком страхового фонду 
взагалі лежить за рамками даних від-
носин, тобто і за рамками власне стра-
хування, – про ці фонди немає жодного 
слова в договорі страхування. Ясно, що 
страхові фонди відіграють важливу роль 
у страхуванні, оскільки виступають спо-
собом забезпечення виконання страхови-
ком свого зобов’язання щодо здійснення 
страхового захисту. Відсутність грошей 
у страховому фонді анітрохи не звільняє 
його від виконання цього зобов’язання. 
І страхувальника зовсім не цікавить, чи 
є у страховика страховий фонд або його 
взагалі немає, так само як не цікавить, за 
рахунок чого страховик провів страхову 
виплату: за рахунок страхового фонду 
або за рахунок якого іншого свого майна. 
Крім того, страхування цілком може здій-
снюватися і без утворення у складі майна 
страховика спеціального фонду страхо-
вих резервів, що має місце, наприклад, 
у Великобританії , де страхування – і це 
всім відомо – відрізняється досить висо-
кою якістю і надійністю.

У своєму загальному значенні, фонд – 
запас, накопичення, капітал; грошові або 
матеріальні засоби, призначені для пев-
них цілей, що мають певні призначення 
[24, с. 1101].

Фінанси страхування – це сукупність 
фінансових операцій, здійснюваних (стра-
ховими компаніями ) щодо залучення фі-
нансових ресурсів та їх ефективного вико-
ристання, включаючи методи захисту від 
ризиків і пр.
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Досліджуючи категорії «страхування», 
«фонди страхування» і «фінанси страху-
вання» натрапляєш на думку, що можливо 
різні автори використовують дані поняття, 
застосовуючи їх з точки зору економічно-
го, матеріального і правового аспекту ін-
ституту страхування.

Таким чином, необхідно нагадати, що 
інститут страхування – різнопланова кате-
горія, яку можна розглядати в економічно-
му, матеріальному і юридичному аспектах.

Хімічева Н.І. вважає, що в економіч-
ному аспекті страхування являє собою 
систему економічних відносин з приводу 
утворення централізованих і децентралі-
зованих резервів грошових і матеріальних 
засобів, необхідних для покриття неперед-
бачених потреб суспільства і його членів.

З матеріальної точки зору в ході страху-
вання створюються грошові (матеріальні) 
фонди спеціалізованих установ – страхови-
ків, використані для відшкодування збитку, 
заподіяного стихійними лихами, нещас-
ними випадками, а також у разі настання 
певних подій. Страхування надає гарантії 
відновлення порушених майнових інтересів 
у разі непередбачених природних, техноген-
них та інших явищ, справляє позитивний 
вплив на зміцнення фінансів держави. Воно 
не тільки звільняє бюджет від витрат на від-
шкодування збитків при настанні страхових 
випадків, але і є одним з найбільш стабіль-
них джерел довгострокових інвестицій. Це 
визначає стратегічну позицію страхування в 
країнах з розвиненою ринковою економікою 
[17, с. 600]. Такої ж позиції дотримується За-
польський С.В [18, с. 537].

Крохіна Ю.А. як економічну категорію 
страхування являє у вигляді відносин з фор-
мування цільових грошових фондів за раху-
нок страхових внесків та їх використання на 
відшкодування непередбаченого збитку.

У матеріальному аспекті страхування 
виражається в наявності грошових фон-

дів, утворених за рахунок страхових вне-
сків і призначених для фінансування не-
передбачених або несприятливих явищ 
різного роду.

Страхування як юридична категорія – 
це врегульовані нормами права відносини 
по захисту майнових і пов’язаних з ними 
немайнових інтересів фізичних і юридич-
них осіб при настанні певних подій (стра-
хових випадків) за рахунок грошових фон-
дів, що формуються шляхом сплати ними 
страхових внесків (страхових премій )  
[9, с. 636-637].

Дане визначення містить наступні юри-
дичні ознаки страхування: наявність у од-
ного з учасників страхових відносин май-
нового або немайнового інтересу, який 
необхідно охороняти; порушення охороню-
ваного інтересу повинно мати випадковий, 
непередбачений характер; захист охороню-
ваного інтересу здійснюється на платній 
основі; при настанні страхового випадку 
виплачується грошова сума; формування 
спеціального грошового фонду, за рахунок 
якого проводиться грошова виплата.

Так само з правової точки зору страху-
вання утворює комплексну галузь законо-
давства. Відносини в галузі страхування 
регулюються нормативними правовими 
актами, які стосуються різних галузей 
права. Цивільно-правові нормативні акти 
регулюють відносини страхування. Адмі-
ністративне законодавство регулює поря-
док ліцензування страхової діяльності.

Традиційно слід вважати, що в предмет 
фінансового права входять ті відносини зі 
страхування, в яких держава виступає в 
якості учасника. Участь держави в певних 
страхових відносинах необхідно в силу ре-
алізації ним соціальних функцій. У сучас-
ному суспільстві страхування є необхідною 
умовою державної фінансової діяльності.

По-перше, підвищення рівня розвитку 
виробництва впливає на ступінь безпеки 
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суспільства і зумовлює зростання всіля-
ких ризиків: пожеж, фінансових втрат, 
техногенних катастроф, природних ката-
клізмів, негативних обставин.

По-друге, страхування служить ста-
більним джерелом довгострокових на-
копичень держави. Залучаючи грошові 
кошти фізичних і юридичних осіб як стра-
хових внесків, держава не повністю витра-
чає фонди страхових резервів, оскільки не 
завжди наступають юридичні факти, що 
тягнуть необхідність виплати страховки. 
У результаті держава отримує можливість 
використовувати тимчасово акумульовані 
фінансові кошти на поточні суспільні по-
треби, а страхові резерви інвестувати в 
довгострокові проекти.

По-третє, страхування дозволяє раціо-
нально здійснювати витрачання бюджет-
них коштів. Страхові фонди являються 
гарантами компенсації державі його непе-
редбачених втрат, а з іншого боку – гаран-
тують матеріальну компенсацію фізичним 
і юридичним особам у тих сферах діяль-
ності, які віднесені до суспільно значу-
щих. В обох випадках фонди страхових 
резервів приймають на себе зобов’язання 
з фінансування непередбачених втрат або 
несприятливих наслідків, звільняючи та-
ким чином бюджетну систему від тягаря 
додаткових витрат [9, с. 638-639].

Згідно класичному розумінню біль-
шість учених чисто ринкові аспекти стра-
хування виводить за рамки фінансово – 
правових відносин, і навпаки, владні, по 
суті адміністративно – правові аспекти 
(обов’язкове соціальне страхування) нази-
ває елементом фінансового права.

Зазначена ситуація підтверджує враз-
ливість догматичного підходу, за яким 
діяльність страхових організацій, засно-
ваних на приватній власності, не є скла-
довою фінансової діяльності держави, і 
таким чином, фінансові відносини в цій 

частині страхового ринку виходять за 
межі предмета фінансового права.

Як вдало зазначає А.Т.Ковальчук [8], 
не можна закривати очі на очевидні речі. 
З розвитком ринкової економіки, утвер-
дженням в ній чисто ринкових принципів 
і правил об’єктивно ускладнюються (зба-
гачуються) фінансово – правові відноси-
ни. Держава змушена в нових умовах для 
задоволення суспільних потреб залучати 
різні фінансові інститути та на страховому 
ринку, і приватних управляючих компаній 
для формування пенсійного капіталу, і фі-
нанси кредитних спілок тощо.

Висновки. Необхідно звернути увагу, 
що раніше нами так само було проведено 
аналіз фінансових відносин у суспільстві, 
які структуровані у фінансову систему 
держави. Дані відносини являють собою 
сукупність різних сфер і ланок фінансо-
вих відносин, в процесі яких створюються 
і використовуються фонди грошових ко-
штів [11]. Таким чином, ми пропонуємо 
розглядати фінансову систему як сукуп-
ність самостійних сфер: публічні фінан-
си: фінанси суб’єктів господарювання; 
міжнародні фінанси; фінансовий ринок. 
Дані сфери, в свою чергу, містять наступ-
ні ланки: публічні фінанси (державні та 
місцеві фінанси); фінанси суб’єктів госпо-
дарювання (фінанси підприємств і фінан-
си домогосподарств); міжнародні фінанси 
(фінанси міжнародних організацій та між-
народних фінансових інститутів); фінан-
совий ринок (фондовий ринок і грошовий 
ринок і ринок фінансових послуг). А від-
повідно ланки фінансової системи скла-
даються з елементів – інститутів. А саме: 
державні фінанси (державний бюджет, 
державні позабюджетні фонди, держав-
ний кредит, державне обов’язкове страху-
вання); місцеві фінанси (місцеві бюджети, 
місцевий кредит і фінанси комунальних 
підприємств); фінанси підприємств (фі-
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нанси комерційних підприємств, фінанси 
некомерційних підприємств, фінанси фі-
нансових посередників); фінанси домо-
господарств; фінанси міжнародних орга-
нізацій; міжнародні фінансові інститути; 
фондовий ринок (ринок цінних паперів); 
грошовий ринок ( ринок банківських по-
зик і ринок позикового капіталу) і ринок 
фінансових послуг (фінансове посередни-
цтво; фінанси страхування).

Таким чином, ми спостерігаємо інсти-
тут страхування в різних сферах фінансо-
вої системи держави, залежно від видів 
(обов’язкове і добровільне) страхування.

Під фінансами страхування (як вид до-
бровільного) слід розуміти систему гро-
шових відносин з приводу формування і 
використання страхових фондів коштів 
необхідних для відшкодування різних 
втрат і збитків.
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ПРОБЛЕМА ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

В статті досліджено проблемні аспекти оприлюднення зареєстрованих нормативно-правових 
актів місцевих органів виконавчої влади, проведено аналіз чинного законодавства та теоретичної 
бази, окреслено шляхи вирішення цих питань на практиці, а також автором запропоновані можливі 
напрямки розвитку даного інституту, покращення теоретичних та практичних напрацювань.

Ключові слова: органи виконавчої влади, нормативно-правовий акт, оприлюднення, опублі-
кування, набрання чинності, доступ до публічної інформації.

В статье исследовано проблемные аспекты обнародования зарегистрированных норматив-
но-правовых актов местных органов исполнительной власти, проведен анализ действующего 
законодательства и теоретической базы, намечены пути решения этих вопросов на практике, 
а также автором предложены возможные направления развития данного института, улучшение 
теоретических и практических наработок. 

Ключевые слова: органы исполнительной власти, нормативно-правовой акт, обнародова-
ние, опубликование, вступление в силу, доступ к публичной информации.

In the article has been analyzed the problematic aspects of the publication of the registered legal 
acts of local authorities, the analysis of the current legislation and the theoretical framework outlined to 
address these issues in practice, and the author suggested the possible directions of development of 
this institution and improvement the theoretical and practical developments. 

Key words: government agencies, legal act, promulgation, publication, entry into force, access to 
public information.

З прийняттям Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» питання 
оприлюднення актів місцевих органів ви-
конавчої влади, особливо нормативно-ре-
гулятивних, постає все гостріше. Як зазна-
чено в пояснювальній записці до проекту 
цього закону, на етапі становлення укра-
їнської держави проблема забезпечення 
прозорості в діяльності органів влади є 
однією з перешкод, які стоять на шляху 
демократичного розвитку нашої держави. 
Прикладів порушення або перешкоджан-
ня реалізації права на доступ до інформа-
ції сьогодні можна навести безліч. Серед 
найбільш розповсюджених: незаконне за-
стосування грифів обмеження доступу до 

інформації «опублікуванню не підлягає», 
«не для друку», «для службового користу-
вання»; перешкоди в отриманні громадяна-
ми локальних нормативно-правових актів 
місцевих органів влади, не говорячи вже 
про проекти таких актів; неналежне вико-
нання органами влади вимоги оприлюд-
нювати інформацію про свою діяльність (в 
тому числі через мережу Інтернет). 

Виникає питання: чи є такі порушення 
результатом недобросовісного виконання, 
чи – незрозумілості, непослідовності та 
неповноти актів, якими врегульовано про-
цедуру доступу до інформації?

Внесок у дослідження проблем офіцій-
ного оприлюднення нормативно-правових 
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актів в Україні та за кордоном було зро-
блено у наукових працях Ісакова В.Б., Кар-
мадонова К.С., Фесенка С.І., Будько З.М., 
Іванова І., та інших. 

Науковці доволі часто обговорюють 
проблеми правотворчості в цілому, але 
питання нормотворення місцевих держав-
них адміністрацій є недостатньо вивченим 
та обґрунтованим як на науковому, так і на 
законодавчому рівні. Більш того, так і за-
лишається невисвітленим питання опри-
люднення нормативно-правових актів 
саме місцевих органів виконавчої влади. 

Таким чином, метою цієї статті – є де-
які дослідження у визначенні актуальних 
проблем оприлюднення нормативно-пра-
вових актів місцевих органів виконавчої 
влади, чинників, що їх спричиняють, а та-
кож пропозиція можливих заходів для ви-
рішення цих проблем на теоретичному та 
нормативно-правовому рівні.

В діючому законодавстві України, на 
сьогодні, немає чіткого визначення поняття 
«офіційного оприлюднення». Але, оскіль-
ки, нормативно-правовий акт – це офіцій-
ний документ, що містить норми права, 
а норма права – це загальнообов’язкове 
правило поведінки; то під офіційним 
оприлюдненням необхідно розуміти дове-
дення змісту нормативно-правового акту 
до відома осіб, на яких він розповсюджу-
ється. Більш того, Конституція України 
визначає, що незнання законів не звільняє 
від юридичної відповідальності, тому для 
гарантування можливості захисту особи 
та забезпечення реалізації її прав необхід-
ність доведення правових норм до відо-
ма осіб, на яких вони розповсюджуються 
перетворюється на обов’язок як держави, 
так і відповідних посадовців [1].

В свою чергу, проект Закону України 
«Про нормативно–правові акти» розмеж-
овує терміни «офіційне оприлюднення» 
– доведення нормативно-правового акта 

до відома фізичних та юридичних осіб 
шляхом опублікування в офіційних друко-
ваних виданнях, інформаційного повідо-
млення в друкованих засобах масової ін-
формації, оголошення через телебачення 
і радіо та в інший спосіб, визначений за-
конодавством, та «офіційне опублікуван-
ня» – розміщення прийнятого (виданого) 
нормативно-правового акта в офіційному 
друкованому виданні [2].

Чинним законодавством України пе-
редбачено обов’язок видавників опри-
люднювати тексти нормативно-правових 
актів, про що зазначено в цілому ряді офі-
ційних документів різних рівнів.

Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, 
інших органів виконавчої влади в п. 15 
вказує, що міністерства, інші центральні 
органи виконавчої влади направляють для 
виконання нормативно-правові акти лише 
після їх державної реєстрації та офіційно-
го опублікування. У разі порушення за-
значених вимог нормативно-правові акти 
вважаються такими, що не набрали чин-
ності, і не можуть бути застосовані [3].

Водночас, заслуговує на увагу те, що 
факти державної реєстрації нормативних 
актів у порядку, передбаченому наведеною 
постановою та їх офіційне опублікування 
не є для господарських судів незапере-
чним доказом відповідності такого норма-
тивного акта чинному законодавству, вна-
слідок чого Вищий адміністративний суд 
України в роз’ясненні від 26 січня 2000 р. 
№ 02-5/35 пояснив, що господарські суди 
не повинні застосовувати акти, які не від-
повідають законодавству України, хоча 
вони і були зареєстровані у встановленому 
порядку [4, с. 24].

В ст. 41 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації» зазначено, що 
нормативно-правові акти місцевих дер-
жавних адміністрацій, які стосуються 



217

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

прав та обов’язків громадян або мають за-
гальний характер, повинні доводитися до 
відома громадян і набирають чинності з 
моменту їх оприлюднення, якщо самими 
актами не встановлено пізніший термін 
введення їх у дію [5].

Закон України «Про доступ до публіч-
ної інформації» в ст. 15 містить обов’язок 
оприлюднювати нормативно-правові акти 
та акти індивідуальної дії (крім внутріш-
ньо організаційних), прийняті розпоряд-
ником, а також наголошує, що вони під-
лягають обов’язковому оприлюдненню 
невідкладно, але не пізніше п’яти робо-
чих днів з дня затвердження документа. 
У разі наявності у розпорядника інформа-
ції офіційного веб-сайту така інформація 
оприлюднюється на веб-сайті із зазначен-
ням дати оприлюднення документа і дати 
оновлення інформації. Окрім того, відпо-
відно до ст. 24 передбачена відповідаль-
ність винних осіб за не оприлюднення ін-
формації [6].

Стосовно юридичної відповідальності 
за ненадання інформації, в тому числі й 
не оприлюднення, зауважимо, що найчас-
тіше вказані правопорушення тягнуть ад-
міністративну відповідальність. Одним із 
актуальних напрямів реформування укра-
їнського адміністративного права є модер-
нізація інституту адміністративної відпо-
відальності, зокрема відповідальності за 
правопорушення в інформаційній сфері. 
Під час розгляду зазначених правопору-
шень виникають певні складнощі. Так, 
чинний Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення не має окремої гла-
ви, присвяченої саме правопорушенням в 
інформаційній сфері, а правопорушення, 
які можна було би включити до цієї глави, 
розміщено в різних главах Особливої час-
тини [7, с. 41].

З необхідністю оприлюднення та з від-
повідальністю за не оприлюднення є по-

розуміння, але надалі висвітлюється про-
блема.

У теорії права чинність нормативно-
правового акта визначають як юридичну 
передумову його дії, що означає наявність 
його юридичної сили. Чинність закону 
надає йому нормативної обов’язковості в 
системі законодавства, юридичної власти-
вості підпорядковувати дію відповідних 
нормативно-правових актів нижчого рівня 
та індивідуальних актів. Чинність норма-
тивно-правового акта не тягне за собою 
виникнення, зміни чи припинення прав та 
обов’язків суб’єктів правовідносин, перед-
бачених законодавством, безпосередньо 
вони пов’язуються з дією закону, початок 
якої може збігатися з моментом набран-
ня чинності, або може бути віддаленим 
у часі. Наприклад, закон може набирати 
чинності з дня його офіційного опубліку-
вання і вводиться в дію з точно визначеної 
календарної дати, а окремі його положен-
ня – значно пізніше. У юридичній літера-
турі поняття «введення в дію» визначено 
як «завершальну стадію законодавчого 
процесу, що включає визначення порядку 
й умов набрання чинності законом, поряд-
ку та умов його впровадження в систему 
законодавства, а також порядку й умов за-
стосування закону в цілому чи окремих 
його положень».

Однак, незважаючи на принципову різ-
ницю у поняттях «набрання чинності» та 
«введення в дію», законодавець постійно 
ототожнює ці терміни, що безумовно не-
гативно впливає на правильне сприйнят-
тя особою часових меж, протягом яких 
діє нормативно-правовий акт. У зв’язку із 
цим необхідність забезпечення конститу-
ційної гарантії стосовно права громадян 
знати свої права і обов’язки потребує вирі-
шення питання щодо можливості реаліза-
ції вказаного права при набранні чинності 
та одночасному введенні в дію законів та 



218

№1 / 2014 р.
♦

інших нормативно-правових актів у день 
їх опублікування. Так, у вітчизняному 
законодавстві набула широкого вжитку 
практика набрання чинності та введення в 
дію нормативно-правового акта з дня його 
опублікування. 

Право громадян знати свої права та 
обов’язки, передбачене Конституцією Укра-
їни, не може бути забезпечене у випадку 
набрання чинності та введення в дію нор-
мативно-правового акта з дня його опублі-
кування, адже відсутня реальна можливість 
ознайомитися зі змістом нормативно-пра-
вового акта. Офіційні друковані видання, 
в яких публікуються нормативно-правові 
акти, починають поширюватися, а відпо-
відно і надходять до громадян у день, коли 
вже діє нормативно-правовий акт. Отже, за-
кономірно виникає питання, чи може особа 
виконувати обов’язки або реалізувати пра-
во, про які вона не знає? Чи може у такому 
випадку особа усвідомлювати неправомір-
ність чи правомірність своїх дій та рішень? 
Відповідь на ці питання є очевидною – ні, 
не може, адже в такому випадку держава 
ставить особу в положення недоступності, а 
відповідно своєчасної необізнаності у своїх 
правах та обов’язках [8].

Ще більш не зрозумілим є питання 
яким же чином має проходити офіційне 
оприлюднення/опублікування норматив-
но-правових актів місцевих органів вико-
навчої влади?

Здавалося б відповідь на це запитання 
ми отримаємо в Указі Президента України 
«Про порядок офіційного оприлюднення 
нормативно-правових актів та набрання 
ними чинності», але вивчивши його норми 
зрозуміло, що він стосується нормативно-
правових актів, що приймають Верховна 
Рада України, Президент України, Кабінет 
Міністрів України.

Звернемось до ст. 22 Закону України 
«Про порядок висвітлення діяльності ор-

ганів державної влади та органів місце-
вого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації» Закони України, по-
станови Верховної Ради України, укази 
та розпорядження Президента України, 
постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України, постанови Верховно-
го Суду України та Конституційного Суду 
України, рішення органів місцевого са-
моврядування, інші нормативно-правові 
акти публікуються в офіційних виданнях 
(відомостях, бюлетенях, збірниках, ін-
формаційних листках тощо) та друкова-
них засобах масової інформації відповід-
них органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Недержавні 
друковані засоби масової інформації ма-
ють право оприлюднювати офіційні доку-
менти органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування відповідно до 
законодавства України і на засадах, перед-
бачених укладеною угодою між цими ор-
ганами та редакціями друкованих засобів 
масової інформації [9].

Органи місцевої виконавчої влади (об-
ласні, районі, місцеві державні адміні-
страції), на відміну від органів місцевого 
самоврядування (сільських, селищних, 
міських, районних, обласних рад) мають 
законодавчо визначений Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 04 січня 2002 
р. № 3, «Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність орга-
нів виконавчої влади». Цим порядком для 
органів місцевої влади як спосіб оприлюд-
нення інформації про нормативно-правові 
акти з питань, які належать до компетенції 
органу, назване розміщення на офіційно-
му веб-сайті органу виконавчої влади. Але 
застосування місцевою владою зазначено-
го порядку не відповідає конституційним 
нормам права, оскільки ця постанова є 
підзаконними актом, при цьому закони та 
інші нормативно-правові акти, які визна-
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чають права і обов’язки громадян, мають 
бути доведені до відома населення у по-
рядку, встановленому законом. П. 1 ч. 1 
ст. 92 Конституції України визначено, що 
права і свободи людини і громадянина, га-
рантії цих прав і свобод, основні обов’язки 
громадянина, встановлюються виключно 
на підставі законів України. Ця конститу-
ційна гарантія доповнюється нормою ч. 3 
ст. 22 Конституції, якою передбачено, що 
при прийнятті нових законів або внесені 
змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав 
і свобод. Відтак, регламентація способу 
оприлюднення нормативно-правових ак-
тів через підзаконні акти і застосування 
органами виконавчої влади приписів цьо-
го нормативного акту суперечить Осно-
вному Закону України та є некоректним 
[10, с. 98].

Отже, як ми бачимо, сучасне законо-
давство та база підзаконних нормативно-
правових актів на сьогодні є недостатньо 
однозначною, щоб дати можливість, ке-
руючись нормами права, не допускати 
порушень. Тож, з огляду на це, хотілося 
б виокремити проблемні питання в сфері 
опублікування нормативно-правових на 
місцях можна вважати наступні: чи можна 
віднести нормативно-правові акти місце-
вих органів виконавчої влади до катего-
рії «інші нормативно-правові акти», що 
передбачена ст. 22 Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової 
інформації»? Чи можна все ж таки керу-
ватись положеннями «Порядку оприлюд-
нення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади»? Чи є 
поняття «оприлюднення» в контексті Ука-
зу Президента України «Про порядок офі-
ційного оприлюднення нормативно-пра-
вових актів та набрання ними чинності» 

та «опублікування» в контексті Положен-
ня про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади тотожними? Якщо так, 
чи можна вважати розміщення тексту нор-
мативно-правового акту на офіційному 
веб-сайті розпорядника, що передбачено 
Законом України «Про доступ до публіч-
ної інформації», офіційним опублікуван-
ням, яке вимагає законодавство про дер-
жавну реєстрацію нормативно-правових 
актів? На жаль, на сьогодні питань більше 
ніж відповідей. 

Окресливши коло питань, наступним 
кроком у розгляді цієї проблеми має бути 
зазначення чинників, які могли спричини-
ти виникнення цих проблем. Автор вва-
жає, що таких доволі велика кількість. Се-
ред основних:

1) відсутність чіткого законодавчого 
врегулювання як питань щодо джерела 
опублікування нормативно-правових ак-
тів, так і самого розмежування понять 
«оприлюднення» та «опублікування»;

2) відсутність однозначної процедури 
оприлюднення на практиці в Україні та в 
кожному окремому регіоні;

3) відсутність єдиної електронної бази 
або реєстру, де б можна було розміщувати 
повні тексти зареєстрованих нормативно-
правових актів;

4) вартість опублікування в газетах (бе-
ручи до уваги необхідність розміщення 
повних текстів нормативно-правових ак-
тів та їх об’єм);

5) декларативність відповідальності 
передбаченої за не оприлюднення;

6) відсутність осіб, на яких би покла-
дався обов’язок прослідковувати за опу-
блікуванням зареєстрованих нормативно-
правових актів. 

Стосовно останнього хотілося б зазна-
чити, що на сьогодні є чинним Загальне 
положення про юридичну службу мініс-
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терства, іншого органу виконавчої влади, 
державного підприємства, установи та ор-
ганізації, в підпункті 7 пункту 10 якого за-
значено, що юридична служба органу ви-
конавчої влади відповідно до покладених 
на неї завдань вносить керівникові органу 
виконавчої влади пропозиції щодо подан-
ня нормативно-правового акта на держав-
ну реєстрацію в порядку, визначеному 
Мін’юстом [11]. При цьому не поклада-
ється обов’язок про контроль за опри-
людненням такого нормативно-правового 
акту, якщо його буде зареєстровано.

Якими ж є можливі шляхи вирішення 
усіх цих неточностей та неурегульованос-
тей щодо оприлюднення нормативно-пра-
вових актів місцевих органів виконавчої 
влади, що існують в нашому правовому 
просторі?

На думку автора, найважливішим на 
шляху до вирішення зазначених проблем 
має стати прийняття Закону України «Про 
нормативно-правовий акт», яким буде чіт-
ко передбачена процедура оприлюднення 
нормативно-правових актів, що видають-
ся на всіх рівнях.

Окрім того, необхідним є створення 
єдиного електронного реєстру чи бази 
нормативно-правових актів, яка б знахо-
дилась у відкритому доступі, а внесення 
інформації до якого прирівнювалося б до 
оприлюднення. Таким чином можна було б 
подолати й проблему браку коштів на опу-
блікування. Тим більше, вже існують тео-
ретичні напрацювання в даному напрямку. 
На пострадянському просторі проблеми 
офіційного електронного опублікування 
обговорюються вже близько 20 років. Так, 
Ісаков В.Б. зазначає, що в Російській Феде-
рації основними джерелами електронної 
правової інформації є системи комерційних 
центрів поширення правової інформації є 
«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», 
якими користуються переважно на безко-

штовній основі органи державної влади та 
місцевого самоврядування. Доступ до цих 
систем вільний, але їх бази даних і доку-
менти, якими ці центри обслуговують ко-
ристувачів, не є офіційними.

Тож, офіційна публікація правових ак-
тів держави в електронній формі залиша-
ється найважливішим практичним питан-
ням у забезпеченні більш високої правової 
та інформаційної культури суспільства, 
переведення діяльності органів публічної 
влади, організацій і громадян на безпере-
шкодне отримання офіційно публікова-
них документів в електронному вигляді. 
На сьогодні науково-технічний потенціал 
інформаційних технологій, що обслуго-
вують державні потреби, може створити 
умови для надання користувачу правової 
інформації, що відповідає всім необхід-
ним параметрам безпеки.

Правова інформація в електронній фор-
мі може і повинна бути уніфікована, мати 
статус офіційної, бути гарантовано держа-
вою, надаватися користувачам від імені 
всіх суб’єктів нормотворення на безко-
штовній основі. [12, с. 169-170]

Наприкінці, можна звернути увагу ще 
й на те, що на даний момент немає єдиної 
практики щодо оприлюднення норматив-
но-правових актів місцевих органів ви-
конавчої влади їх видавниками. Найбільш 
розповсюдженими варіантами є:

– друк в газетах обласного чи районно-
го значення;

– опублікування в фахових друкованих 
виданнях;

– розсилання копій нормативно-право-
вого акту усім суб’єктам-виконавцям, на 
яких розповсюджується його дія;

– розміщення тексту нормативно-пра-
вового акту на офіційному веб-сайті від-
повідного органу влади.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, 
що інститут реєстрації нормативно-пра-
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вових актів виник відносно недавно, тому 
законодавство в цій сфері містить прога-
лини й неточності. На думку автора, пер-
шочерговим завданням є вдосконалення 
законодавчої бази, яка б давала можли-
вість створення єдиної моделі в практиці 
оприлюднення зареєстрованих норматив-
но-правових актів місцевих органів ви-
конавчої влади. А тому важливим кроком 

у цьому напрямку буде прийняття Закону 
України «Про нормативно-правовий акт», 
та відповідних підзаконних нормативно-
правових актів. Окрім того, вирішенню 
порушених в цій статті питань сприятиме 
й законодавче закріплення чіткого кола 
осіб, відповідальних за оприлюднення за-
реєстрованих нормативно-правових актів 
на всіх рівнях.
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СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

В статті розглядається суб’єктний склад виконавчого провадження. Пропонується удоскона-
лена дефініція суб’єктів виконавчого провадження, їх авторська класифікація

Ключові слова: учасник виконавчого провадження, суб’єкт виконавчого провадження, за-
лучення та сприяння виконавчому провадженню, класифікація.

В статье рассматривается субъектный состав исполнительного производства. Предлагается 
усовершенствованная дефиниция субъектов исполнительного производства, их авторская клас-
сификация.

Ключевые слова: участник исполнительного производства, субъект исполнительного про-
изводства, привлечение и содействие исполнительному производству, классификация.

In the article analyzes the subjective composition of enforcement proceedings. Suggested im-
proved definition of the subjects of executive proceedings, the author's classification of them

Key words: party of enforcement proceedings, the subject of enforcement proceedings, engaging 
and facilitating of the enforcement proceedings, classification.

Виконавче провадження, відповідно до 
законодавства України є сукупністю «дій 
органів і посадових осіб», визначених 
Законом України «Про виконавче прова-
дження», спрямованих на примусове ви-
конання рішень юрисдикційних органів 
[1, ст. 1]. Але, коло фізичних та юридич-
них осіб, які приймають участь в процесі 
реалізації виконавчого провадження є до-
сить широким та потребує дослідження та 
конкретизації. Саме детальне визначення 
суб’єктів виконавчого провадження має 
сприяти конкретизації його місця у ви-
конавчих правовідносинах, подальшому 
визначенню його статусу та як наслідок 
взагалі – досягненню основної мети ви-
конавчого провадження, своєчасному, по-
вному та неупередженому виконанню рі-
шень юрисдикційних органів.

Визнаючи важливість дослідження по-
няття, місця, взаємодії та класифікації 
суб’єктів виконавчого провадження бага-

то науковців підіймали ці питання у своїх 
наукових працях, такі як: Ю.В. Білоусов, 
І.Ю. Гончарова, Р.В. Ігонін, В.А. Кройтор, 
М.М. Фролов, С.Я. Фурса, С.В. Щербак, 
Н.М. Ясинюк та інші. Разом із тим, із ре-
формуванням системи органів виконавчої 
влади України взагалі та системи органів 
державної виконавчої служби зокрема від-
буваються певні зміни у законодавчому 
регулюванні виконавчого провадження та 
відповідно набуває актуальності питання 
суб’єктного складу правовідносин, які ви-
никають в процесі реалізації виконавчого 
провадження.

Метою статті є визначення удоско-
наленої дефініції суб’єкта виконавчого 
провадження, класифікація суб’єктного 
складу виконавчого провадження з метою 
удосконалення їх подальшого норматив-
ного закріплення в законодавстві. Постав-
леної мети пропонується досягти шляхом 
аналізу норм чинного законодавства щодо 
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учасників виконавчого провадження та ін-
ших фізичних та юридичних осіб, які ма-
ють право чи зобов’язані приймати участь 
у виконавчому провадженні. 

З метою визначення понять суб’єктів та 
учасників виконавчого провадження і їх 
співвідношення доцільно дослідити коло 
осіб, які приймають участь в процесі при-
мусового виконання рішень юрисдикцій-
них органів, систематизувати їх і класифі-
кувати. Законом України «Про виконавче 
провадження» не застосовується термін 
«суб’єкти виконавчого провадження», а 
використовується поняття «учасники ви-
конавчого провадження», до яких відне-
сені державний виконавець, представники 
сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, 
перекладачі, суб’єкти оціночної діяльнос-
ті – суб’єкти господарювання [1, ч. 1 п.1 
ст. 7]. Додатково зазначено, що державний 
виконавець у разі необхідності для прове-
дення виконавчих дій залучає «понятих, 
працівників органів внутрішніх справ, 
представників органів опіки і піклуван-
ня, інших органів та установ» в порядку 
встановленому законодавством [1, ч. 1 п. 
2 ст. 7]. Таким чином вбачається, що зако-
нодавець застосовуючи термін «учасники 
виконавчого провадження» в одній статті 
зазначає й осіб (фізичних та юридичних), 
які за певних підстав можуть бути залу-
чені до вчинення виконавчих дій. Тобто, 
учасниками виконавчого провадження 
відповідно до Закону України «Про ви-
конавче провадження» є дві групи осіб: 
1) учасники виконавчого провадження та 
2) особи, які залучаються державним ви-
конавцем до проведення виконавчих дій. 
Але, на нашу думку, таке формулювання 
і класифікація є нелогічною, через те, що 
перша група у такому розділенні і є учас-
никами виконавчого провадження. 

М.П. Омельченко, М.Й. Штефан,  
С.М. Штефан зазначають, що в Законі 

України «Про виконавче провадження» в 
одній статті об’єднані різні за функціями і 
«характером юридичної заінтересованості 
… у наслідках виконавчого провадження» 
суб’єкти правовідносин, що виникають 
при реалізації виконавчого провадження. 
Таким чином, на думку зазначених вчених 
«було проігноровано цивільне процесу-
альне законодавство і теоретичні положен-
ня цивільного процесу про поділ суб'єктів 
цивільних процесуальних правовідносин 
на: осіб, які беруть участь у справі і які 
характеризуються наявністю юридичного 
інтересу в наслідках справи; осіб, які не 
беруть участі в справі й які не мають у ній 
юридичного інтересу, а сприяють суду в 
розгляді справи» [2, с. 18].

На сучасному етапі становлення та роз-
витку Державної виконавчої служби Укра-
їни, у науковців виникло питання щодо до-
цільності застосування поняття «суб’єкти» 
або «учасники» виконавчого провадження 
з метою визначення їх місця та відповідно-
го статусу при виникненні певних право-
відносин при реалізації виконавчого про-
вадження. З метою дослідження даного 
питання необхідно визначити фізичних та 
юридичних осіб, які взагалі приймають або 
можуть приймати будь-яку участь у вчи-
ненні виконавчих дій.

Так, в першу чергу законодавець ви-
значає державного виконавця учасником 
виконавчого провадження. Державний 
виконавець є державним службовцем, 
посадовою особою Державної виконав-
чої служби України та «обов’язковим 
суб’єктом правовідносин, що виникають у 
виконавчому провадженні» [3, с. 88]. Та-
ким чином, державний виконавець, який 
є представником влади є визначальною 
процесуальною фігурою та тією посадо-
вою особою, яка уповноважена держа-
вою на здійснення заходів примусового 
характеру спрямованих на виконання рі-
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шення юрисдикційного органу [4, с. 45; 5,  
с. 31]. Але, М.П. Омельченко, М.Й. Штефан,  
С.М. Штефан вважають, що державний 
виконавець, як працівник державної ви-
конавчої служби, який перебуває із нею у 
адміністративних та трудових правовід-
носинах є «окремим суб'єктом правовід-
носин, які виникають у виконавчому про-
вадженні, а не його учасником» [2, с. 19].

Важливо, що законодавець в Зако-
ні України «Про державну виконавчу 
службу» затвердив виключний перелік 
посадових осіб – працівників держав-
ної виконавчої служби, які є державни-
ми виконавцями, тобто перелік осіб, які 
уповноважені на безпосереднє вчинення 
виконавчих дій [6, ст. 4]. На нашу думку, 
запровадження виключного (такого, що не 
підлягає розширеному тлумаченню) пере-
ліку посадових осіб, уповноважених на 
вчинення заходів примусового характеру є 
дійсно важливим та доцільним. Таким чи-
ном, обмежуючи перелік посадових осіб, 
які є державними виконавцями, законо-
давець захищає права, свободи та законні 
інтереси громадян від свавілля з боку дер-
жавних органів.

Другим учасником виконавчого прова-
дження в Законі України «Про виконавче 
провадження» зазначені сторони. Взагалі 
сторони виконавчого провадження є тими 
суб’єктами виконавчого провадження, без 
яких правовідношення виконавчого про-
вадження не виникають. Сторонами ви-
конавчого провадження, відповідно до 
законодавства, є стягувач і боржник [1,  
п. 1 ст. 8]. Стягувач – це «фізична або 
юридична особа, на користь чи в інтер-
есах якої видано виконавчий документ» 
, а боржник – це «фізична або юридична 
особа, яка зобов’язана за рішенням суду 
вчинити певні дії (передати майно, вико-
нати інші обов’язки, передбачені рішен-
ням) або утриматися від їх вчинення»  

[5, с. 28]. Особливу увагу законодавець 
приділяє категорії справ про примусове 
стягнення в дохід держави або вчинення 
дій на користь (в інтересах) держави. В 
даному випадку встановлено, що від імені 
держави виступає «орган, за позовом яко-
го судом винесено відповідне рішення, або 
орган державної влади (крім суду), який 
відповідно до закону прийняв таке рішен-
ня». За іншими виконавчими документами 
про примусове стягнення в дохід держави 
виступають органи державної податкової 
служби [1, ч. 3 ст. 8]. Таким чином, можна 
дійти висновку, що держава також може 
бути стороною виконавчого провадження, 
та інтереси її безпосередньо представля-
ють уповноважені державні органи.

Важливо, що законодавством перед-
бачено інститут представництва сторін 
у виконавчому провадженні на будь-якій 
стадії виконавчого провадження. Г. Кири-
чук зазначає, що представництво сприяє 
більш повній реалізації сторонами вико-
навчого провадження своїх прав «на за-
хист суб’єктивних прав та охоронюваних 
законом інтересів» та відповідно висту-
пає однією з гарантій реалізації прав та 
свобод громадян. «Представництво – це 
правовідношення, у якому одна сторона 
(представник) зобов’язана або має право 
вчиняти правочини від імені другої сторо-
ни, яку вона представляє» [7]. 

С.Я. Фурса, С.В. Щербак визначають 
два види представництва у виконавчому 
провадженні: законне («представництво 
інтересів неповнолітніх осіб та осіб, ви-
знаних судом недієздатними та безвісно 
відсутніми, а підставами для допуску за-
конних представників відповідно будуть: 
свідоцтво про народження дитини або рі-
шення суду, акт про призначення опікуном 
або піклувальником, а також опікуном 
майна») та договірне («представництво, 
що здійснюється у виконавчому прова-
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дженні на підставі договору доручення 
(адвокат, співстягувач, будь-який грома-
дянин) або трудового договору (юрискон-
сульт), повноваження цих представників 
підтверджується дорученням, що оформ-
люється відповідно до вимог закону»)  
[3, с. 116; 197]. М.П. Омельченко,  
М.Й. Штефан, С.М. Штефан пропонують 
класифікувати представництво у виконав-
чому провадженні в залежності від підстав 
виникнення на законне (батьки, опікуни 
та інші)та договірне (адвокат); від способу 
виникнення на добровільне представни-
цтво (юрисконсульт) та необхідне (бать-
ки, опікуни); «за ознаками осіб, інтереси 
яких представляються» представництво 
поділяється на представництво стягувача, 
боржника, органів та установ; «за ознака-
ми осіб, які здійснюють представництво» 
поділяється на представництво адвока-
тів, юрисконсультів, уповноважених осіб 
та інших осіб допущених до виконавчо-
го провадження у якості представника  
[2, с. 26-27].

На нашу думку, інститут представ-
ництва набуває особливого змісту саме 
при участі юридичної особи, як сторони 
виконавчого провадження. Тобто, якщо 
фізична особа виступає у виконавчому 
провадженні від свого імені та може ре-
алізовувати свої права і обов’язки через 
представника (за винятком випадків, коли 
стороною виконавчого провадження є не-
повнолітня особа, особа, визнана судом 
недієздатною тощо) то юридична особа 
завжди представлена конкретною фізич-
ною особою (керівником органу, іншою 
особою представником визначеним ке-
рівником тощо). Таким чином, вбачаєть-
ся, що інститут представництва є допус-
тимою нормою щодо фізичних осіб, які 
є стороною виконавчого провадження та 
обов’язковою нормою стосовно сторін ви-
конавчого провадження юридичних осіб 

взагалі та держави зокрема. Отже можна 
класифікувати представництво у виконав-
чому провадженні на можливе (коли інсти-
тут представництва може бути застосова-
ний суб’єктом виконавчого провадження) 
та обов’язкове (стосується юридичних 
осіб – сторін виконавчого провадження 
або фізичних осіб, у випадках коли вони 
не мають права реалізовувати свої права 
самостійно (неповнолітні, недієздатні фі-
зичні особи).

Одним з особливих суб’єктів виконав-
чого провадження є прокурор, повнова-
ження та правовий статус якого окремо не 
визначено у законодавстві про виконавче 
провадження, що на думку багатьох на-
уковців, які досліджували місце і роль 
прокурора у виконавчому провадженні 
є певним недоліком у нормативному ре-
гулюванні виконавчого провадження. На 
сьогодні Законом України «Про виконавче 
провадження» чітко зазначено, що «про-
курор бере участь у виконавчому прова-
дженні у випадку здійснення представни-
цтва інтересів громадянина або держави в 
суді та відкриття виконавчого проваджен-
ня на підставі виконавчого документа за 
його заявою» [7, ч. 2 п. 1 ст. 7]. Тобто, ре-
алізуючи функцію представництва у ви-
конавчому провадженні прокурор набуває 
статусу його учасника із відповідним об-
сягом прав і обов’язків. 

Учасниками виконавчого провадження 
відповідно до норм чинного законодав-
ства, яких притягують до здійснення ви-
конавчих дій є експерти, спеціалісти, пе-
рекладачі, суб’єкти оціночної діяльності. 
Ю.В. Білоусов зазначає, що ці суб’єкти 
виконавчого провадження сприяють при-
мусовому виконанню рішень юрисдикцій-
них органів та вони «не мають і не пови-
нні мати у виконанні жодної юридичної 
заінтересованості, ані матеріально-право-
вої, ані процесуальної» [4, с. 58]. Так, у 
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разі виникнення потреби у з’ясуванні та 
роз’ясненні певних питань в процесі ви-
конавчого провадження, які потребують 
спеціальних знань, за ініціативи держав-
ного виконавця або сторін до виконавчого 
провадження притягується експерт, спе-
ціаліст, перекладач або суб’єкт оціноч-
ної діяльності [1, ст.ст. 13, 14]. Науковці, 
які досліджували питання участі у ви-
конавчому провадженні осіб, наділених 
спеціальними знаннями (Ю.В. Білоусов,  
С.Я. Фурса, С.В. Щербак, М.П. Омельченко,  
М.Й. Штефан, С.М. Штефан та інші) одно-
значно вважають, що спеціаліст, експерт, 
перекладач та суб’єкт оціночної діяльнос-
ті є учасниками виконавчого проваджен-
ня, які своєю діяльністю у його межах 
сприяють здійсненню заходів щодо при-
мусового виконання рішень юрисдикцій-
них органів. Ми погоджуємося із такою 
позицією вчених, але на нашу думку, за-
значені учасники виконавчого проваджен-
ня, на відміну від сторін виконавчого про-
вадження, не є обов’язковими суб’єктами 
кожного виконавчого провадження (кож-
ної окремої справи). Тобто, якщо сторо-
ни є обов’язковим учасником кожного 
виконавчого провадження, то спеціаліст, 
експерт, переводчик та суб’єкт оціночної 
діяльності притягуються до участі у вико-
навчому провадженні лише за умови ви-
никнення потреби в їх спеціальних вмін-
нях та знаннях. 

Окремою групою учасників виконав-
чого провадження законодавець визначив 
понятих, працівників органів внутрішніх 
справ, представників органів опіки і пі-
клування та інші органи, яких державний 
виконавець за необхідності у певних умо-
вах може або має залучати до проведення 
виконавчих дій. Тобто, «це такі учасники, 
які беруть участь у виконавчих діях, для 
забезпечення законності, ефективності та 
повноти їх проведення» [4, с. 61].

Аналізуючи чинне законодавство, 
можна дійти висновку, що на сьогодні, у 
виконавчому провадженні є суб’єкти, без 
яких воно не виникає та не реалізується 
– обов’язкові суб’єкти виконавчого про-
вадження (державний виконавець, борж-
ник, стягувач), та суб’єкти, які можуть 
залучатися до участі у виконавчому про-
вадженні – допустимі суб’єкти виконав-
чого провадження: по-перше, при виник-
ненні проблемних питань, розв’язання 
яких потребує спеціальних знань та вмінь 
(експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт 
оціночної діяльності) та по-друге, при 
вчиненні конкретних, визначених законо-
давством виконавчих дій, які відповідно 
до законодавства потребують участі пев-
них осіб (поняті, представники органів 
внутрішніх справ, органів опіки і піклу-
вання та інші). 

Пропонуємо дефініцію суб’єктів ви-
конавчого провадження розкрити наступ-
ним чином: фізичні та юридичні особи, 
які приймають безпосередню участь, 
забезпечують, сприяють, залучаються, 
контролюють або мають будь-яке інше 
відношення до здійснення заходів з при-
мусового виконання рішень юрисдикцій-
них органів. 

Враховуючи вище зазначене, вбача-
ється, що глава «Учасники виконавчого 
провадження» Закону України «Про ви-
конавче провадження» на сучасному етапі 
не відображає весь суб’єктний склад вико-
навчого провадження та не врегульовує їх 
правове положення у виконавчому прова-
дженні. Ми підтримуємо пропозицію С.Я. 
Фурси та С.В. Щербак щодо визначення 
назви розділу «Суб’єкти виконавчого про-
вадження» [3, с. 71] та вважаємо, що не 
можна об’єднувати всіх суб’єктів вико-
навчого провадження в одній статті під 
назвою учасники, бо зазначене питання 
потребує диференційованого підходу.
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РОЗДІЛ 7 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Веселовська Н. О.,
магістрант,

Національна академія управління

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
З ОХОРОНИ КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

У статті визначено головні проблеми збереження культурно-історичної спадщини в сучасній 
Україні та даються рекомендації щодо підвищення ефективності співробітництва держави з не-
державними організаціями у цій галузі.

Ключові слова: історична свідомість, культурно-історична спадщина, громадянське суспіль-
ство, недержавні організації. 

В статье определены главные проблемы сохранения культур но-исторического наследия в 
современной Украине и даны рекомендации по повышению эффективности сотрудничества го-
сударства с негосударственными организациями в этой отрасли. 

Ключевые слова: историческое сознание, культурно-историческое наследие, гражданское 
общество, негосударственные организации. 

The article determinates dominating problems of conservation cultural and historical heritage in the 
contemporary Ukraine and gives recommendations for growth of the efficacy cooperation of the state 
with nongovernmental organizations in this branch. 

Key words: historical consciousness, cultural and historical heritage, civil society, nongovernmental 
organizations.

Дослідження теми проблем збережен-
ня культурно-історичної спадщини в су-
часній Україні є вкрай актуальним для 
нашої молодої держави. Ця актуальність 
полягає в тому, що злочини проти куль-
турного надбання, по своїй суті, є одни-
ми із найнебезпечніших злочинних явищ 
у сфері суспільного життя будь-якої кра-
їни, адже вона завдає збитків не тільки 
фінансовій та економічній системам дер-
жави, але з нею тісно пов’язані такі види 
злочинів, як крадіжки, хабарництво, спе-
куляція, грабіж, розбій, корупція. За дум-
кою автора, усвідомлення цього є дуже 
важливим і тому, що саме злочини проти 

об’єктів культурної спадщини є індика-
тором морального та духовного здоровя 
суспільства та молодого покоління. Осо-
бливо вразливі на цей вид злочину моло-
ді держави, де відбувається становлення 
державності, формування економічної, 
фінансової та політичної систем. До таких 
країн належить й Україна.

Революція в Україні, економічна та фі-
нансова криза, політичні потрясіння, ін-
фляційні процесів, безробіття провокують 
криміналізацію частини населення, яка у 
злочинний спосіб намагається поліпши-
ти своє фінансове становище. Крім того, 
неповнолітні особи відчувають безкара-
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ність, що додає їм впевненості. Населення 
відчуває, що культурні цінності є стабіль-
ною «валютою», тому ми погоджуємося 
з думкою М.М. Богуславського, який за-
значає, що «Головним чинником масово-
го пограбування є те, що в світі капіталу 
вироби мистецтва, культурні та історичні 
цінності стали «найтвердішою валютою», 
вартість яких в умовах не стійкої економі-
ки та частих змін валютних курсів швидко 
зростає» [1, с. 62].

Отже, питання проблеми збереження 
культурно-історичної спадщини в сучас-
ній Україні та підвищення ефективності 
співробітництва держави з недержавними 
організаціями у цій галузі є дуже актуаль-
ними і перспективними. 

Археологічні, історичні та культур-
ні цінності є власністю нашого народу 
та головними елементами національної і 
культурної спадщини України. Саме че-
рез пам'ятки український народ може бути 
ідентифікований у культурі світової циві-
лізації. Історичні і культурні цінності віді-
грають надзвичайно важливу роль у духо-
вному і культурному розвитку майбутніх 
поколінь, вони є свідками нашої історії та 
становлення державності.

Таким чином, для ефективного збере-
ження, відновлення та функціонування 
культурно-історичної спадщини необхід-
ною є науково обґрунтована державна 
стратегія та чітка діяльність всіх органів 
влади та плодотворної взаємодії з не-
державними організаціями, ЗМІ, благо-
дійними фондами… На прикладі досвіду 
активної гуманітарної політики найроз-
винутіших країн можемо спостерігати, 
що саме громадські організації, а осо-
бливо молодіжні, допомагають захистити 
пам’ятки від актів вандалізму, проводять 
превентивні дії та профілактику вандаліз-
му, формують духовні цінності у молодого 
покоління тощо...

На жаль, громадські організації та 
експерти мають лише консультуючі, а не 
контролюючі функції. Контролювати стат-
ті, які стосуються питань прав власності 
на об’єкти історико-культурної спадщи-
ни, продажу й вивозу їх за кордон, зако-
нодавець наділив держорган. У Стратегії 
національної безпеки України [2] зазнача-
ється, що збереження і розвиток духовних 
і культурних цінностей українського сус-
пільства, зміцнення його ідентичності на 
засадах етнокультурної різноманітності є 
стратегічним пріоритетом сталого розви-
тку країни. 

Однією з головних загроз національ-
ній безпеці у сфері культури є протиправ-
ні посягання на її об'єкти. Таким чином, 
завдання захисту культурних цінностей є 
необхідним в контексті забезпечення без-
пеки країни в цілому. Культурне багатство 
України є стратегічним ресурсом, який 
необхідно зберегти і примножити для на-
ступних поколінь, враховуючи співісну-
вання на її території представників різних 
національностей і конфесій.

Однією з проблем є недостатнє бю-
джетне фінансування об’єктів культури. 
Після того, як 01.03.2014 р. вийшла поста-
нова КМУ про «Про економію державних 
коштів та недопущення втрат бюджету», в 
якій в п. 20 Заходів вказано, що необхідно 
припинити використання бюджетних ко-
штів для проведення заходів з відзначення 
пам’ятних та історичних дат і вшануван-
ня пам’яті видатних осіб та інших подій, 
виникає питання яким чином власники 
пам'яток будуть їх утримувати, ремонту-
вати, благоустроювати прилеглі території 
тощо. Тут доречно звернутися по допомо-
гу до громадських організацій, які можуть 
«вибити» грант для дійсно важливої спра-
ви. Зазвичай в недержавних організаціях 
вже підібрано такого рівня професіонали, 
які вміють залучити дійсно великі ко-
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шти через гранти на ремонт, реставрацію 
пам'яток тощо.

Важливою є також робота безпосе-
редньо на територіях, на яких знаходять-
ся історичні пам`ятки, з наголошення 
про унікальність місця. Цьому сприяють 
проведення семінарів, з’їздів, конкурсів, 
фестивалів. Такі заходи є важливими, 
оскільки дозволяють учасникам в режимі 
живого спілкування обговорити широке 
коло проблем, обмінятися досвідом і на-
працюваннями в сфері охорони культур-
ної спадщини. Причому не тільки Украї-
ни, а і з досвіду інших країн.

В цілому в країні типовою є ситуація, 
коли органи державної влади не допомага-
ють громадським організаціям, які займа-
ються вивченням минулого, краєзнавством, 
пошуками, охороною об’єктів культурної 
спадщини. Щодо роботи громадських ор-
ганізацій на Поділлі, то чиновники не лише 
не чинять їм перешкоди, а і не заважають: 
спортивно-туристичний клуб «Еверест», 
клуб з парапланеризму (Центр повітропла-
вання) та ГО «Молодіжна організація По-
дільські скаути» постійно проводять похо-
ди, пошуки, дослідницькі екскурсії. 

Діти приймають участь в огляд міс-
ця поселення скіфської, черняхівської та 
ранньослов`янської культури, впорядко-
вують території. На території району є 
фортеця І. Богуна, млин, костьол, синаго-
га, єврейське кладовище – мацейви, палац 
Чацького. 

На жаль, при можливості написання і 
отримання грантів громадські організації 
не отримали підтримки від чиновників, 
тому що ремонтно-реставраційні роботи 
дуже часто і довго йдуть, витрачається ба-
гато коштів, а наприклад голови сільських 
рад принципово не хочуть нести таку від-
повідальність.

Почастішали випадки ненадання орга-
нами влади та державними установами не-

обхідної інформації у даній галузі громад-
ським організаціям та ЗМІ. Великий масив 
рішень стосовно пам’яток історії та архі-
тектури не обговорюється з громадськістю. 
Це прикро, тому що організації можуть: 

– спеціалізуватися у цій сфері діяль-
ності;

– займаються даним видом діяльності 
одночасно з іншими видами;

– час від часу беруть участь у реалізації 
окремих проектів у даній сфері.

Серед основних напрямів діяльності 
ГО в Могилів-Подільському районі виді-
ляємо:

– пошук, збір, фіксація, систематизація, 
зберігання та публікація документів, лис-
тів, спогадів, біографічних, історичних та 
етнографічних матеріалів, завдяки яким 
було знайдено родичів загиблих у «Без-
смертному гарнізоні» ДОТ-112;

– пошук, зберігання та повернення до 
наукового та культурного обігу археоло-
гічних знахідок, історичних та культур-
них пам’яток, творів мистецтва, предметів 
старовини та народного побуту – це тісна 
співпраця скаутів з краєзнавчим музеєм та 
Усікновенським скельним чоловічим ля-
дівським монастирем;

– проведення громадсько-політичних 
акцій, спрямованих на привернення ува-
ги до проблем збереження культурно-іс-
торичної спадщини, зокрема 18 квітня в 
День пам'яті історичних та культурних 
пам'яток. 

– організація наукових та культурно-
мистецьких заходів – конференцій, сим-
позіумів, форумів, фестивалів, конкурсів, 
концертів, виставок, зокрема в районній 
бібліотеці, музеях, с. Буша;

– інформаційно-освітня робота: попу-
ляризація історичних знань (зокрема че-
рез залучення ЗМІ);

– краєзнавча робота, розвиток місце-
вого туризму, створення народних музеїв 
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тощо задля збереження пам`яток в ціліс-
ності та для запобіганню вивезенню за 
кордон тощо.

Популярною є така робота ГО, як до-
слідницька екскурсія частиною Могилів-
Ямпільського укріпленого району з еле-
ментами екологічного туризму з оглядом 
історичних пам`яток тощо. Така робота 
відкриває підліткам та іншим членам ор-
ганізацій, багатий світ культурної спад-
щини, його неоціненне значення для духо-
вного формування молодого покоління.

Підсумовуючи, можна сказати, що не-
обхідно активізувати роботу з реституції 
в Україну культурних цінностей та про-
довжити внесення українських пам’яток у 
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Для боротьби з «чорною археологією» не-
обхідно створити спеціальні підрозділи МВС 
України з відповідною фаховою підготовкою; 
забезпечити охорону історичних пам’яток; за-
лучати науковців, органи місцевого самовря-
дування, добровільні дружини, формування 
козацьких та скаутських організацій та ЗМІ.
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Статья посвящена исследованию актуальных тенденций развития организованной преступ-
ности в современных условиях глобализации и региональной интеграции.
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The article deals with the modern trends in organized crime affected by the processes of globaliza-
tion and regional integration.
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Постановка проблеми. Сучасна ор-
ганізована злочинність є складним та ба-
гатоаспектним явищем, що визначається 
широкими колом чинників національного 
та міжнародного рівня, які діють у полі-
тичній, економічній та соціальній сферах. 
Процеси глобалізації та регіональної ін-
теграції мають суттєвий вплив на розви-
ток організованої злочинності як через 
дію притаманних ним криміногенних 
факторів, так і через надання нових мож-
ливостей, що широко використовуються 
злочинними угрупуваннями для вчинення 
протиправної діяльності. У свою чергу, дії 
такого роду структур направлені на вста-
новлення контролю над секторами еконо-
міки, забезпечення впливу на діяльність 
органів влади та управління, суспільне 
життя у цілому, що також має наслідки 
глобального рівня, значною мірою визна-
чаючи динаміку розвитку процесів глоба-
лізації та регіональної інтеграції.

Таким чином, напрацювання та впро-
вадження ефективних заходів протидії 

організованій злочинності вимагає дослі-
дження чинників, що визначають природу 
цього феномену, у тому числі глобального 
та регіонального характеру.

Ступінь розробленості проблеми. Різ-
ні аспекти діяльності організованої зло-
чинності є об’єктом дослідження широко-
го кола вчених як у нашій країні, так і за 
кордоном. Так, на нашу думку, слід згада-
ти дослідження українських дослідників 
Закалюка А.П., Литвака О.М., Литвинова 
О.М., Нікітіна Ю.В. та Тація В.Я., а також 
їх колег із інших країн: Г. Абадинського, 
Дж. Албанезе та Л.Шеллі, у роботах яких 
розглядаються різні складові цього яви-
ща, його вплив на соціальне, економічне 
та політичне життя. У той же час, дина-
міка розвитку організованої злочинності, 
набуття нею визначених рис системного 
та транснаціонального характеру, вима-
гає приділення додаткової уваги актуаль-
ним чинниками сучасності, що діють на 
глобальному та регіональному рівнях та 
зачіпають усі сторони суспільного жит-
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тя, у тому числі і його «тіньову» сферу, 
пов’язаною із діяльністю різного роду 
кримінальних структур.

З огляду на це, метою статті є визна-
чення основних чинників глобального та 
регіонального характеру, які визначають 
динаміку розвитку сучасної організованої 
злочинності, що має слугувати підґрунтям 
напрацювання адекватних заходів проти-
дії цьому явищу.

Досягнення цієї мети вимагає вирішен-
ня таких завдань: виокремити чинники 
криміногенного характеру, пов’язані із 
процесами глобалізації та регіональної ін-
теграції, їх вплив на структуру та динамі-
ку розвитку організованої злочинності та 
визначити підходи, що мають враховува-
тися при розробці заходів протидії цьому 
явищу.

Виклад основного матеріалу. Вста-
новлення ринкових економічних відносин 
у нашій країні та інших державах постра-
дянського простору супроводжувалося 
системною економічною кризою, без-
прецедентною тінізацією економіки, що 
сприяло криміналізації суспільних від-
носин в Україні. Особливу небезпеку при 
цьому становлять зміни, що відбуваються 
в структурі злочинності, що набуває все 
більш зорганізованого характеру та транс-
націоналізується, перетворюючись на гло-
бальну проблему для світового цивілізо-
ваного суспільства. Сьогодні у більшості 
країн світу представники правоохоронних 
органів, інших державних установ, грома-
дянського суспільства у цілому відносять 
організовану злочинність до найбільш не-
безпечних загроз національній безпеці та 
міжнародному співтовариству [1, c. 6].

В Україні організована злочинність є 
одним із чинників, що сприяє поширен-
ню корупційних відносин, які проникають 
до усіх сфер функціонування держави, 
завдаючи величезної шкоди її розвитку, 

негативно впливаючи на формування і 
діяльність органів державної влади, під-
риваючи довіру громадян до них, усклад-
нюючи відносини України з іноземними 
державами. В суспільстві міцніють сте-
реотипи толерантності по відношенню не 
лише до корупції, а й до діяльності органі-
зованої злочинності [2].

У той же час, нові якісні характе-
ристики цього явища, що зумовлюють 
ступінь його загрози для національної 
безпеки окремих країн та міжнародно-
го правопорядку у цілому залишаються 
недостатньо дослідженими. Результа-
том цього стає відсутність адекватних 
заходів протидії, що, як і раніше, ґрун-
туються на підходах, орієнтованих на 
протидію локальній злочинності несис-
темного характеру і є малопридатними 
для запобігання системній організованій 
злочинності, що має виражену трансна-
ціональну природу. 

Так, відповідно до Закону України 
«Про організаційно-правові основи бо-
ротьби з організованою злочинністю» [3], 
під явищем «організованої злочинності» 
розуміється «сукупність злочинів, що вчи-
няються у зв'язку з створенням та діяль-
ністю організованих злочинних угрупо-
вань». Зазначене визначення не розкриває 
сутності організованої злочинності як со-
ціального явища, яке не може бути зведено 
до сукупності певних протиправних дій, 
не надає її кваліфікуючих ознак, а отже, є 
малопридатним для практичного викорис-
тання у формулюванні політики держави 
в правоохоронній галузі. Слід також за-
значити, що стаття 2 цього Закону у якості 
мети боротьби з організованою злочинніс-
тю визначає «усунення причин та умов» її 
існування. Враховуючи, що сучасна орга-
нізована злочинність є явищем транснаці-
онального, глобального характеру, а отже, 
значною мірою визначається і чинниками 
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загальносвітового рівня, досягнення такої 
мети є практично неможливим. 

Експерти Міністерства юстиції Украї-
ни виділяють низку чинників, що стають 
на заваді реалізації ефективних заходів із 
протидії організованій злочинності. Так, 
на їх думку, недооцінювався і практично 
не враховувався стан цієї злочинності, 
незадовільно аналізувалися результати 
боротьби з нею та не визначалися пріо-
ритетні напрями протидії цим явищам, не 
здійснювалося програмно-цільове плану-
вання та належне ресурсне забезпечення.

Окрім цього, оперативні підрозділи та 
слідчі апарати органів, що ведуть боротьбу з 
організованою злочинністю, використовува-
ли застарілі методи викриття й розслідування 
злочинів організованих угруповань, обліку та 
звітності щодо результатів своєї роботи.

Слід також зазначити, що на сьогодніш-
ній день немає досконалої правової бази 
боротьби з цією злочинністю, у той час як 
кримінальна ситуація змінюється стрімки-
ми темпами. Також повільно вживаються за-
побіжні заходи, спрямовані на усунення зло-
чинів, скоєних організованою злочинністю.

І, нарешті, професійна підготовка спів-
робітників правоохоронних органів не по-
вною мірою відповідає вимогам часу, се-
ред них переважно молоді фахівці, які не 
мають відповідного досвіду [2].

Як і будь-які інші соціальні явища, 
організована злочинність перебуває під 
впливом об’єктивних процесів, що відбу-
ваються в економіці, соціальній сфері та 
ідеології. І якщо на початковому етапі це 
явище проявлялося, передусім, як групова 
злочинність, то сьогодні вона перетвори-
лася на якісно іншу систему, орієнтовану 
на стале отримання прибутку шляхом вчи-
нення злочинний дій, забезпечення свого 
існування та здійснення цілеспрямовано-
го впливу на органи влади та управління, 
інститути економіки та суспільства.

У 1960 – 1970-ті роки організована зло-
чинність асоціювалася, передусім, із про-
стими угрупуваннями, що займалися ре-
кетом та були орієнтовані на встановлення 
та підтримку територіального контролю. 
Такі структури становили собою, переваж-
но, прості ієрархії, що складалися із ватаж-
ка та виконавців, а їх основним джерелом 
доходу було незаконне «оподаткування» 
та надання послуг «безпеки» легальному 
бізнесу. Окрім цього, вони займалися тор-
гівлею наркотиками та сутенерством, а та-
кож деякими іншими видами злочинності 
«низового» рівня. Наприклад, італійсько-
американська мафія у Нью-Йорку контро-
лювала місцеві доки, отримуючи від цього 
незаконний «податок», а також використо-
вуючи це для отримання вантажів нарко-
тиків. «Такого роду банди були продуктом 
епохи індустріалізації – вони процвітали 
у місцях проживання представників робіт-
ничого класу, а також мали тісні зв’язки із 
профспілками. Сусіди гангстерів добре 
знали усіх членів банд, і ніхто із них не 
співробітничав із поліцією» [4].

Процеси глобалізації змінили обличчя 
організованою злочинності таким самим 
чином, як вони зробили це для легального 
бізнесу. По-перше, наркобізнес став осно-
вним джерелом незаконних прибутків, 
відтіснивши рекет на другий план. Італій-
сько-американська мафія у Нью-Йорку 
активізувала операції із героїном з Півден-
но-Східної Азії. Такі поставки вимагали 
налагодження «ділових відносин» з кри-
мінальними структурами в інших країнах. 
По-друге, зниження ваги індустріального 
сектору в економіці розвинутих країн, що 
були основними споживачами наркоти-
ків, а також зміна структур крупних міст 
в результаті виїзду середнього класу на 
околиці, призвела до руйнації територі-
ально-соціальної бази організованої зло-
чинності, зменшення важливості контролю 
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над територіями. Таким чином, важливим 
стало розширення ринків збуту, у тому 
числі шляхом налагодження контактів з 
місцевими групами. Таким чином, на міс-
це «вертикальної інтеграції» традиційних 
ієрархій прийшли «горизонтальні зв’язки» 
кримінальних мереж. Розповсюджувачі 
наркотиків, як правило, взагалі не є члена-
ми яких-небудь структур і діють, переваж-
но, самостійно, або як члени мереж, члени 
яких мало пов’язані між собою.

Оптові продавці, як правило, задоволь-
няються продажом за цінами, що регулю-
ються ринком, і не намагаються встановити 
власну монополію. Замість налагодження 
упорядкованих структур, орієнтованих на 
тривалу діяльність, організована злочин-
ність наймає осіб, готових надавати послу-
ги для здійснення окремих акцій, підкупо-
вує водіїв, працівників портових структур, 
наймає юристів та фінансистів.

Наркобізнес, що серед усіх форм орга-
нізованої злочинності найбільшою мірою 
подібний до легальної економічної діяль-
ності, найбільшою мірою зазнав впливу 
процесів глобалізації. Так само як і у ле-
гальній індустрії, виробництво наркотиків 
винесено до країн «третього світу», при 
цьому основні прибутки залишаються у 
країнах збуту, де вони, значною мірою, ін-
вестуються до легального бізнесу. Струк-
тури, що отримують найбільші прибутки, 
побудовані за мережевою моделлю, харак-
терною для сучасного постіндустріально-
го суспільства.

З іншого боку, угрупування, що діють 
у країнах – виробниках наркотиків, інколи 
зберігають традиційні структурні форми. 
Так, пов’язані із «Талібаном» структури, 
що контролюють виробництво, оптовий 
продаж та транспортування героїну в Аф-
ганістані, як правило, побудовані на про-
стих ієрархічних зв’язках, характерних 
для економіки феодального типу, що, зна-

чною мірою, продовжує домінувати у цій 
країні. Мексиканські та, дещо меншою 
мірою, колумбійські картелі будуються на 
моделі індустріальних корпорацій із від-
носно складною ієрархією, що дозволяє їм 
не лише забезпечувати поставки кокаїну 
до США, а й контролювати території, яки-
ми ці поставки здійснюються. Для таких 
угрупувань характерним є високий рівень 
насильства – як у відносинах із владою та 
суспільством, так і між собою, при пере-
розподілі сфер впливу.

Натомість, організовані злочинні угру-
пування, що діють на ринках збуту еко-
номічно-розвинутих країн, уникають 
насильства, віддаючи перевагу налаго-
дженню партнерських стосунків. Харак-
терна для них мережева модель побудо-
ви значно сприяє такий інтеграції. Що ж 
стосується злочинності в економічній 
сфері – різного роду білокоміркова зло-
чинність, кіберзлочинність тощо, то для 
неї насильство взагалі не є характерним 
[5]. Це значно посилює латентність тако-
го роду протиправної діяльності, дозволяє 
злочинцям легше інтегруватися до легаль-
ної економіки, політичної системи, сус-
пільства у цілому. Організовані злочинні 
угрупування, що діють у сфері економіки, 
зокрема у країнах пострадянського про-
стору, набувають значного впливу на усі 
сфери суспільного життя, встановлюючи 
контроль над політичною системою та 
використовуючи її для власного зиску, а 
також цілеспрямовано впливаючи на сус-
пільство через підконтрольні засоби масо-
вої інформації, формуючи вигідну для них 
суспільну думку.

В цілому, під впливом процесів глобаліза-
ції організована злочинність раціоналізуєть-
ся подібно до легального підприємництва. 
Характерним є підвищення професійного 
рівня злочинців, посилення їх спеціалізації, 
при чому все частіше вони виступають у 
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якості «вільних підприємців», готових нада-
вати послуги кримінального характеру будь-
яким злочинним угрупуванням, як правило, 
на короткотерміновій основі – для вчинення 
конкретних протиправних акцій.

Транснаціоналізація злочинності при-
звела до її логічної глобалізації, за якої вона 
стала явищем планетарного масштабу, за-
грожуючи усім державам та регіонам. Ді-
яльність різних угрупувань тісно перепліта-
ється між собою, зв’язки між ними стають 
все більш розгалуженими та ефективними. 
Результатом цих процесів стало те, що будь-
який незаконний товар або послугу можна 
придбати у будь-якій точці нашої планети 
– питання полягає лише у необхідних для 
цього фінансових ресурсах. З огляду на це, 
вкрай важливим є усвідомлення масштабів 
загрози з боку організованих злочинних 
угрупувань, що набули можливості безпере-
шкодно перетинати державні кордони. При 
цьому слід враховувати, що злочинність, у 
тому числі організована є соціальним яви-
щем, що визначається тими самими про-
цесами, що й суспільство у цілому. Серед 
таких процесів у сучасному світі ключову 
роль відіграє глобалізація, що є історичним 
процесом, результатом інноваційного та 
технологічного прогресу людства, сутністю 
якого є інтеграція економік на загальносві-
товому рівні, передусім шляхом торгівлі та 
фінансових трансакцій. Окрім цього, вона 
включає переміщення людей та технологій 
(знань) на міжнародному рівні. [6]. Глоба-
лізація суспільства розглядається як «дов-
готривалий процес об’єднання людей та 
перетворення суспільства у планетарному 
масштабі». Вона також означає усвідомлен-
ня світовим співтовариством єдності люд-
ства, існування спільних глобальних про-
блем та єдиних для усього світу основних 
норм [7, с. 105].

Основними рушійними силами гло-
балізації є лібералізація руху капіталу та 

дерегуляція економічної діяльності, зо-
крема фінансових потоків, відкритість 
ринків для торгівлі та інвестицій, що 
сприяє розвитку міжнародної конкурен-
ції та розвиток інформаційних техноло-
гій та посилення їх впливу на економіку  
[325, с. 16]. Усі зазначені аспекти мають 
суттєвий вплив на розвиток широкого 
спектру соціальних процесів, у тому числі 
пов'язаних із функціонуванням організо-
ваної злочинності, що набула якісно нових 
рис та функціональних властивостей. Пе-
редусім слід враховувати, що глобалізація 
як переважно економічне явище найбільш 
потужним чином впливає на процеси саме 
економічного характеру. У той же час, ор-
ганізована злочинність сама по собі є фор-
мою економічної діяльності, тож її зв'язок 
із процесами глобалізації у цьому контек-
сті є досить очевидним.

Суперечності глобалізації полягають у 
тому, що у її результаті, принаймні на сьо-
годні, сформовано світ, динаміка процесів у 
якому визначається глобальним капіталом, 
а вирішення проблем покладається на наці-
ональні держави, у якому одні індивідууми 
можуть подорожувати, не звертаючи уваги 
на кордони, а для других держави та регіо-
ни перетворені у фортеці, де повага до прав 
людини та рівні можливості в одних випад-
ках можуть поєднуватися із позбавленням 
прав людини та аскриптивною нерівністю 
для інших. З іншого боку, можливості пра-
возастосування обмежені територією тієї 
чи іншої держави, яка, хоча і з, як правило, 
урахуванням положень міжнародного пра-
ва, встановлює перелік дій, що підлягають 
покаранню, та санкції за такі дії. Таким чи-
ном, фактична природа злочинів може мати 
транснаціональний характер, при цьому їх 
правова природа залишатиметься націо-
нальною [8, с. 5].

Слід також враховувати, що глобалізація 
суттєво впливає на культурно-ціннісну систе-
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му сучасного світу. Глобалізація культурного 
середовища тягне за собою і глобалізацію 
та уніфікацію ціннісної системи людства. З 
одного боку, це має позитивні наслідки, що 
проявляються в усвідомленні єдності інтер-
есів людства перед обличчям глобальних ви-
кликів, необхідності відшукування спільних 
та єдиних підходів до вирішення загальних 
проблем, що на міжнародно-політичному 
рівні проявляється у прийнятті концепції 
спільної відповідальності, у тому числі і у 
сфері протидії транснаціональній організова-
ній злочинності [9; 10, с. 1-8; 11, с. 23].

У той же час, існуючі правоохоронна 
система та система кримінального право-
суддя, створені для протидії злочиннос-
ті, що не мала системного характеру і не 
повною мірою відповідають сучасним 
потребам і потребують суттєвого рефор-
мування, передусім переорієнтації на за-
побігання злочинності, захист інститутів 
економіки, суспільства та держави від 
впливу організованих злочинних угрупу-
вань. Така діяльність повинна ґрунтувати-
ся на системній аналітичній роботі, орієн-
тованій на аналіз ризиків та загроз з боку 

організованої злочинності, виявлення її 
уразливих місць та націлення дій правоо-
хоронних та інших компетентних органів.

Висновки. Узагальнюючи викладене, 
можна констатувати, що сучасні проце-
си глобалізації суттєвим чином змінюють 
структуру організованої злочинності, відпо-
відно до реалій глобалізованої економічної 
моделі. Організована злочинність все мен-
шою мірою є справою усталених структу-
рованих ієрархій, традиційних для індустрі-
альної епохи, перетворюючись на глобальне 
об’єднання кримінальних мереж, кожен 
елемент яких має відносно високий рівень 
автономності. Це сприяє як розширенню 
дій окремих елементів таких мереж, вихід 
їх на нові ринки збуту заборонених товарів 
та послуг, так і проникненню організованої 
злочинності до інститутів держави, еконо-
міки та суспільства, посилює латентність 
цього явища. Ці характеристики організо-
ваної злочинності визначають і напрями 
організації протидії цьому явищу, що мають 
орієнтуватися на попередження її впливу на 
суспільство, а також органи влади та управ-
ління і сектор економіки.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ПОРУКИ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

У статті досліджено історичний розвиток становлення особистої поруки в системі криміналь-
ного судочинства та її місце на даний час в системі запобіжних заходів.

Ключові слова: особиста порука, поручитель, підозрюваний, кримінальне судочинство, за-
побіжні заходи, розвиток, зміни, недоліки.

В статье исследовано историческое развитие становления личного поручительства в систе-
ме уголовного судопроизводства и его место в системе мер пресечения в настоящее время. 

Ключевые слова: личное поручительство, поручитель, подозреваемый, уголовное судопро-
изводство, меры, развитие, изменения, недостатки.

This article is devoted to historical development of the formation of personal bail in the criminal 
justice system and its place in the present in the system of preventive measures. 

Key words: personal bail, guarantor, suspect, criminal justice, precautions, development, changes, 
drawbacks.

19 листопада 2012 р. згідно рішення 
Верховної Ради України вступив в дію 
Новий Кримінальний процесуальний 
кодекс України. В ньому знайшли відо-
браження додаткові гуманістичні підхо-
ди до застосування запобіжних заходів, 
відповідно до європейських стандартів, 
які були розробленні спираючись на до-
свід зарубіжних країн. Проте прийнятті 
норми не є бездоганними та потребують 
більш детального аналізу з проблем вре-
гулювання їх застосування у криміналь-
ному процесі України.

Актуальність досліджуваної проблеми 
зумовлена зростаючими вимогами до за-

безпечення реалізації принципу верховен-
ства права у кримінальному судочинстві 
при застосуванні інституту запобіжних 
заходів, в тому числі і особистої поруки.

Так, порука ефективно застосовувалася 
в кримінальних процесуальних відноси-
нах не одне тисячоріччя. Історично скла-
лося, що саме порука та поручительство 
стало першим прототипом сучасних запо-
біжних заходів. На сьогоднішній же день 
застосування в кримінальному судочин-
стві запобіжних заходів, пов’язаних з по-
рукою, стало вкрай рідкісним. щоб зрозу-
міти причини цього необхідно звернутися 
до історії. 
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До Х століття на території Київської 
Русі громада відповідала за свого члена. 
Злочин був лише порушенням приватного 
права - порушенням, за яке відповідав по-
рушник. Громада, відповідаючи за свого 
члена, була й природним поручителем за 
нього. В общині не було спеціальних ор-
ганів примусу. В окремих випадках, коли 
це було потрібно, цю функцію виконував 
весь народ. Соціальні зв’язки, які існу-
вали між окремими членами общини та 
всією общиною загалом, були дуже міцні. 
Община не боялась втечі винних, оскільки 
вигнання з общини саме по собі вже було 
покаранням, тому що одна особа вижити 
в навколишньому природному середовищі 
не могла.

Княжий період, який починається за 
часів Ярослава Мудрого і закінчується 
прийняттям Судебників 1497 і 1550 рр., 
утворився при посиленні влади князів із 
переважним впливом общини. На початку 
даного періоду панує та ж община. Князь 
виступає суддею в суперечках, які виника-
ли між родами та він зацікавлений у суді 
лише з економічної точки зору, оскільки, 
надаючи судові послуги, він брав плату з 
осіб, які судились. Князь, користуючись 
виключним правом суду, повинен був за-
ради своїх інтересів вживати заходи для 
того, щоб сторони з’являлись до нього на 
суд. Засобом цього були поруки. Звичай-
но, він не міг сам передавати на поруки і 
передавав ці обов’язки окремим членам 
його дружини (отроки, ємці) або частіше 
за все – помічникам, які були при ньому 
– приставам, приверникам, недільщикам. 

Царський період – утворення сильної 
влади, яка поглинула общину. Відповід-
но до цього починають застосовуватись 
заходи адміністративно-примусового ха-
рактеру і вже не так часто – поруки. Піс-
ля значного збільшення кількості осіб, які 
скоїли злочини, і при необхідності поси-

леного нагляду за ними стало неможливо 
віддавати обвинувачених на поруки. Дуже 
часто неможливо було знайти поручителя, 
і тому правопорушника позбавляли волі. 
До 1649 року порука збереглась, але за-
стосовувалась досить рідко, оскільки об-
щина вже мало була пов’язана спільними 
зв’язками, і тому почастішали втечі обви-
нувачених.

Імператорському періоду характерне 
повне перетворення всього державного 
устрою і централізації. Порука все ще іс-
нувала, але вона отримала зовсім інший 
характер, так як відпала майнова відпові-
дальність поручителя. Мало забезпечую-
чи явку, поручительство застосовувалось 
дуже рідко і носило формальний харак-
тер. Оскільки, порука не була пов’язана з 
грошовою відповідальністю поручителя, 
то єдиний сенс, який закон бачив у пору-
ці – залежність обвинуваченого від особи 
поручителя, що була його безпосереднім 
начальником.

Після революції 1917 р. Народний Се-
кретаріат, відкинувши старе законодав-
ство, запроваджував нове – радянське. 
Тобто розпочався новий етап розвитку 
кримінального судочинства, в якому кри-
мінальний процес зазнав докорінних змін. 
Але такий вид запобіжного заходу, як 
порука залишається і значних змін в по-
рівняні з порукою, яка застосовувалася 
на початку свого не зазнав [7, c. 288-294;  
8, c. 152-164].

Лише з прийняттям Нового КПК Укра-
їни в 2012 році порука зазнала значних 
змін, зокрема в частині обов’язків накла-
дених на підозрюваного, обвинуваченого. 
Це пов’язано з тим, що при подальшому 
застосуванні поруки у тому вигляді в яко-
му вона була, сама доцільність її існуван-
ня ставиться під питання. 

Нормами нового КПК України, зако-
нодавець збільшує кількість обов’язків 
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покладених на підозрюваного, обвину-
ваченого, тим самим забезпечуючи його 
присутність під час досудового розсліду-
вання та судового розгляду справи. 

Стаття 180 КПК України визначає, що 
особиста порука полягає у наданні осо-
бами, яких слідчий суддя, суд вважає та-
кими, що заслуговують на довіру, пись-
мового зобов’язання про те, що вони 
поручаються за виконання підозрюва-
ним, обвинуваченим покладених на ньо-
го обов’язків відповідно до ст. 194 КПК 
України і зобов’язуються за необхідності 
доставити його до органу досудового роз-
слідування чи в суд на першу про те ви-
могу [2, c. 96-97].

Розглянувши положення ст. 194 КПК 
України бачимо, що вони значно розши-
рюють покладені на підозрюваного (об-
винуваченого) обов’язки, ніж ті які були 
покладені на нього Кримінально-проце-
суальним кодексом 1960 року не кажучи 
вже про обов’язки поруки Х-ХІХ ст. На 
сьогодні підозрюваний (обвинувачений) 
зобов’язаний: прибувати до визначеної 
службової особи із встановленою періо-
дичністю; не відлучатися із населеного 
пункту, в якому він зареєстрований, про-
живає чи перебуває, без дозволу слідчого, 
прокурора або суду; повідомляти слідчо-
го, прокурора чи суд про зміну свого місця 
проживання та/або місця роботи; утриму-
ватися від спілкування з будь-якою осо-
бою, визначеною слідчим суддею, судом, 
або спілкуватися з нею із дотриманням 
умов, визначених слідчим суддею, судом; 
не відвідувати місця, визначені слідчим 
суддею або судом; пройти курс лікування 
від наркотичної або алкогольної залеж-
ності; докласти зусиль до пошуку роботи 
або до навчання; здати на зберігання до 
відповідних органів державної влади свій 
паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, 
інші документи, що дають право на виїзд з 

України і в’їзд в Україну; носити електро-
нний засіб контролю.

Положення ст. 180 КПК України з ура-
хуванням вимог 

ст. 194 КПК України достатньо обмеж-
ують конституційне право особи на сво-
боду місця проживання та пересування, 
передбаченого ст. 33 Конституції України 
[1, c. 10].

Так, наприклад, порівнянні з КПК 1960 
року положення сучасних статей КПК 
2012 року, що регулюють застосуван-
ня особистої поруки, не тільки розшили 
перелік обов’язків покладених на під-
озрюваного (обвинуваченого), а й усунули 
певні недоліки, які існували, зокрема кон-
кретизовано межі накладення грошового 
стягнення на поручителя [3, c. 69]. 

Проте не всі існуючі прогалини в сис-
темі запобіжних заходів у кримінальному 
судочинстві були враховані та виправлені 
при прийнятті нового Кримінального про-
цесуального кодексу України. 

Так, чітко не визначено підстави за-
стосування особистої поруки, які за сво-
єю суттю не відрізняються від підстав пе-
редбачених КПК 1960 р. Законодавцем не 
враховано той факт, що на даний час об-
рання запобіжного заходу під час кримі-
нального провадження є необов’язковим. 
Необхідно визначити грань між необхід-
ністю застосування запобіжного заходу у 
вигляді особистої поруки та можливості 
не застосовувати цей захід забезпечення 
кримінального судочинства. Крім того, не 
визначено за яких умов приймається упо-
вноваженою особою рішення щодо засто-
сування особистої поруки, а не особистого 
зобов’язання, застави чи домашнього аре-
шту; яким саме чином визначити чи буде 
підозрюваний (обвинувачений) виконува-
ти покладені на нього судом обов’язки; у 
випадку застосування особистої поруки, 
чи заслуговує особа поручителя на до-
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віру та якими чинниками визначається 
рівень довіри; яким саме чином поручи-
тель буде виконувати покладені на нього 
обов’язки і чи існують гарантії того, що 
він не буде зловживати своїм правом, на-
приклад за допомогою шантажу. Згідно зі 
ст. 3 Конституції України, людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю, а відповідно 
до ст. 28 Конституції України - ніхто не 
може бути підданий катуванню, жорсто-
кому, нелюдському або такому, що при-
нижує його гідність, поводженню чи по-
каранню [1, c. 5, 10]. Проте, законодавець 
не передбачає, яким саме чином поручи-
тель може впливати на підозрюваного для 
того, щоб останній виконував покладені 
на нього обов’язки. Окрім, особистого 
авторитету, який ми передбачаємо, що 
поручитель повинен мати на підозрюва-
ного та саме таким чином впливати на 
його поведінку більше засобів впливу на 
нього не передбачено, що також в повній 
мірі не може слугувати фактором, який 
би 100-відсотково забезпечував належну 
поведінку підозрюваного. Чи не здається 
більш розумним наділити поручителя дея-
кими правами для того, щоб він дійсно міг 
впливати на нього. 

Проте перш ніж відповісти на всі ці за-
питання необхідно визначити, хто ж такий 
поручитель?

У кримінальному процесуальному за-
коні не міститься визначення поручителя, 
що безперечно є недоліком, оскільки, точ-
но не передбачені і вимоги до особи пору-
чителя. У зв’язку з цим спробуємо сфор-
мулювати це поняття виходячи з аналізу 
положень чинного КПК. 

Згідно зі ст. 180 КПК порука має бути 
особистою. Слово «особиста» відповідно 
означає, що ці відносини, між поручите-
лем та підозрюваним, не мають суспіль-

ного характеру. Отже, робимо висновок, 
що поручителем може бути лише фізична 
особа. 

Разом з цим, положення статті визнача-
ють, що особа має заслуговувати на дові-
ру, проте яким саме чином визначити чи 
заслуговує поручитель на ту саму довіру 
чи ні не вказано, а отже, слідчий, проку-
рор, суддя мають керуватися власним пе-
реконанням, що є достатньо суб’єктивним 
критерієм оцінювання. проте, на нашу 
думку, при визначенні ступеня довіри по-
винні враховуватися моральні, соціальні, 
інтелектуальні здібності, особи, що бажає 
виступити в ролі поручителя, які б повніс-
тю дозволити охарактеризувати її. Згадав-
ши загальні вимоги щодо участі у кримі-
нальному судочинстві можемо визначити, 
що особа поручителя повинна бути повно-
літньою та дієздатною[6].

Підсумовуючи, визначаємо, що пору-
читель – це фізична, дієздатна особа, яка 
досягла 18-річного віку та володіє необ-
хідними моральними, соціальними та ін-
телектуальними якостями, що дозволять 
їй виконати всі, передбачені криміналь-
ним процесуальним законом, зобов’язання 
щодо здійснення контролю за підозрюва-
ним, обвинуваченим, покладених на нього 
обов’язків.

Хоча з усього вищевикладеного і ви-
пливає, що особисте зобов’язання ще да-
леко не ідеальний вид запобіжного заходу, 
проте вже його докорінні зміни не забари-
лися з успіхом. Так, аналіз кримінальної 
статистики за перший квартал 2013 року 
в порівнянні з відповідними даними за  
2012 рік показує, що кількість випадків 
застосування альтернативних запобіжних 
заходів збільшилась і на даний час, осо-
бисту поруку застосовують до 40-45 осіб 
правопорушників щомісяця [4; 5].

Отже, хоча окремим аспектам особис-
тої поруки приділяли увагу такі видатні 
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науковці, як В.І. Арькова, А.Н. Ахпанов,  
В.М. Батюк, Ю.В. Баулін, Н.О. Вере-
щинська, О.Х. Галімов, К.Г. Горелкіна,  
Ю.М. Грошевий, К.Ф. Гуценко, З.Д. Єніке-
єв, А.В. Захарко, З.З. Зінатуллін, З.Ф. Ков-
рига, В.М. Корнуков, П.І. Люблінський,  
Є.Д. Лук’янчиков, В.А. Михайлов,  
М.М. Михеєнко, М.С. Строгович, О.І. 
Тищенко, Н.В. Ткачова, Л.К. Трунова,  

Д.А. Чухраєв. Проте, з огляду на все вище-
викладене та попри певну ступінь наукової 
розробки даної теми ряд питань так і за-
лишився поза спеціальним дослідженням, 
а інші мають дискусійний характер та по-
требують нового наукового обґрунтування і 
адаптації до сучасних вимог кримінального 
судочинства, щоб відповідати як сучасності, 
так і європейським стандартам.
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АПЕЛЯЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ: 
ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

У даній статті розглядається зміст діяльності сторін кримінального судового провадженя під 
час апеляційного перегляду колегією суддів судових рішень; процесуальні форми участі сторін у 
судовому розгляді та їх вплив на формування внутрішнього переконання суддів. 

Ключові слова: апеляція, апеляційний суд, апеляційний розгляд, діяльність, прийняття рішення.

В данной статье рассматривается содержание деятельности сторон уголовного судебного 
разбирательства при апелляционном пересмотре коллегией судей судебных решений; процес-
суальные формы участия сторон в судебном разбирательстве и их влияние на формирование 
внутреннего убеждения судей. 

Ключевые слова: апелляция, апелляционный суд, апелляционное рассмотрение, деятель-
ность, принятие решения.

This article examines the content of parties to criminal proceedings in the appellate review panel 
of judges, court decisions, procedural forms of participation of the parties to the proceedings and their 
effects on the internal persuasion of judges. 

Key words: appeal, the appellate court, appellate review, activity, decision.

Постановка проблеми. При прийнят-
ті рішення за наслідками судового прова-
дження колегією суддів ураховується весь 
комплекс явищ, які мають місце безпосе-
редньо в судовому засіданні – позиція про-
курора, захисника, показання потерпілих і 
свідків, поведінка обвинуваченого та інше.

Ураховуючи наведене, у даній статті 
мова йтиме про особливості та зміст ді-
яльності сторін кримінального судового 
провадженя під час апеляційного пере-
гляду судових рішень колегією суддів та її 
врахування останньою під час ухвалення 
рішення.

Стан дослідження. Даної теми торка-
лися у своїх працях багато відомих вче-
них, зокрема: Д. Александров, В. Бедь,  
\В. Васильєв, В. Гончаренко, Л. Казмі-
ренко, В. Коновалова, В. Костицький, М. 
Костицький, М. Коченов, В. Марчак, В. 
Нор, Б. Романюк, Т. Сахнова, М. Строгович,  
В. Циркаль, В. Шепітько, В. Шибіко та інші.

І хоча зазначені науковці досліджували 
особливості діяльності сторін криміналь-
ного провадження під час апеляційного 
перегляду судових рішень, однак, на пере-
конання автора статті, даний правовий ас-
пект недостатньо вивчений у вітчизняній 
літературі, а тому потребує подальшого 
наукового аналізу.

Метою даної статті є дослідження 
діяльності сторін кримінального прова-
дження під час апеляційного перегляду 
судових рішень.

Виклад основного матеріалу. Проце-
суальна діяльність прокурора в апеляцій-
ному провадженні виражається у підтри-
манні державного обвинувачення згідно з 
чинним законодавством України та спря-
мована на викриття вини обвинуваченого 
на підставі доказів, досліджених у кримі-
нальному провадженні, а також сприяння 
суду в забезпеченні законності при здій-
сненні правосуддя.
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Прокурор, підтримуючи в апеляцій-
ному провадженні державне обвинува-
чення, надає докази, бере участь в їхньо-
му дослідженні, вибудовує модель подій 
правопорушення та представляє колегії 
суддів свої умовиводи щодо застосування 
кримінального закону та міри покарання 
відносно обвинуваченого, сприяє вста-
новленню об’єктивної істини у кримі-
нальному провадженні. Коли прокурор у 
ході судового розгляду переконується, що 
результати розслідування не підтверджу-
ють пред’явлені обвинуваченому звину-
вачення, він повинен відмовитися від ови-
нувачень і довести до суду мотиви такої 
відмови у порядку, визначеному ст. 340 
КПК України. 

Однак, «прокурор не може стояти над 
судом, а повинен сприяти успішному по-
шуку істини та законному виконанню всіх 
судових процедур» [1, с. 92].

Саме на прокурора покладена функція 
державного обвинувачення, хоча часовий 
вимір її реалізації в законі, інших норма-
тивно-правових актах та наукових пер-
шоджерелах залишається дискусійним. 
Згідно з Конституцією України, прокурор 
набуває статусу державного обвинувача 
лише в суді, згідно п. 1 ст. 121 Конституції 
України «підтримання державного обви-
нувачення в суді». Це стосується як судо-
вого розгляду в суді першої інстанції, так 
і апеляційного провадження. Відповідно, 
будь-які інші дії прокурора з реалізації 
означеної функції на будь-яких стадіях 
чи етапах досудового слідства приписам 
Конституції не відповідають.

Так, В. Корж вважає, що підтримання 
державного обвинувачення в суді доціль-
но розглядати як процесуальну обвину-
вальну діяльність прокурора з доведення: 
обвинувачення в повному обсязі, висуну-
того органом досудового слідства щодо 
конкретної особи, яка притягається до 

кримінальної відповідальності; обвину-
вачення, яким доповнюється раніше вису-
нуте обвинувачення; обвинувачення, яким 
повністю або частково змінюється обсяг 
обвинувачення, висунутого органом до-
судового слідства; нового обвинувачення, 
висунутого прокурором у суді [2, с. 92–93]. 
І. В. Рогатюк під обвинуваченням розуміє 
кримінально-процесуальну функцію, сут-
ність якої становить регламентоване за-
коном спрямування діяльності суб’єктів 
обвинувачення (слідчого, прокурора, 
потерпілого та цивільного позивача, їх 
представників), що здійснюється шляхом 
формування та реалізації обвинувачення 
щодо конкретної особи, яка вчинила пра-
вопорушення, і полягає у формулюванні 
та пред’явленні обвинувачення, застосу-
ванні до неї заходів процесуального при-
мусу, у тому числі запобіжних заходів, 
збирання доказів винуватості цієї особи й 
обґрунтування кримінальної відповідаль-
ності обвинуваченого перед судом [3, с. 6]. 

О. Р. Михайленко стверджує, що підтри-
мання державного обвинувачення є своєрід-
ним засобом, прийомом виконання прокуро-
ром наглядової функції [4, с. 33]. На думку 
В. Остапець, підтримання державного об-
винувачення – це процесуальна діяльність 
прокурора щодо формування та реалізації 
обвинувачення стосовно конкретної особи, 
яка вчинила злочин, що відображається в 
процесуальному акті, за результатами роз-
гляду якого суд приймає рішення в певному 
кримінальному провадженні [5, с. 114–119]. 
Згідно з визначенням П. В. Шумського, 
«державне обвинувачення – це здійснюва-
на в установлених законом процесуальних 
формах діяльність прокурора на стадії су-
дового розгляду кримінального проваджен-
ня, яка випливає із його державно-правової 
функції нагляду за точним виконанням зако-
нів і полягає в доведенні вини обвинуваче-
ного і обґрунтуванні пов’язаних із цим пра-
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вових наслідків, спрямована на створення 
умов, які забезпечують ухвалення законного 
і обґрунтованого вироку, а також виконання 
усіх інших завдань кримінального судочин-
ства» [6, с. 77].

Результати наукових досліджень про-
тягом останнього десятиліття свідчать, що 
працівники прокуратури України виконують 
відповідальні та складні завдання в непро-
стих умовах постійного впливу психогенних 
факторів: інтелектуальних перевантажень, 
постійної концентрації уваги, необхідності 
здійснення ретельного аналізу швидкоплин-
них ситуацій, що вимагає від них мобілі-
зації всіх психічних функцій. Професійну 
діяльність державний обвинувач, як прави-
ло, здійснює в складних, конфліктних умо-
вах, зазнаючи значних фізичних та психіч-
них навантажень. Повсякденне виконання 
службових завдань пов’язане, переважно, 
з людським фактором, а саме: з потреба-
ми, прагненнями, бажаннями, відчуттями, 
індивідуальними особливостями громадян 
тощо. Отже, для того, щоб ефективно ви-
конувати службові обов’язки, професійно 
успішний прокурор повинен бути наділе-
ним емоційною стійкістю, працездатністю, 
розвиненими вольовими якостями. 

Насамперед слід підкреслити, що діяль-
ність сторони обвинувачення в апеляційно-
му провадженні завжди привертає пильну 
увагу й досить часто відбувається в умовах 
негативного ставлення до нього деяких 
учасників судового процесу. Вона оціню-
ється з особливою вимогливістю, а нерід-
ко піддається публічному та моральному 
засудженню. Тому, в судовому засіданні 
під час дослідження доказів і проведення 
допитів прокурору повинні бути властиві 
об’єктивність і відчуття міри. Особливо 
важливо дотримуватись етичних правил, 
керуватися жорсткими моральними крите-
ріями та визначити межі допустимого в по-
ведінці та висловлюваннях.

«Діяльність прокурора має досить чіт-
ке законодавче регламентування, – конста-
тує Ю. Б. Ірхін, – відступ від своїх служ-
бових обов’язків, порушення працівником 
посадових повноважень розглядається як 
порушення закону і свідчить, перш за все, 
про низький рівень його професійної ком-
петентності» [7, с. 123–133].

Основні структурні компоненти профе-
сійної діяльності державного обвинувача 
можуть бути представлені так. 

Пізнавальна діяльність: розвинене про-
фесійне мислення та уява, висока чутли-
вість, уважність, професійно-психологіч-
на спостережливість, професійна пам’ять, 
професійна обізнаність.

Комунікативна діяльність: емпатія, 
безпристрасність, увічливість, поміркова-
ність, гарний настрій, емоційна стійкість, 
комунікабельність, вміння слухати та 
спілкуватися з людьми.

Організаторська діяльність: пункту-
альність, висока мотивація на успіх, ди-
пломатичність, кмітливість, зібраність, 
енергійність, рішучість, обов’язковість, 
працелюбність, організаторські здібності.

Конструктивна діяльність: здатність 
розробляти версії, гнучкість розуму, здат-
ність до прогнозування, винахідливість.

Виховна діяльність: принциповість, про-
фесійна гордість, дисциплінованість, вимо-
гливість до себе та до інших, самоорганізо-
ваність, професійна етика, безпристрасність.

Засвідчувальна діяльність: розвинене 
писемне мовлення, акуратність, охайність.

Обвинувальна діяльність прокурора має 
узгоджуватися з усіма іншими обов’язками. 
Він повинен сприяти реалізації гарантованих 
законом прав учасників процесу, нормальній 
діяльності суду та встановленню істини у 
кримінальному провадженні [8, с. 95]. 

Сторону захисту в апеляційному про-
вадженні представляють обвинувачений, 
законний представник і захисник. 
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Основний постулат правосуддя прого-
лошує: засудженню та покаранню повинні 
бути піддані тільки ті особи, які справді 
винні у вчиненні правопорушення. Неви-
нних потрібно, безумовно, відмежовува-
ти від необґрунтованого обвинувачення. 
Здійснення цього завдання – справа всієї 
судової системи. Однак найбільш спеціа-
лізовано це завдання виконують адвокати, 
а відповідно до кримінальних процесу-
альних норм – захисники. Судовий за-
хист – конституційне право громадянина 
України. За допомогою захисника в апе-
ляційному провадженні обвинувачений 
отримує можливість більш повноцінно 
використовувати належні йому процесу-
альні права, брати активну участь у дослі-
дженні зібраних у провадженні матеріалів, 
оспорювати та спростовувати пред’явлене 
йому обвинувачення, доводити меншу 
міру своєї юридичної відповідальності. 
Захисник і обвинувачений в апеляційному 
провадженні погоджують свою позицію. 

Захисник піддає пред’явлене обвинува-
чення критичному аналізу, допомагає об-
винуваченому зайняти найбільш правиль-
ну позицію. Основним етапом діяльності 
захисника в апеляційному провадженні є 
проголошення захисної промови в суді [9, 
с. 31]. Ґрунтуючись на матеріалах судового 
провадження, захисник аналізує рішення 
суду першої інстанції зі сторони зібраних 
доказів, систематизує ті з них, які можуть 
спростувати обвинувачення, пред’явлене 
його підзахисному, чи пом’якшити його 
відповідальність, викладає свою думку 
стосовно можливої зміни або скасування 
рішення суду першої інстанції, або зали-
шення його в силі, коли це не суперечить 
інтересам обвинуваченого і з низки інших 
питань, які підлягають вирішенню апеля-
ційним судом.

Захист здійснюється не для того, щоб 
виправдати правопорушення, викривити 

обставини й перспективу кримінального 
провадження, перешкодити виявленню 
фактичних причин вчинення правопору-
шення і його дійсних винуватців. Навпаки, 
захист допомагає суду всебічно дослідити 
обставини кримінального провадження, 
здійснити глибокий аналіз справжніх при-
чин події, об’єктивно оцінити ситуацію 
і справедливо індивідуалізувати ступінь 
відповідальності та вини [10, с. 6–7].

Суд – не війна, як слушно зазначає Ф. 
М. Плєвако. «Міни та засади, вилазки і 
диверсії тут недоречні. Треба сперечатися 
з доказами, а не з прокурором. Не можна 
торкатися особистості суперника, навіть 
якщо він сам це допускає. Немає гіршого 
прийому захисту, ніж неправдиві напади 
на потерпілих. Адвокат не повинен нікого 
звинувачувати, він має захищати. Але не 
вдаючись до неправди, підтасовки фактів і 
приниження своїх суперників» [11, с. 324]. 

Як і прокурор, захисник здійснює осно-
вну частину своєї діяльності в судовому 
розгляді. На цьому етапі він проявляє мак-
симальну активність, заявляє клопотання, 
висуває добре продуману систему питань, 
актуалізуючи все те, що може піти на ко-
ристь підзахисному. Аналізуючи хід судо-
вого розгляду, реакцію присутніх на окремі 
деталі справи, захисник робить для себе 
«психологічні» позначки, відзначає мож-
ливі виграшні та програшні місця. Слуха-
ючи прокурора, потерпілого, захисник про-
думує контрдії, визначає основні напрями 
позиції захисту, накреслює загальну схему 
своєї промови в судових дебатах. 

45,1% проанкетованих нами адвока-
тів у рамках проведеного дослідження 
вважають, що найбільш важливою озна-
кою професійної майстерності адвоката 
є вміння знаходити факти, що спросто-
вують обвинувачення або надають мож-
ливість пом’якшити відповідальність; 
35,4% переконані, що саме вміння подати 
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навіть несприятливу для обвинуваченого 
ситуацію на його користь є ознакою, яка 
найвиразніше підкреслює професійну 
майстерність адвоката; 32,2% відносять 
до основної ознаки професійної май-
стерності адвоката володіння прийома-
ми ораторського мистецтва, здатність до 
полеміки та здійснення психологічного 
впливу в суді. Деякі проанкетовані адво-
кати вважають, що важливими ознаками 
професійної майстерності є досконале 
знання законодавства та нормативно-пра-
вового регулювання професійної діяль-
ності, вміння ретельно відпрацьовувати 
матеріали досудового слідства та знахо-
дити його недоліки.

Поведінка обвинуваченого, його роль в 
апеляційному суді багато в чому зумовлю-
ються не тільки наявністю великої аудито-
рії, а й усвідомленням можливості безпо-
середнього сприйняття судом його мови, 
поведінки. Адже процес фіксації не зале-
жить від волевиявлення обвинуваченого: 
все, сказане ним, навіть його поведінка, 
може вплинути на суд під час вирішення 
апеляційної скарги [13, с. 43–60].

У судовому процесі обвинувачений 
майже ніколи не перебуває в спокійному 
стані. Природне хвилювання після до-
вгих, тяжких тижнів і місяців очікуван-
ня, зустріч зі свідками, потерпілим, про-
курором, захисником, суддями, візуальні 
контакти із рідними та знайомими, страх 
перед вироком, сором за себе та близьких 
і дратівливе почуття «виставленості на 
показ» перед холодно-зацікавленими по-
глядами публіки – все це діє на обвинува-
ченого гнітюче чи хворобливо збуджуюче.

При проведенні судового засідання та 
проголошенні вироку суду справедлива й 
коректна поведінка суддів має принципо-
во важливе значення. Від суду всі, в тому 
числі й обвинувачений, чекають справед-
ливого рішення, але кожен учасник кри-

мінального процесу по-різному уявляє цю 
справедливість. 

Для більшості обвинувачених суворий 
вирок на тривалий термін ізоляції – жит-
тєва катастрофа, крах надій, втрачаючи 
волю на тривалий строк, людина по суті 
прощається із самим життям, втрачає його 
зміст.

Основна частина апеляційного прова-
дження для обвинуваченого – це судові 
дебати. Якщо обвинувачений подав апе-
ляційну скаргу, то він першим виступає 
в судових дебатах та першим має право 
на репліку після них. Виголошуючи свою 
промову, обвинувачений аналізує версію 
події, що розглядається, намагаючись 
сприятливо вплинути на результат рішен-
ня суду у власних інтересах, спростовує 
факти, які відстоює прокурор, викладає 
свої аргументи щодо можливого покаран-
ня чи виправдання. Мета судової промови 
обвинуваченого – впевнено, аргументова-
но вплинути на внутрішнє переконання 
колегії суддів. 

Висновки. Отже, в судовому апеляцій-
ному кримінальному провадженні може-
мо констатувати різновидність форм ді-
яльності його учасників, це і підтримання 
обвинувачення, захист, що знаходять свій 
прояв у виступах, запитаннях Прокурор, 
підтримуючи в апеляційному проваджен-
ні державне обвинувачення, надає докази, 
бере участь в їхньому дослідженні, вибу-
довує модель подій та представляє свої 
умовиводи колегії суддів щодо застосу-
вання кримінального закону та міри по-
карання відносно обвинуваченого, сприяє 
встановленню об’єктивної істини у кри-
мінальному провадженні. Захисник і об-
винувачений в апеляційному провадженні 
погоджують свою позицію, між ними ви-
никають довірчі стосунки, стосунки пози-
ційної солідарності, що теж направлено на 
пошук справедливості у провадженні.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У статті аналізуються поняття та зміст засади розумності строків кримінального провадження. 
Розглянуто підходи до визначення поняття «розумних» строків у законодавстві, теорії і практиці 
кримінально-процесуальної діяльності.

Ключові слова: кримінальне провадження, засада кримінального провадження, розумні строки.

В статье анализируются понятие и содержание принципа разумности сроков уголовного про-
изводства. Рассмотрены подходы к определению понятия «разумных сроков» в законодатель-
стве, теории и практике уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: уголовное производство, начало уголовного производства, разумные сроки.

The article is dedicated to the consideration of а concept and maintenance of principle of clev-
erness of terms of criminal proceeding. The approaches to the defining of «reasonable term» in the 
legislation, theory and practice of criminal procedure were investigated.

Key words: criminal proceeding, principle of criminal proceeding, clever terms.

Актуальність теми. Проблемні питання 
засад (принципів) кримінального процесу у 
вітчизняному кримінально-процесуальному 
законодавстві неодноразово ставали пред-
метом наукових досліджень, їм присвячені 
роботи таких вчених як А. Я. Дубинський, 
В. Г. Гончаренко, Л М. Лобойко, В. Т. Нор,  
В. П. Шибіко, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеле-
нецький, О. Р. Михайленко, Д. П. Письмен-
ний та ін. Проте у згаданих роботах, виданих 
цими та іншими ученими, мова здебільшого 
йшла про загальні проблеми визначення по-
няття принципів кримінального процесу та 
їхньої системи.

Реальність забезпечення прав людини 
багато у чому залежить від вчасності ви-
конання посадовими особами покладених 
на них обов’язків.

Відповідно до ст. 2 КПК України  
1960 року пріоритетним завданням кримі-
нального судочинства є охорона прав і за-
конних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, які беруть участь у ньому [10]. Ана-

логічним чином завдання кримінального 
провадження сформульовані у ст. 2 КПК 
України 2012 року, згідно з якою першо-
чергове значення надається захисту особи, 
суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охороні прав, свобод та 
законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження [9].

Одним із таких прав є надане учасникам 
кримінального процесу ч. 1 ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод (у подальшому – Конвенція) право 
на справедливий і публічний розгляд спра-
ви упродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом [6].

Мета статті. Дана робота присвяче-
на дослідженню проблеми регламентації 
принципу розумності строків, що закрі-
плений у КПК України 2012 р.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для виконання завдань, постав-
лених у вступі до цієї статті, пропонуємо, 
перш за все з’ясувати правову природу 
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принципів (засад) кримінального процесу 
України.

М.С. Строгович наполягав, що «прин-
ципи кримінального процесу – це кримі-
нально-процесуальні норми загального 
і визначального характеру щодо інших 
кримінально-процесуальних норм; вони 
отримують конкретизацію і деталізацію в 
більш конкретних процесуальних нормах, 
що належать до окремих інститутів кримі-
нального процесу і до окремих його ста-
дій» [20, с. 215].

Визначаючи співвідношення між за-
вданнями (цілями) і принципами (осно-
вними завданнями), слід зауважити, що 
принцип (засада) і мета (завдання) – не 
одне й те саме. Мета – це те, на що спря-
мована діяльність, той результат, якого 
прагнуть досягти. Принцип же вказує, як 
слід діяти, щоб дійти до наміченої мети. 
Завдання дослідника складається не лише 
з постановки мети, але й з визначення того 
єдино правильного, істинного шляху, що 
обов’язково приведе до неї [4, с. 118].

А.М. Колодія вважає що цілі і завдання, 
які виникли, відразу і безальтернативно 
передбачають існування принципів, від-
повідно до яких починає будуватися будь-
яка правова система [5, с. 92].

Необхідно відзначити, що КПК Украї-
ни 2012 р. має значно більш прогресивний 
вигляд у порівнянні з попереднім КПК 
України 1960 р. [11].

Стаття 28 КПК України за основним 
своїм змістом відповідає статті 6 Європей-
ської конвенції про захист прав і основних 
свобод людини 1950 року яка гарантує, що 
кожен має право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи упродовж розум-
ного строку незалежним і безстороннім 
судом… і сприйняла багаторічний досвід, 
напрацьований Європейським Судом з 
прав людини щодо критеріїв розумності 
строків [21, с. 359].

Отже, можна зробити висновок, що ав-
тори кримінального процесуального ко-
дексу намагалися відійти від «радянської» 
концепції, коли засади кримінального 
процесу містились у загальних положен-
нях КПК. Тепер цьому питанню присвяче-
на відповідна глава 2 [11]. Наявність окре-
мої глави, яка містить засади здійснення 
судочинства, на мою думку, свідчить не 
тільки про прогресивність нового кри-
мінально-процесуального закону, скіль-
ки про його спрямованість до сучасних 
стандартів кримінально-процесуального 
законодавства зарубіжних країн. Так, на-
приклад, КПК РФ, Данії, Бельгії, Швеції, 
Італії містять окремі глави, які присвячені 
принципам кримінального процесу.

У своїй прецедентній практиці Суд 
виходить із того, що «розумність» три-
валості судового провадження необхідно 
оцінювати у світлі обставин конкретної 
справи та враховуючи об’єктивні критерії, 
до яких Суд відносить: 

а) складність справи, тобто обставин і 
фактів, що ґрунтуються на праві (законі) і 
тягнуть певні юридичні наслідки; 

б) поведінку заявника: якщо затримка 
розгляду справи відбувається з його вини, 
то це, безумовно, є фактором, що посла-
блює ефективність скарги, однак не мож-
на вимагати від заявника активної співп-
раці з судовою владою; 

в) поведінку державних органів, адже 
тільки затримки, в яких можна звинувати-
ти державу, можуть виправдати висновок 
про невиконання вимоги, що стосується 
«розумного строку»; 

г) значущість для заявника питання, 
яке знаходиться на розгляді суду, або осо-
бливе становище сторони у процесі.

Варто підкреслити, що в кожному кон-
кретному випадку Суд оцінює дотримання 
державою критеріїв «розумності» судово-
го провадження, виходячи з усієї сукуп-
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ності обставин справи, і висновок Суду 
може відрізнятися за аналогічних, на пер-
ший погляд, вихідних умов [3, с. 218].

Новелою КПК України 2012 р. мож-
на визначити засаду розумності строків 
у кримінальному провадженні (ст. 28), 
яка визначає, що кожна процесуальна дія 
або процесуальне рішення повинні бути 
виконані або прийняті в розумні стро-
ки. Розумними вважаються строки, що є 
об’єктивно необхідними для виконання 
процесуальних дій та прийняття процесу-
альних рішень. Розумні строки не можуть 
перевищувати передбачені цим Кодексом 
строки виконання окремих процесуаль-
них дій або прийняття окремих процесу-
альних рішень.

На мою думку це нововведення є до-
сить вдалим, як і критерії для визначення 
розумності строків кримінального прова-
дження:

1) складність кримінального прова-
дження, яка визначається з урахуванням 
кількості підозрюваних, обвинувачуваних 
та кримінальних правопорушень, щодо 
яких здійснюється провадження, обсягу 
та специфіки процесуальних дій, необхід-
них для здійснення досудового розсліду-
вання тощо;

2) поведінка учасників кримінального 
провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокуро-
ром і судом своїх повноважень.

Водночас, останній із наведених кри-
теріїв не є достатньо зрозумілим. Так, у 
вказаному положенні не конкретизовано 
використаний термін «спосіб здійснення 
повноважень», що не дозволяє чітко його 
визначити. У зв’язку з цим вбачається 
більш доцільним вести мову не про спосіб 
здійснення повноважень, а про ставлення 
осіб, які здійснюють провадження у кри-
мінальній справі, до належного виконання 
своїх обов’язків.

Наведення критеріїв визначення розум-
ності строків провадження у кримінальних 
справах у КПК України 2012 року ґрунту-
ється на практиці Європейського Суду з 
прав людини, який вказує, що розумність 
тривалості провадження має бути оціне-
на в світлі конкретних обставин справи 
з врахуванням критеріїв, напрацьованих 
Європейським Судом, зокрема складності 
справи та поведінки заявника і відповід-
них державних органів. Крім того, також 
має прийматися до уваги характер проце-
су та значення, яке він мав для заявника 
(наприклад, п. 101 Рішення від 26.07.2007 
р. у справі «Бельямінсон проти України» 
(заява № 31585/02) [16], п. 29 Рішення 
від 20.09.2007 р. у справі «Сердюк проти 
України» (заява № 15002/02)) [14].

Ще одним критерієм, який повинен 
враховуватися при визначенні розумнос-
ті строків провадження у кримінальній 
справі, є знаходження підозрюваного (об-
винуваченого) під вартою та досягнення 
ним вісімнадцятирічного віку [2, с. 195]. 
Такий критерій пропонується закріпити 
й у новому КПК України. Так, ч. 4 ст. 28 
КПК України 2012 року передбачає, що 
кримінальне провадження щодо особи, 
яка тримається під вартою, неповноліт-
ньої особи повинно бути здійснено невід-
кладно і розглянуто в суді першочерго-
во[11]. Вказаний критерій враховується і 
Європейським Судом з прав людини, яким 
вказується, що той факт, що протягом пе-
ріоду розгляду справи заявник перебував 
під вартою, вимагав від суду певної ста-
ранності для швидкого розгляду справи 
(наприклад, п. 69 Рішення від 04.04.2006 
р. у справі «Кобцев проти України»  
(заява № 7324/02) [17], п. 37 Рішення від 
31.01.2006 р. у справі «Юртаєв проти 
України» (заява № 11336/02)) [13].

Проблемним є й той аспект, що поняття 
«розумний строк» немає чіткого визначен-
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ня, оскільки залежить від багатьох чинни-
ків. Також ще не склалася відповідна ві-
тчизняна судова практика, завдяки якій 
можна було б констатувати порушення 
чи дотримання при прийнятті рішень чи 
виконанні процесуальних дій розумних 
строків.

Саме тому важливого значення для 
практиків набуває прецедент на практика 
Європейського суду з прав людини, який 
неодноразово в своїх рішеннях зазначав, 
що значення гарантії розумного строку 
полягає в тому, то обвинувачений, який 
не скоював караного діяння, повинен мати 
можливість виправдати себе без зволікань, 
тоді як обвинувачений, вина якого доведе-
на, неповинен піддаватися додатковому 
покаранню у формі надмірних зволікань з 
розглядом його справи, що може мати не-
гативні наслідки для його інших прав [9].

Так, у Рішенні Конституційного Суду 
України від 30.01.2003 р. № 3-рп/2003 
щодо «розумності» строків досудово-
го слідства висловлюється така позиція: 
«Поняття «розумний строк досудового 
слідства» є оціночним, тобто таким, що 
визначається у кожному конкретному ви-
падку з огляду на сукупність усіх обста-
вин вчинення і розслідування злочину 
(злочинів). Визначення розумного строку 
досудового слідства залежить від багатьох 
факторів, включаючи обсяг і складність 
справи, кількість слідчих дій, число по-
терпілих та свідків, необхідність прове-
дення експертиз та отримання висновків 
тощо. Але за будь-яких обставин строк до-
судового слідства не повинен перевищу-
вати меж необхідності. Досудове слідство 
повинно бути закінчено у кожній справі 
без порушення права на справедливий су-
довий розгляд і права на ефективний за-
сіб захисту, що передбачено статтями 6, 
13 Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод» [18].

Наслідками встановлення абсолютно-
обмежених (тобто таких, які не можуть 
бути продовжені) строків досудового роз-
слідування може стати відтягування пові-
домлення про підозру (як при дії старого 
КПК притягнення в якості обвинуваченого 
здійснювалося наприкінці розслідування, 
іноді за день-два до ознайомлення з мате-
ріалами справи). На це негативне явище 
зверталася увага майже в усіх підручни-
ках з кримінального процесу як таке, що 
обмежує право на захист [8, с. 127].

З іншого боку, в КПК України не перед-
бачено юридичних наслідків спливу гра-
ничних строків розслідування, так само як 
у КПК України 1960 року не було норми, 
яка передбачала би наслідки відмови про-
курора від продовження строків слідства.

Незрозумілим залишається і питання 
про момент закінчення досудового розслі-
дування, а саме: чи включаються в строки 
досудового розслідування час ознайом-
лення сторонами з матеріалами, до яких 
їм у відповідності до ст.290 КПК України 
надано доступ. У КПК 1960 року прямо 
було передбачено, що в строк досудового 
слідства включається час з моменту пору-
шення справи до направлення її прокуро-
рові… або до закриття чи зупинення про-
вадження в справі (ч. 1 ст. 120).

У новому КПК України така норма від-
сутня [22, с. 739].

На підставі прецедентних рішень Єв-
ропейського суду, Верховний Суд України 
сформулював власну позицію щодо до-
тримання розумних строків у своєму листі 
головам апеляційних судів від 25.01.2006 
р. № 1-5/45 «Щодо перевищення розум-
них строків розгляду справ». Зокрема, він 
наголосив, що «тривалість провадження у 
кримінальній справі розпочинається з мо-
менту винесення постанови про притяг-
нення особи як обвинуваченого, затриман-
ня особи за підозрою у скоєнні злочину чи 
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допиту її як підозрюваного (навіть допиту 
особи як свідка, якщо з протоколу допиту 
вбачається, що на момент допиту слідчий 
уже підозрював допитуваного у причет-
ності до конкретного злочину) залежно від 
того, яка з указаних подій сталася раніше, 
і закінчується винесенням остаточного рі-
шення у кримінальній справі. При цьому 
період розгляду кримінальної справи не 
ділиться на стадії досудового слідства та 
судового розгляду й аналізується з точки 
зору його розумності в цілому» [24].

З метою приведення внутрішнього за-
конодавства у відповідність з вимогами 
Конвенції у Російській Федерації також 
був прийнятий Федеральний Закон № 68-
ФЗ від 30.04.2010р. «Про компенсацію за 
порушення права на судочинство в розум-
ний строк чи права на виконання судового 
акту в розумний строк». Тим не менше, 
даний закон теж не позбавлений недолі-
ків, оскільки не встановлює розмірів ком-
пенсації за порушення права на розгляд 
справи у розумний строк, які визначають-
ся на розсуд суду. Крім того, відповідаль-
ність за порушення права на судочинство 
у розумний строк не було персоніфікова-
но, тобто можливості притягнути винних 
у затягуванні строків провадження у спра-
ві до матеріальної відповідальності закон 
не передбачає. Право відповідним орга-
нам щодо звернення з регресною вимогою 
надається лише для стягнення коштів з 
винних у порушенні права на виконання 
судового акту в розумний строк, а не права 
на судочинство у розумний строк [19].

Не можна не звернути увагу на певну 
розбіжність у нормативному визначенні 
розумності строків провадження за норма-
ми чинного кримінально-процесуального 
законодавства та положеннями КПК Укра-
їни 2012 року. Так, у ч. 1 ст. 6 Конвенції і 
ч. 1 розд. ІV Концепції розумність строків 
провадження у кримінальних справах за-

кріплюється шляхом покладення на суд 
обов’язку розглянути справу упродовж 
розумного строку [7]. На відміну від ч. 1 
ст. 6 Конвенції і ч. 1 розділу ІV Концепції,  
ч. ч. 1, 2 і 5 ст. 28 КПК України 2012 року 
поширюють дію принципу розумнос-
ті строків провадження у кримінальних 
справах не лише на судові стадії, але й на 
стадію досудового розслідування.

Позиція, наведена у КПК України 2012 
року, є більш точною та відповідає тлума-
ченню Європейським Судом з прав людини 
ч. 1 ст. 6 Конвенції при розгляді заяв щодо 
допущених органами досудового розслі-
дування та судами порушень прав особи, 
закріплених вказаною нормою. Так, у п. 
32 Рішення від 22.11.2005 р. у справі «Ан-
тоненков та інші проти України» (заява  
№ 14183/02) вказується, що ч. 1 ст. 6 засто-
совується протягом всього провадження 
для вирішення питання щодо обґрунтова-
ності будь-якого кримінального обвинува-
чення [15]. При цьому Європейський Суд 
з прав людини звертає увагу на те, що при 
визначенні розумності строків проваджен-
ня у кримінальній справі повинен братися 
період, починаючи з моменту порушення 
кримінальної справи щодо особи.

Досить цікавим є положення законо-
давства у Шотландії, яке строки розсліду-
вання тісно прив’язані до моменту появи в 
кримінальному процесі особи, причетної 
до вчинення злочину. На законодавчому 
рівні закріплене так зване «правило 110 
днів», суть якого полягає в тому, що після 
закінчення цього часу обвинувачений, що 
перебуває в попередньому ув’язненні, по-
винен бути відпущений на волю, якщо на 
110-й день не був початий судовий розгляд 
його справи. Закон 1980 року доповнив це 
положення ще одним обмеженням стро-
ків: якщо з дня «першої явки» обвинува-
ченого не почнеться суд за обвинувальним 
актом, обвинувачений вважається вільним 
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від обвинувачення з усіма наслідками, що 
звідси випливають. 

З 01.01.1988 року в Англії й Уельсі вве-
дені аналогічні процесуальні строки (70 
днів до віддання до суду і 112 днів з мо-
менту віддання до суду) [1, с. 118].

Позитивним у КПК 2012 року є перед-
бачений механізм оскарження недотри-
мання розумних строків. Підозрюваний, 
обвинувачений, потерпілий мають право 
оскаржити прокурору вищого рівня не-
дотримання розумних строків слідчим, 
прокурором під час досудового розсліду-
вання. Предметом оскарження є недотри-
мання розумних строків.

У ст.308 КПК встановлено особливий 
порядок оскарження недотримання ро-
зумних строків, відповідно до якого, на 
відміну від інших скарг, що можуть бути 
подані на стадії досудового провадження, 
скарга на недотримання розумних строків 
подається прокурору вищого рівня, який 
зобов’язаний розглянути скаргу протягом 
трьох днів після її подання.

За результатами розгляду скарги про-
курор вищого рівня може прийняти одне 
із таких рішень: 

1) про задоволення скарги та надан-
ня відповідному слідчому, прокурору 
обов'язкових для виконання вказівок щодо 
строків вчинення певних процесуальних 
дій або прийняття процесуальних рішень; 

2) про відмову в задоволенні скарги, якщо 
прокурором вищого рівня буде встановлено, 
що розумні строки не було порушено.

У випадку задоволення скарги прокурор 
вищого рівня у відповідному рішенні повинен:

а) зазначити, які процесуальні дії або 
які процесуальні рішення має вчинити 
слідчий чи прокурор; 

б) встановити конкретні строки, в меж-
ах яких слідчий чи прокурор зобов’язаний 
вчинити ці дії або прийняти відповідне рі-
шення [23, с. 1165].

На основі проведеного дослідження 
можна зробити наступні висновки:

1. Правило «розумності» строків 
з’явилося у національній правовій системі 
з ратифікацією Верховною Радою України 
у 1997 році ЄКПЛ.

2. Розумне (адекватне) співвідношення 
розглянутих (строків) меж кримінально-
процесуальної діяльності є необхідною 
умовою існування розумних строків як її 
принципу, а також забезпечення справед-
ливого вирішення кримінально-правового 
конфлікту, що є предметом кримінально-
процесуальної діяльності.

3. У зв’язку з необхідністю забезпе-
чення та дотримання розумності строків 
провадження у кримінальних справах по-
трібно як закріпити у нормах криміналь-
но-процесуального законодавства чіткі 
критерії визначення їх розумності, так і 
забезпечити їх дотримання шляхом чітко-
го визначення механізму відповідальності 
за допущені порушення і держави, і поса-
дових осіб, які здійснюють провадження у 
кримінальних справах.

4. Запровадження сучасного механіз-
му забезпечення розумних строків кримі-
нального судочинства вимагає системного 
підходу в організації усього кримінально-
го судочинства.

5. Необхідно враховувати тлумачення 
Європейським Судом з прав людини ч. 1  
ст. 6 Конвенції, викладене ним у відповідних 
рішеннях, постановлених за результатами 
розгляду заяв щодо допущених органами до-
судового розслідування та судами порушень 
прав особи, закріплених вказаною нормою.

6. Необхідно зауважити, що українське 
законодавство поки що не передбачає пра-
ва учасників процесу оскаржувати над-
мірну тривалість провадження у справі та 
не гарантує права на від шкодування шко-
ди, завданої внаслідок необґрунтованого 
затягування розгляду справи.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ 
В УКРАЇНІ ТА У ДЕРЖАВАХ ЄС

У статті досліджуються принципи організації та діяльності адвокатури за законодавством Єв-
ропейського Союзу. Аналізуються вироблені європейські стандарти професійної адвокатської ді-
яльності, визначаються їх основні напрями, здійснюється порівняння основоположних принципів 
діяльності європейських адвокатів із принципами діяльності адвокатури в Україні.

Ключові слова: адвокатська діяльність, адвокат, принципи адвокатської діяльності, Кодекс 
поведінки Європейських адвокатів, Хартія Основоположних принципів діяльності європейських 
адвокатів, правила адвокатської етики, європейське законодавство.

В статье рассматриваются вопросы организации и деятельности адвокатуры по законода-
тельству Европейского Союза. Анализируются выработанные европейские стандарты профес-
сиональной адвокатской деятельности, определяются их основные направления, совершается 
сравнение основоположных принципов деятельности европейских адвокатов с принципами де-
ятельности адвокатуры в Украине.

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокат, принципы адвокатской деятельности, 
Кодекс поведения Европейских адвокатов, Хартия основоположных принципов деятельности 
европейских адвокатов, правила адвокатской этики, европейское законодательство.

Issues of organization and activity of lawyers under the legislation of the European Union are 
considered in the article. Developed European and global standards of the professional advocacy are 
analyzed, key directions, comparison is made of core European principles of the advocacy with the 
principles organization and activities in Ukraine.

Key words: advocacy, lawyer, principles of advocacy, Code of conduct for European lawyers, Chapter 
of core principles of the European legal profession, rules of lawyer’s ethical conduct, European legislation.

Загальнообов’язковим чинником будь-
якої правової держави є система захисту 
особи, її прав та свобод. Україна, як демо-
кратична і правова держава, зобов’язана 
забезпечити ці права і свободи людини, що 
закріплені Конституцією, у тому числі пра-
во на захист особи, яка його потребує. Так, 
Конституцією визначено, що «для забезпе-
чення права на захист від обвинувачення та 
надання правової допомоги при вирішенні 
справ у судах та інших державних органах 

діє «адвокатура»[1]. Законом України « Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» закрі-
плено, що адвокатура як недержавний само-
врядний інститут, забезпечує здійснення 
захисту, представництва та надання інших 
видів правової допомоги на професійній 
основі [2].

Водночас, серед правових аспектів євро-
інтеграційних прагнень України особливе 
місце посідає також і інститут адвокатури, 
оскільки його існування поза межами єв-
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ропейської правової традиції неможливе. 
Вироблені європейські та світові стандар-
ти професійної діяльності адвокатури є для 
українських адвокатів системою певних 
орієнтирів при збалансуванні, практичному 
узгодженні ними своїх професійних прав і 
обов’язків, основних завдань та принципів 
діяльності.

На сьогоднішній день поширюється 
інтерес до дослідження принципів адво-
катури, оскільки об’єктивно важливим є 
зростання ролі адвокатури в правореаліза-
ційному процесі. Аналіз принципів органі-
зації та діяльності адвокатури Європейсько-
го Союзу дасть змогу виявити і ті недоліки, 
як існують в організації адвокатури України, 
а також окреслити напрями вдосконалення 
національного законодавства у сфері адво-
катської діяльності. Тому, Україна, орієн-
туючись на інтеграцію до Європейського 
Співтовариства, повинна для себе чітко 
з’ясувати основні, визнані європейською 
співдружністю засади та принципи органі-
зації адвокатської діяльності. Спробуємо 
визначити й охарактеризувати ці загально-
європейські стандарти та джерела їх закрі-
плення.

Нормативною базою регулювання адво-
катської діяльності в Європейському союзі 
є Кодекс поведінки європейських адвокатів 
[3], та Хартія Основоположних принципів 
діяльності європейських адвокатів [4]. Ко-
декс є міжнародним документом, який ре-
гулює діяльність адвокатів у країнах Євро-
пейського Союзу, а також визначає особливу 
роль та місце адвоката у суспільному житті 
будь-якої країни – учасниці ЄС. Параграф 
6 Коментаря до Хартії Основоположних 
принципів діяльності європейських адвока-
тів визначає роль адвоката як: « представни-
ка клієнта, професіонала, якого поважають 
треті сторони, який є незмінним учасником 
справедливого судового процесу. Адвокат 
виконує функції, які виражаються в попе-

редженні та запобіганні конфліктам, в забез-
печенні вирішення конфліктів відповідно до 
визнаних принципів цивільного, адміністра-
тивного та кримінального права, а також в 
захисті свободи, справедливості та верхо-
венства закону».

Основні принципи, якими керуються 
адвокати країн – членів Європейського Со-
юзу у процесі здійснення своєї професійної 
діяльності, закріплені у другому розділі Ко-
дексу. Серед них: принцип незалежності, 
принцип довіри та особистої доброчесності, 
принцип конфіденційності, принцип несу-
місності видів діяльності адвоката, принцип 
саморекламування, принцип завжди діяти 
в інтересах клієнта, принцип обмеження 
відповідальності адвоката перед клієнтом 
[3]. Хартією Основоположних принципів 
європейських адвокатів, яка включає де-
сять загальних принципів професії адвока-
та, можна доповнити принципи, визначе-
ні у Кодексі, такими: принцип уникнення 
конфлікту інтересів, чесність з клієнтом у 
відношенні отримання гонорару, професій-
ність адвоката, повага до колег по професії, 
поважливе ставлення до дотримання норм 
законодавства та справедливого здійснення 
правосуддя, принцип самоврядування адво-
катської діяльності.

1. Принцип незалежності адвокатської 
діяльності

Говорячи про принцип незалежності, 
йдеться про незалежність як внутрішню 
чи особистісну, так і зовнішню. Так, п. 2.1. 
Кодексу зазначає, що обов’язки, що покла-
даються на адвоката у процесі професійної 
діяльності, вимагають від нього абсолют-
ної незалежності, він має бути вільним від 
будь-якого впливу на нього чи тиску ззовні. 
Адвокат має уникати будь-якого посягання 
на його незалежність та бути обережним і не 
завдавати шкоди своїм професійним стан-
дартам для того, щоб задовольнити клієнта, 
суд чи треті особи.
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2. Принцип довіри і особистої порядності
Кодекс виділяє принцип довіри і осо-

бистої порядності, який реалізується тоді, 
коли між адвокатом і клієнтом складаються 
довірчі відносини, а це є можливим у тому 
випадку, якщо у клієнта немає жодних сум-
нівів щодо порядності, чесності та добросо-
вісності адвоката.

3. Принцип конфіденційності
Керуючись принципом довіри і особистої 

порядності, адвокат повинен дотримуватися 
принципу конфіденційності, адже особли-
вістю адвокатської професії є те, що адвокат 
у процесі здійснення адвокатської діяльнос-
ті отримує відомості та інформацію, яку він 
повинен зберігати в таємниці. Кодекс визна-
чає конфіденційність як першочергове та 
фундаментальне право та обов’язок адво-
ката [3]. Тож дотримання принципу конфі-
денційності є необхідною і найважливішою 
передумовою довірчих відносин між адво-
катом і клієнтом, без яких надання правової 
допомоги є неможливим.

4. Принцип дотримання правил інших 
об’єднань адвокатів

Відповідно до законодавчих актів Єв-
ропейського Союзу адвокат з іншої країни 
– учасниці ЄС повинен керуватися правила-
ми об’єднання адвокатів тієї країни, в якій 
він займається професійною діяльністю, 
а також зобов’язаний надати інформацію 
стосовно будь-яких правил, які могли б пе-
решкоджати здійсненню ними професійної 
діяльності.

5. Принцип неприпустимих видів діяль-
ності

Адвокат, як один із учасників здійснення 
правосуддя, зобов’язаний діяти відповідно 
до положення про неприпустимі види діяль-
ності. Адвокат, що займається професійною 
діяльністю, виступає в ролі захисника чи 
представляє інтереси клієнта в країні Спів-
товариства, зобов’язаний керуватися поло-
женням, яке діє в цій державі та яке перед-

бачає несумісність адвокатської діяльності 
з іншими видами діяльності, відповідно до 
правил, які застосовуються до адвокатів у 
цій державі Співтовариства.

6. Принцип особистої реклами
Відповідно до Кодексу, адвокат має 

право інформувати громадськість про свої 
послуги за умови, що ця інформація буде 
точною і не вводитиме в оману, поважати-
ме зобов’язання щодо конфіденційності та 
інших основоположних цінностей адвокат-
ської професії.

7. Принцип домінантності інтересів 
клієнта

Ще одним із основоположних прин-
ципів адвокатської діяльності є принцип 
домінантності інтересів клієнтів, які є до-
мінуючими при здійсненні адвокатом сво-
єї діяльності. Адвокат має завжди діяти в 
інтересах клієнта і ставити його інтереси 
вище своїх власних та вище інтересів своїх 
колег по професії.

8. Принцип обмеження відповідальності 
адвоката перед клієнтом 

Кодекс визначає, що адвокат може  об-
межувати свою відповідальність перед клі-
єнтом у відповідності з професійними пра-
вилами, який цей адвокат дотримується, і в 
такій мірі, як це дозволяється законом дер-
жави його походження та приймаючої дер-
жави Співтовариства [3].

Проаналізувавши основні загальновиз-
нані європейські принципи адвокатської 
діяльності, необхідно виділити ще декіль-
ка принципів, притаманним усім європей-
ським системам адвокатури,та визначені у 
Хартії Основоположних принципів діяль-
ності європейських адвокатів:

– принцип уникнення конфлікту інтер-
есів, який важливий для належного вико-
нання адвокатами своєї професії: адвокат 
зобов’язаний уникати конфлікту інтересів, 
чи ризику конфлікту між інтересами своїх 
клієнтів;
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– принцип чесного ставлення до клієнта 
у відношенні отримання гонорару: сума го-
норару, яку отримує адвокат, повинна бути 
повністю відомою клієнту, справедливою та 
розумною, та відповідати вимогам законо-
давства та професійних правил, якими має 
керуватись адвокат;

– принцип професійності (компетентнос-
ті) адвоката: очевидним є те, що адвокат не 
може представляти інтереси свого клієнта, 
якщо він не має відповідного належного 
рівня освіти та підготовки. Останнім часом, 
підвищення кваліфікації для адвокатів набу-
ли особливого значення у зв’язку із швидки-
ми змінами у законодавстві та у юридичній 
практиці;

– принцип поважливого ставлення до до-
тримання норм законодавства та справедли-
вого здійснення правосуддя: адвокат ніколи 
не повинен свідомо давати фальшиві свід-
чення у суді, чи такі, що вводять суд в оману, 
не повинен брехати третім особам у зв’язку 
із здійсненням своєї діяльності;

– принцип самоврядування адвокатської 
діяльності: тільки такий елемент як адво-
катське самоврядування може гарантувати 
незалежність адвокатам від держави, в той 
час як без гарантії адвокатської незалеж-
ності є неможливим здійснення адвоката-
ми своєї професійної діяльності. Принцип 
самоврядування адвокатської діяльності, 
так званий принцип духу корпоративної 
єдності, реалізується у можливості адвока-
тів об’єднуватися у професійні об’єднання, 
створювати регіональні, загальнодержавні 
та міжнародні спілки та асоціації. Такі про-
фесійні об’єднання захищають соціальні 
та професійні права адвокатів, сприяють 
підвищенню їхнього професійного рівня, а 
також представляють інтереси адвокатів у 
державних органах.

В Україні в основі всієї організації і ді-
яльності адвокатури знаходяться принципи 
верховенства права, законності, незалежнос-

ті, конфіденційності та уникнення конфлікту 
інтересів [2]. Принцип верховенства права 
в адвокатурі набуває особливого значення, 
оскільки адвокати мають спрямовувати свою 
діяльність на захист загальновизнаних прин-
ципів і норм міжнародного права, основним 
пріоритетом якого є права і свободи людини 
і громадянина. Визнання і дотримання цього 
принципу є однією з основних і невід'ємних 
ознак правової держави, у побудові якої бере 
активну участь адвокатура, керуючись своїм 
конституційним призначенням.

Ще одним, не менш важливим, принци-
пом є принцип законності, змістом якого є те, 
що адвокати при здійсненні своєї професій-
ної діяльності повинні керуватися виключно 
нормами законодавства, надавати допомогу 
своїм клієнтам тільки законним способом 
та домагатися додержання прав людини та 
основних свобод, офіційно визнаних націо-
нальним т міжнародним правом [5, с. 176].

Основоположні принцип незалежнос-
ті та принцип конфіденційності діяльності 
адвокатів закріплені у розглянутих міжна-
родних документах, та встановлені законом 
в інтересах здійснення правосуддя, захисту 
довірчого характеру стосунків між адвока-
том і його клієнтом і зміцнення авторитету 
та суспільного престижу адвокатури.

Аналіз принципу уникнення конфлік-
ту інтересів дозволяє зробити висновок, 
що конфлікт інтересів це суперечності між 
особистими інтересами адвоката та його 
професійними правами і обов’язками, наяв-
ність яких може вплинути на об’єктивність 
або неупередженість під час виконання ад-
вокатом його професійних обов’язків, а та-
кож на вчинення чи невчинення ним дій під 
час здійснення адвокатської діяльності [6]. 
В разі виникнення конфлікту інтересів між 
адвокатом та клієнтом, або між обома клієн-
тами адвоката, в першому випадку, адвокат 
не може представляти, захищати клієнта чи 
надавати йому правову допомогу, якщо ін-
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тереси клієнта суперечать власним інтере-
сам адвоката, в другому випадку адвокат без 
письмового погодження з клієнтами, щодо 
яких виник конфлікт інтересів, не може 
представляти, захищати клієнта або нада-
вати йому правову допомогу, якщо до цього 
він надавав правову допомогу, здійснював 
захист або представництво іншого клієнта, 
від якого він отримав конфіденційну інфор-
мацію, дотичну до інтересів нового клієнта.

Проведений аналіз принципів організації 
та діяльності адвокатури в Україні та держа-
вах ЄС дозволяє дійти певним висновкам. 
Перш за все, необхідно відзначити, що в ін-
ституті адвокатури важливе місце належить 
принципам адвокатури. На сьогоднішній 
день, перелік принципів адвокатури в Укра-
їні порівняно із європейськими принципа-
ми діяльності адвокатів значно звужений. 
Варто зауважити, що відсутність у нашому 
законодавстві таких основоположних прин-
ципів діяльності адвокатів як принципу до-
віри і особистої порядності у відносинах 
між адвокатом та клієнтом, принципу об-
меження відповідальності адвоката перед 
клієнтом, принципу чесного ставлення до 
клієнта у відношенні отримання гонорару, 
принципу поважливого ставлення до дотри-
мання норм законодавства та справедливого 
здійснення правосуддя, принципу самовря-
дування адвокатської діяльності призводить 

до зменшення ефективного здійснення своєї 
професійної діяльності адвокатів, адже дані 
принципи пронизують абсолютно всю сут-
ність інституту адвокатури в Україні.

Необхідно впровадити принцип профе-
сійності, який хоча й передбачений у Прави-
лах адвокатської етики [6], проте потребує 
законодавчого закріплення у зв’язку з необ-
хідністю у підвищенні кваліфікації та якості 
роботи адвокатів. 

Отже, адвокати у Європейському Спів-
товаристві при здійсненні своєї професійної 
діяльності повинні суворо дотримуватися і 
керуватися нормами як національного права, 
так і визнаними міжнародними стандартами 
і нормами, а також професійними та етични-
ми правилами. Обов’язковим і невід’ємним 
принципом адвокатської діяльності є неза-
лежність адвокатів. Конфіденційність є фун-
даментальним правом і обов’язком адвока-
тів. Надаючи юридичну допомогу, адвокати 
повинні додержуватися прав людини і осно-
вних свобод, визнаних нормами національ-
ного та міжнародного права.

Тож євроінтеграційне прагнення України 
зобов’язує нашу державу доповнити перелік 
принципів діяльності адвокатури наведени-
ми вище принципами організації та діяль-
ності європейської адвокатури та прагнути 
забезпечити відповідність національного за-
конодавства стандартам ЄС. 
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rights protection.

Доводиться констатувати, що юридич-
на література за означеною проблемати-
кою вирізняється недостатньою увагою 
фахівців до конструювання визначення 
терміну «міжнародна система захисту 
прав людини». Не дивлячись на частов-
живаність відповідне поняття рідко знахо-
дить вираження в авторських дефініціях. 
Частіше під таким кутом зору досліджу-
ються споріднені терміни: «міжнародний 
захист прав людини», «міжнародно-пра-
вові засоби, призначені для забезпечення 
і захисту основних прав людини», «між-
народний механізм захисту прав людини», 
«механізм захисту прав та свобод», міжна-
родно-правові механізми захисту. 

Крім того, що поодинокі визначення 
міжнародної системи захисту прав людини 
часто-густо характеризуються логічною 

недосконалістю: «розмитістю» змісту, іг-
норуванням базових правил формальної 
логіки щодо побудови понять, відсутністю 
єдиного методологічного підходу. 

Тому спробуємо проаналізувати про-
блемні питання конструювання визна-
чення «міжнародна ситема захисту прав 
людини» та запропонувати нову інтерпри-
тацію цієї дефініції.

Науковець, юрист-міжнародник  
М.М. Антонович зміст міжнородної сис-
теми захисту прав людини пропонує ро-
зуміти у «вузькому» і «широкому» сенсі. 
У першому випадку в означеному явищі 
вона вбачає «систему, утворену нормами 
міжнародного права захисту прав людини, 
міжнародного гуманітарного і міжнарод-
ного карного права, які торкаються прав 
людини, та відповідними міжнародними 
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судовими і квазісудовими (контрольними) 
органами, які утворені в рамках міжнарод-
них організацій. 

В другому, – до вказаного переліку 
складових додатково включаються «між-
народні політичні норми щодо прав люди-
ни, які концентруються на правах людини 
в міжнародних відносинах та способах, 
якими держави та інші суб’єкти міжна-
родних відносин визначають і забезпечу-
ють права людини» [1, с. 86-87]. 

Зі змісту процитованих положень 
яскраво прослідковується 

не врахування вченим одного з фунда-
ментальних логічних правил побудови дефі-
ніцій – «визначення повинно бути ясним». 

Автор розкриває зміст визначуваного 
терміну за допомогою понять, 

які самі потребують визначення, а 
саме: «міжнародне право захисту прав лю-
дини», «міжнародне гуманітарне право», 
«міжнародне карне право». Більше того, 
ситуація ускладнюється тим, що у фахо-
вій літературі 

не вироблено єдиного підходу які саме 
норми об’єднуються тою або іншою з на-
званих галузей. Навіть в навчальній лі-
тературі система норм безпосередньо 
пов’язаних с правами та свободами осо-
би іменується по різному: часом між-
народним правом захисту прав людини  
[2, с. 532] або міжнародним гуманітар-
ним правом [3, 379-380], а в деяких ви-
падках міжнародним правом прав людини  
[4, с. 178]. В результаті неточностей допу-
щених у конструюванні дефініції, істотні 
ознаки дефінієндуму у дефінієнсі фактич-
но залишилися не розкритими.

Зі схожих позицій підходять до визна-
чення «міжнародно-правова система за-
хисту прав людини» фахівці з права В.Н. 
Денисов та В.І. Євінтов. Для них відповід-
не явище складається з «норм-принципів, 
що захищають підвалини галузі, конкрет-

них норм матеріального міжнародного 
права, в яких містяться стандарти прав 
людини, процесуальних норм галузі прав 
людини (вони набувають дедалі більшо-
го значення, тому що відповідають на 
питання, як діяти, щоб захистити права 
людини), а також створених міжнарод-
них правових механізмів дії міжнародно-
го співтовариства держав щодо оборони 
людських прав» [5, с. 16-21]. Вказане ви-
значення має ряд слабких місць логічного 
та логіко-методологічного характеру. 

Дефініція, аналогічно попередній за 
змістом є неясною. 

Визначуване поняття «міжнародна сис-
тема захисту прав людини» розкривається 
через інші поняття: «норми-принципи, що 
захищають підвалини галузі», «стандар-
ти прав людини», «галузь прав людини», 
«міжнародні правові механізми дії міжна-
родного співтовариства держав щодо обо-
рони людських прав», що вимагають від 
користувача базовою дефініцією пошуку 
їх визначень в теорії міжнародного права  
(а це непросто за умови багатозначності тлу-
мачень змісту відповідних понять. – Н.К.). 

Вбачається й не виважений підхід до 
термінології, що вживається у дефієнсі 
вказаної понятійної конструкції. Викорис-
тання терміну «конкретні» щодо норм ма-
теріального міжнародного права, на наш 
погляд, не містить 

під собою логічних підстав. Із загальної 
теорії права відомо, що правова норма – 
це формально-обов’язкове правило фізич-
ної поведінки, яке має загальний характер 
і встановлюється або санкціонується дер-
жавою [6, с. 189]. Цілком природньо, що 
таке правило поведінки апріорі не може 
бути неконкретним. 

З логіко-методологічної точки зору під-
дається критиці й відсутність у дефінієнсі 
визначення В.Н. Денисова та В.І. Євінто-
ва конкретизації особливих ознак запро-
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понованих ними складників міжнародно-
правової системи захисту прав людини: 
«норм-принципів» і «галузі» (підвалини 
якої, за авторським баченням, захищаються 
такими нормами-принципами. – Н.К.). У 
озаченій редакції до логічного обсягу пер-
шого поняття, може бути віднесено нор-
ми-принципи будь-якої галузі права (а не 
лише міжнародного. – Н.К.). Викладене у 
повній мірі стосується й терміну «галузь». 
Використання такої широкої за змістом ка-
тегорії без визначення її якісно-індивіду-
альних рис, є хибною позицією як з мето-
дологічної, так і з логічної точки зору. Тому 
що, дефініція будь-якого поняття у своєму 
закінченому вигляді може бути побудова-
на лише шляхом конкретизації загальних 
ознак, характерних не лише для цього, а й 
для споріднених та суміжних понять, тобто 
через відображення іманентних йому спе-
цифічних рис [7, с. 19].

Об’єктом критичних зауважень є не 
тільки зміст дефініції «міжнародна систе-
ма захисту прав людини», але й форма її 
викладення. У визначенні 

наводиться додатковий коментар сто-
совно поступового набуття процесуальни-
ми нормами галузі прав людини більшого 
значення. Розробники пояснюють даний 
процес тим, що відповідні норми визнача-
ють процедуру захисту прав людини. Од-
нак, така вказівка не допомагає з’ясувати 
додаткові специфічні властивості комен-
тованого явища, а невиправдано «засмі-
чує» зміст дефініції не суттєвою (у даному 
випадку. – Н.К.) інформацією. 

Віддаючи належне згаданим науковцям, 
як одним з небагатьох, які приділяють ува-
гу поняттю «міжнародна система захисту 
прав людини», на підставі здійсненого ана-
лізу доходимо висновку про необхідність 
уточнення авторських форм розгляну-
тих дефініцій та поступового вироблення 
спільними зусиллями загальних підходів 

до конструювання відповідного визначен-
ня та отримання про нього точного знання.

З метою розкриття змісту досліджу-
ваного правового феномену, насамперед, 
з’ясуємо значення категоріальних понять, 
що несуть головне теоретичне наванта-
ження у відповідній юридичній конструк-
ції «система» та «захист прав».

Спираючись на етимологічне розумін-
ня системи [8, с. 207] є можливість назвати 
дві обов’язкових її складових: сукупність 
певних елементів та структуру, що стано-
вить взаєморозміщення та взаємозв’язок 
складових частин цілого [8, с. 432]. 

У свою чергу, під захистом прав зазви-
чай правники розуміють діяльність, що 
спрямована на поновлення порушених 
або незаконно обмежених прав, свобод, 
законних інтересів особи та відшкоду-
вання шкоди завданої правопорушеннями  
[9, с. 140]. Відповідно до ч. 3 ст. 2 Між-
народного пакту про громадянські та по-
літичні права (далі – МПГПП) кожна дер-
жава зобов’язана забезпечити будь-якій 
особі, права і свободи якої (декларовані 
названим міжнародним актом. – Н.К.) по-
рушені, ефективний засіб правового за-
хисту, встановлення права на правовий 
захист через судові, адміністративні чи 
законодавчі органи; застосування компе-
тентними властями засобів правового за-
хисту [10, с. 54]. У свою чергу, відповідні 
правозахисні засоби конкретизуються у 
вжитті (у разі потреби. – Н.К.) компетент-
ними органами відновлювальних і ком-
пенсаційних заходів адекватних ситуації.

Для виконання будь-якої діяльності (у 
тому числі правозахисту. – Н.К.) є необ-
хідним набір спеціальних засобів, сукуп-
ність яких в їх взаємодії являє собою не 
що інше, як механізм здійснення цієї ді-
яльності. 

Отже, наступним кроком у аналізі між-
народної системи захисту прав людини 
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повинно стати дослідження змісту засобів 
захисту прав людини на міжнародному 
рівні. Усвідомлюючи необхідність систем-
ного підходу у дослідженні цього багато-
гранного явища за вихідну точку візьмемо 
більш широку дефініцію «міжнародно-
правові засоби, призначені для забезпе-
чення і захисту основних прав людини». 
За браком розмаїтого масиву підходів до 
розуміння обраного терміну пропонуємо 
увазі окрему позицію метра української 
терії права П.М. Рабіновича. Професор 
серед таких засобів виокремлює: 

«а) міжнародно-правові акти, які вмі-
щують правила діяльності, формулюють 
права і обов’язки відповідних суб’єктів 
(конвенції, пакти, угоди, договори тощо), 
а також міжнародні документи, які норм, 
правил поведінки не вміщують, прав і 
обов’язків безпосередньо не формулюють 
(зокрема, декларації, заяви, меморанду-
ми); 

б) міжнародні органи по спостережен-
ню, контролю за дотриманням основних 
прав людини (комісії, комітети) та по за-
хисту цих прав 

(суди, трибунали)» [11, с. 9]. 
Враховуючи інтерпретовану вище по-

зицію П.М. Рабіновича, специфічне функ-
ціональне призначення діяльності щодо 
захисту прав людини (як визначального 
критерію відбору складових досліджува-
ного явища. – Н.К.) напрошується логіч-
ний висновок, що система міжнародно-
правових засобів захисту прав людини в 
синтезованому аспекті інтегрує в собі на-
ступні елементи: 

1. Міжнародно-правові акти, які міс-
тять принципи і норми щодо захисту 
прав людини (у тому числі, структури та 
функцій уповноважених правозахисних 
інституцій. – Н.К.). До відповідних базис-
них джерел універсального та регіональ-
ного характеру необхідно віднести: Статут 

ООН [10, с. 37], МПГПП [10, с. 53], Між-
народний пакт про економічні, соціальні і 
культурні права [10, с. 44], Факультатив-
ний протокол до МПГПП [3, с. 69], дру-
гий Факультативний протокол до МПГПП  
[10, с. 73], Конвенцію про захист прав лю-
дини і основоположних свобод [12], Єв-
ропейську соціальну хартію [10, с. 570], 
Американську конвенцію про права люди-
ни [10, с. 720], Африканську Хартію прав 
людини і народів [10, с. 737] тощо. 

2. Міжнародні документи, що міс-
тять звичаєві норми з питань захисту 
прав людини. Зокрема, Загальна декла-
рація прав людини [10, с. 39] положення 
якої не виражають жодної безпосередньої 
обов’язковості, але викладені в цьому до-
кументі права індивіда є предметом чис-
ленних договірних гарантій, у тому числі 
у правозахисній площині. 

3. Міжнародні несудові та судові ін-
ституції щодо захисту прав людини.

До універсальних міжнародних органі-
зацій даного різновиду належать, зокрема:

– ООН, головні та допоміжні структур-
ні органи цієї авторитетної міжнародної 
організації: Генеральна Асамблея, Еконо-
мічна і соціальна рада, Рада безпеки, Між-
народний суд, Верховний комісар з прав 
людини, Комісія з прав людини (з 2006 р. 
Рада з прав людини. – Н.К.);

– комітети ООН: з прав людини, проти 
катувань, з ліквідації расової дискриміна-
ції, з ліквідації дискримінації стосовно жі-
нок, із захисту всіх трудящих-мігрантів і 
членів їх сімей, з прав дитини, з економіч-
них, соціальних і культурних прав. 

Серед регіональних міжнародних орга-
нізацій, що нині вважаються дієздатними 
доцільно виокремити: 

– Раду Європи та її органи: Європей-
ський суд, Європейський комітет з со-
ціальних прав, Європейський комітет з 
питань запобігання катуванням, Комісара 
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Ради Європи з прав людини, Комітет Мі-
ністрів Ради Європи, Комітет експертів 
Європейської хартії регіональних мов або 
мов меншин, Консультативний комітет з 
Рамкової конвенції про захист національ-
них меншин; 

– Організацію з безпеки і співробітни-
цтва в Європі, Верховного комісара ОБСЄ 
у справах національних меншин; 

– Організацію американських держав, 
її органи (Міжамериканську комісію з 
прав людини, Міжамериканський Суд з 
прав людини); 

– Організацію Африканської Єдності, її 
органи (Африканську Комісію з прав лю-
дини, Африканський Суд з прав людини).

4. Рішення міжнародних судів. Такі 
рішення (крім основного призначення 
в межах міжнародної судової процеду-
ри. – Н.К.) відіграють допоміжну роль у 
з’ясуванні змісту міжнародних домовле-

ностей щодо захисту прав людини, оскіль-
ки окреслюють чіткі контури їх норматив-
них положень.

Названі складові взаємопов’язані між 
собою. Міжнародні органи на підставі 
міжнародних домовленостей, з урахуван-
ням рішень міжнародних судів, у частині 
тлумачення окремих нормативних поло-
жень міжнародних документів, співпра-
цюють в сфері захисту прав людини та у 
своїй сукупності утворюють міжнарод-
ну систему захисту прав людини. Таким 
чином, названа система є складною пра-
вовою конструкцією, що складається з 
системи міжнародно-правових засобів 
поновлення порушених прав і свобод лю-
дини: міжнародно-правових документів 
і міжнародних інституцій щодо захисту 
прав і свобод, рішень міжнародних судів, 
у частині тлумачення правозахисних норм 
міжнародного права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Теорія і практика. –  

К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 384 с.
2. Международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – 2-е изд.,  

перераб. и доп. – М.: Междунар. Отношения, Юрайт-Издат, 2007. – 816 с.
3. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Г.В. Игнатенко и проф.  

О.И. Тиунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 624 с.
4. Міжнародне публічне право : підручник /В.М. Репецький, В.М. Лисик, М.М. Микієвич та ін.; 

за ред. В.М. Репецького.- 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 437 с.
5. Денисов В., Євінтов В. Міжнародна система захисту прав людини – новий етап розвитку // 

Права людинив Україні: Щорічник 1994. – К. : Укр. Правн. Фундація, 1996. – С. 16-21.
 6. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. –  

К.: Укр. енцикл., 1998 – т.4: Н-П. – 2002. – 720 с.
7. Гуржій Т.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних тран-

спортних засобів правил керування: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – К.: НАВСУ, 2004. – 192.
8. Новий тлумачний словник української мови. – 4 том РОБ-Я (у чотирьох томах). – Київ:  

Вид-во «АКОНІТ». – 2000. – 941 с.
9. Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты: Учебное пособие. – М.:  

ИКФ «ЭКМОС», 2003. – 288 с.
10. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа 

НОРМА – ИНФРА М, 1998. – 784 с.
11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави, посібник для студентів  

спеціальності «Правознавство», видання 2-е, зі змінами і доповненнями. Київ. – 1994. – 236 с.
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. [Електронний ресурс]:  

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.



Наукове періодичне видання
Актуальні питання публічного та приватного права

Науковий журнал

# 1 (06) 2014

Підписано до друку 12.05.2014 р. Формат 70х108/16.
Папір офсетний. Друк на дуплікаторі. Ум.-друк. арк. 30,92.

Тираж 100 прим.
Видавник: ГО «Причорноморська фундація права»

65001, м. Одеса, а/с 307
www.blackseafoundationoflaw.org.ua

E-mail: articles@blackseafoundationoflaw.org.ua
Телефон: +38 099 489 35 92


