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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 літера-
тура, що воно впливало на розвиток на-
шого права і розширило наше юридичне 
мислення» [9, с. 5].

А.Х. Саїдов характеризуючи романо-
германську правову сім’ю зазначає, що 
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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 теоретичному 
та історичному аспектах висвітлювались 
в наукових роботах українських та зару-
біжних дослідників. Насамперед, це праці 
Ю. Бардаха, О. Бальцера, П.Г. Виноградо-
ва, В. Володкевича, Д.В. Дождєва, А. Де-
бінського, 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, 
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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 право-
ву систему Польщі розпочалося в більш піз-
ній історичний період, а саме з ХІІІ століття. 

Багато в чому воно йшло через Німеччину, 
але агресивна політика німецьких феодалів 
ускладнювала цей процес. Б.Й. Тищик, на-
зиває у ХІІІ ст. три основні системи: поль-
ське 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 по-
требувала королівська адміністрація для 
несення служби і виконання диплома-
тичних обов’язків. З 11 створюваних, під 
патронатом корони, кафедр – п’ять були 
віддані римському праву і три праву кано-
нічному. На жаль, вони не були заповне-
ні та не почали працювати, адже не було 
відповідних фахівців з римського права. 
Викладання римського права почалося 
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не раніше 1518 року. Перша кафедра рим-
ського права була створена в 1533р. єпис-
копом Петром Томіцкі (1523-1536), випус-
кником Болонського 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 дер-
жавою, суспільством тощо [16, с.117]. 
Наприклад, існували наступні збірки 
канонічного права – Троїстий збірник, 
кінець 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, кафоліч-
ний характер римського права вбачаєть-
ся в постійній потребі римської церкви 
разом з християнським вченням розпо-
всюджувати римську юриспруденцію. 
У Польщі духовенство намагалося ввести 
римське право проти бажання польського 
дворянства. Причина цього явища досить 
очевидна: 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 право 
Польщі в цей період відчутний вплив мали 
Статути Великого князівства Литовського 
1529, 1566 та 1588 р.р. Ці статути охоплю-
ють майже всі ділянки права: державного, 
цивільного, воєнного, карного, земель-
ного, сімейного, судочинства та деяких 
інших. Щодо впливу римського права, 
потрібно погодитись з думкою П.П. Му-
зиченко, що склад кодифікаційних комісій 
по створенню Статутів 1566 і 1588 років, 
говорив про те, що знавці римського пра-
ва займали в них провідне місце (Дома-
нівський, 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 завдяки 
процесам кодифікації законодавства. Для 
Польщі цей період характеризується наса-
дженням права окупантів, а саме Цивіль-
ного кодексу Австрії 1811р., Цивільного 
кодексу Німеччини, окрім того відбулося 
запозичення французького законодавства, 
а саме так званого Кодексу Наполеону, 
який почав діяти з 1 травня 1808 року. Роз-
порядженням міністра юстиції Фелікса 
Лубенського були також введені Цивіль-
ний процесуальний кодекс та Торговий 
кодекс від 1807 року. Німецькі компарати-
вісти К. Цвайгерт та Х. Кьотц визначали, 

що Цивільний кодекс 1804 року не тільки 
став ядром французького цивільного пра-
ва, а й послужив класичним зразком для 
кодифікації приватного права всієї роман-
ської правової сім’ї [18, с. 153]. Кодекс, 
як і римське класичне право, містить чіткі, 
лаконічні формулювання, написаний про-
стою мовою. Вирішуючи окремі питання 
права, зокрема права власності, договору, 
позовів, кодекс прямо повторює римське 
класичне право. Під час завойовницьких 
воєн кодекс поширювали по всій Європі, 
він став частиною законодавства Польщі. 
Спочатку, звісно, він сприймався з не-
довірою, адже польська шляхта боялася 
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 літературі 
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 
основних інститутів цивільного права не 
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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 придба-
ла найбільшу актуальність в наші дні, тим 
більше, що багато інститутів римського 
публічного та приватного права адаптува-
лися в законодавстві цілого ряду європей-
ських цивілізацій. На нашу думку, Поль-
ща не зазнала прямого впливу римського 
права, але воно мало істотний вплив на 
формування сучасної правової системи. 
Елементи канонічного та римського пра-
ва починають проникати в цивільно-пра-
вовий устрій вже в ХІІ – ХІІІ ст. Рецепція 
римського права на рівні правової системи 
здійснювалася декілька разів, як прави-
ло, через нормативно-правові акти інших 
держав. Особливість рецепції римського 
права полягає в тому, що воно зазнава-
ло кількашарового опрацювання на рівні 
юридичної науки, зараз як університет-
ський предмет римське право є постійно 
складовою юридичної освіти. Сформу-
вавшись на ґрунті власного звичаєвого 
й римського приватного права, польське 
право не мало історичної можливості по-
слідовно розвиватися в межах самостійної 
національної правової системи, а стало 
прикладом інтеграційного утворення на 
основі поєднання національного права та 
інших елементів, серед яких вагоме місце 
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 на-
ука використовує здобутки минулого, якими 
є праці таких дореволюційних вчених-пра-
вознавців, як М.А. Гредескул, М.М. Корку-
нов, Л.Й. Петражицький, Г.Ф. Шершеневич 
та ін., які сформували світоглядну та мето-
дологічну базу для проведення низки за-
гальнотеоретичних 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 уваги 
на етимології даного терміну, а відразу пе-
реходять до вивчення складеного понят-
тя – «реалізація права». Між тим, на думку 
російського дослідника А.І. Абрамова, по-

вноцінне, логічно завершене дослідження 
таких складових правових категорій мож-
ливе виключно за умови точного виявлен-
ня 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 роз-
дягається з різних позицій. Так, на-
приклад, О.Ф. Скакун під реаліза-
цією норм права розуміє «втілення 
приписів правових норм в правомірній 
поведінці суб’єктів права, в їх практичній 
діяльності. Її можна розглядати як про-
цес і як кінцевий результат» [4, с. 419]. 
П.М. Рабінович також надає аналогіч-
не формулювання реалізації правових 
норм. Так, він підкреслює, що «реалізація 
правових норм – це здійснення їх при-
писів у практичних діях (бездіяльності) 
суб’єктів». При цьому підкреслюється, що 
соціальною сутністю реалізації правових 
норм є задоволення учасниками суспіль-
ного життя своїх потреб соціально при-
йнятими (допустимими) способами, засо-
бами, які змодельовані, «сконструйовані» 
державою [5, с. 129].
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При дослідженні поняття реалізації норм 
права, як зауважує М.К. Маліков, в якості 
вихідного беруться наступні обставини:

– 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 
права досягається результат, зміст якого 
був закладений законодавцем при виданні 
норми права. Тому своєчасна й точна реа-
лізація правових норм – це найважливіша 
передумова додержання та зміцнення пра-
вопорядку» [7, с. 210].

Прийняття нормативного акту – це по-
передній етап правового регулювання. 
Головний аспект правореалізації полягає 
у тому, щоб на практиці здійснити ті за-
ходи, які стали нормою права, але ще не 
знайшли свого втілення у житті. У загаль-
ній теорії права під реалізацією правових 
норм розуміють «таку поведінку суб’єктів 
права, в якій втілюються приписи право-
вих норм (правомірна поведінка), прак-
тична діяльність людей по здійсненню 
прав і виконанню юридичних обов’язків. 
Іншими словами, це втілення у вчинках 
людей тих вимог, які в загальній формі ві-
дображені в нормі права. Реалізація норм 
права є безпосереднім результатом право-
вого регулювання, конкретним його про-
явом» [8, с. 263].

Отже, виходячи з вище викладених 
понять, реалізація права включає в себе 
такий основоположний аспект, яким є 
правомірна поведінка суб’єктів права – 
будь-які вчинки учасників суспільних від-
носин повинні бути засновані на правових 
приписах або бути такими, що не заборо-
нені ними. Тобто, «дозволено все, що не 
заборонено законом». Не порушення за-
борон (пасивна поведінка), в свою чергу, 
дає можливість безперешкодній реаліза-
ції прав і свобод інших суб’єктів права 
[9, с. 80]. Цій же меті сприяє виконання 
ними своїх обов’язків, що є другою сто-
роною правореалізації. Якщо реалізація 
особою своїх прав є добровільним актом 
дії, то виконання обов’язків має характер 
необхідності і забезпечується примусо-
вою 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 
правового регулювання, яка зводиться 
до здійснення вимог правових норм у ді-
яльності учасників суспільних відносин 
[13, с. 26]. У цьому розумінні поняття «ре-
алізація права» тотожне поняттю «реалі-
зація норм права».

Узагальнюючи наведені визначення, 
відзначимо, що при реалізації права від-
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бувається втілення в життя або здійснення 
в поведінці людей конкретних правил, мо-
делей поведінки, що містяться в юридич-
них нормах.

Щодо реалізації функцій права, слід за-
значити, що ця проблема не так глибоко 
досліджена. Очевидно це пов’язано з тим, 
що реалізація функцій права ототожню-
ється із здійсненням (реалізацією) права. 
Ці явища, безперечно, мають багато спіль-
ного, проте, вважаємо слушною думку 
А.І. Абрамова про те, що вони не іден-
тичні у всіх відносинах [3, с. 188]. Осно-
вна відмінність випливає з принципової 
різниці категорій, в єдності з якими вико-
ристовується 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 
розвитком знань про право, яке вимагало 
відповідних понять і визначень для відо-
браження нових сторін права, нових ви-
сновків, отриманих юридичною наукою. 
Сам по собі термін «функція» досить ба-
гатозначний, він вживається для опису 
динамічних структур і в першу чергу для 
характеристики їх дії, впливу, діяльнос-
ті. 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 
змісту відповідно до мінливості суспіль-
них 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 пред-
мета (явища) обумовлені єдиним фактом 
– певним предметом або явищем. Інші 
факти об’єктивної реальності можуть 
мати відношення до функцій того чи ін-
шого явища лише настільки, наскільки 
вони мають відношення 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 формою 
реалізації функцій права є орієнтаційна, суть 
якої полягає у здійсненні орієнтаційного 
правового впливу та виробленні у громадян 
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позитивних правових установок, які у своїй 
сукупності утворюють правову орієнтацію. 

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 являє 
собою досягнення цілей тієї чи іншої функ-
ції, втілення соціального призначення права 
в суспільному бутті, то процес здійснення 
функцій не може закінчуватися на тій ста-
дії поведінки людей, коли вони діють згідно 
встановлених правил. Для реалізації функ-
цій права принципове значення набуває ре-
зультат такої поведінки [3, C. 183]. Самі по 
собі правомірні вчинки характеризують ре-
алізацію норм права. Але поведінка люди-
ни, що діє в суворій відповідності до вста-
новлених норм, часто не призводить до тих 
наслідків, на які розраховував законодавець 
при виданні правового акта. Причини цього 
можуть бути різні: недосконалість норма-
тивно-правових актів (неточність формулю-
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вань, відсутність чіткості і ясності правових 
норм, нерідко відверта двозначність окре-
мих правових положень), невірний вибір 
правових засобів при регулюванні тих чи ін-
ших 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 складний 
процес, ніж реалізація норм права. Крім 
загальних стадій, властивих одночасно як 
процесам реалізації права так і реалізації 
функцій права, для останнього характер-

ним є, по-перше, наявність стадії встанов-
лення міри можливої і належної поведінки 
(початковий етап процесу реалізації функ-
цій права); по-друге, здійснення соціаль-
ного призначення права, досягнення цілей 
тієї чи іншої функції як необхідний еле-
мент і остаточний етап процесу. Остання 
стадія виражає суть реалізації функцій пра-
ва і є головною ознакою, що відрізняє дану 
категорію від реалізації 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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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ 
ТА РОЗРОБКА ЗАКОНОПРОЕКТУ ЯК ПОЧАТКОВА СТАДІЯ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАРОДНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ

У статті,  на основі аналізу зарубіжного законодавства, досліджено сутність та цілі початкової 
стадії народної законодавчої ініціативи. Розглянуто основні критерії, які необхідно враховувати 
громадянам-виборцям під час розробки проекту закону.

Ключові слова: народна законодавча ініціатива, ініціативна група, законопроект.

В статье, на основе анализа зарубежного законодательства, исследованы сущность и цели 
начальной стадии народной законодательной инициативы. Рассмотрены основные критерии, 
которые необходимо учитывать гражданам-избирателям при разработке проекта закона.

Ключевые слова: народная законодательная инициатива, инициативная группа, законопроект.

In the article,  on the basis of analysis of foreign legislation, essence and aims of the initial stage 
of folk legislative initiative are investigational . Basic criteria that must be taken into account to the 
citizens-electors during development of project of law are considered.

Key words: people legislative initiative, initiative group, bill.

Актуальність теми зумовлена тим, що 
народна законодавча ініціатива є відносно 
новим засобом прояву народної волі, й на 
відміну від інших форм безпосередньої 
демократії, таких як референдум, вибори 
та ін. - є мало відомою.

  Процедура організації та проведення 
народної законодавчої ініціативи скла-
дається з цілого ряду взаємопов’язаних 
стадій, які передбачені процесуальними 
нормами відповідного законодавства.  Іні-
ціювання  є початковою й основною ста-
дією з якої починається «запуск» процесу 
реалізації та здійснення народної зако-
нодавчої ініціативи. Від неї, значним чи-
ном, залежить подальший характер і зміст, 
а також – кінцевий результат законодавчої 
діяльності, так як на даній стадії заклада-
ються не лише основи, а й вектор подаль-
шого розвитку правотворчості [1, с. 228 ]. 

Саме тому, комплексний аналіз зазначеної 
стадії має важливе як теоретичне так і 
практичне значення.

У статті на основі теоретичних роз-
робок та аналізу чинного зарубіжного за-
конодавства, ставиться за мету з’ясувати: 
по-перше, що являє собою ініціативна 
група та хто може до неї входити; по-
друге, з’ясувати основні змістовні крите-
рії, які необхідно дотримуватися під час 
розробки проекту закону. 

Науковим дослідженням інституту на-
родної законодавчої ініціативи займали-
ся такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: 
О.М. Мудра, В. Ф. Нестерович, В. Н. Ру-
денко, Дж. Ф. Ціммерман, В. М. Шаповал, 
та ін.., – праці яких слугували фундамен-
том для написання даної роботи.

Народна законодавча ініціатива розпо-
чинається із організації ініціативної групи 
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та розробки законопроекту, або як ми її 
називаємо - стадії ініціювання ініціативи. 
Зазначена стадія виступає основополож-
ною ланкою правотворчого процесу. На 
стадії ініціювання ініціативи вирішується 
ряд питань, зокрема: питання, яким чи-
ном населення буде виступати суб’єктом 
законодавчого процесу та в якому вигляді 
повинен бути розроблений законопроект – 
у вигляді пропозиції або у вигляді проекту? 

На зазначені питання відповідь потріб-
но шукати у тому чи іншому законі відпо-
відної країни, який регламентує народну 
законодавчу ініціативу. Відповідаючи на 
перше питання, виступати з законодавчою 
ініціативою має право ініціативна група 
жителів певної країни або штату, які наді-
лені виборчим правом, кількість яких чіт-
ко регламентована законодавством певної 
країни. Виникає питання, що таке ініціа-
тивна група і який порядок її створення.

Аналізуючи законодавство зарубіж-
них країн, можна зробити висновок, що 
ініціативна група – це об’єднання пев-
ної кількості громадян однієї країни,  які 
згрупувалися задля реалізації свого пра-
ва та права всіх громадян бути суб’єктом 
законотворчості. Ініціативна група ство-
рюється та існує на основі спільної ідеї 
(пропозиції), власного бачення стосовно 
вирішення певної проблеми, яка може 
бути розв’язана, шляхом прийняття відпо-
відного законопроекту. Ініціативна група 
виступає тією базовою частинкою з якої 
починається зароджуватися складний 
процес народної законодавчої ініціативи.  
Ініціативна група  може називатися комі-
тетом законодавчої ініціативи (комітет) 
у Республіці Польща ст..5 ч.1 Уставу «Про 
здійснення законодавчої ініціативи  грома-
дянами» [2], ініціативною комісією в Іспа-
нії ст.. 3 ч. 2 [3].  Основним завданням іні-
ціативної групи є: по-перше,  формування 
пропозицій або розробка законопроекту, 

відповідно до вимог встановлених зако-
нодавством, по-друге, сприяння процесу 
збору підписів за законопроект/ініціати-
ву, по-третє, представляти інтереси усіх 
громадян, які підтримують відповідну 
ініціативу. Тобто, ініціативна група уосо-
блює в собі певну частину громадян, які 
бажають брати участь у законотворенні, і 
є його офіційним представником у діалозі 
з державою.

Кількісний склад ініціативної групи 
для кожної країни – різний, й може коли-
ватися від 1(у випадках подачі ініціативи 
одноособово) 100 чоловік. Відповідно до 
Закону Латвійської Республіки «Про наці-
ональний референдум, законодавчу ініціа-
тиву та європейську громадянську ініціа-
тиву» ст.. 23 ч.3 ініціативна група повинна 
складатися з 10 виборців [4], Конститу-
ція штату Массачусетс у ст. LXXIV роз-
діл 3, також передбачає підтримку петиції 
10 виборцями [5], закон «Про законодав-
чу ініціативу громадян» Литовської Рес-
публіки у ст.. 5 ч. 1, закон Румунії «Про 
здійснення законодавчої ініціативи гро-
мадян» № 189 1999 від 14 грудня 1999 р. 
у ст.  ч 1[6] передбачає склад ініціативної 
групи не менше ніж 10 чоловік [7], згідно 
з законом Республіки Білорусь від 26 лис-
топада 2003 р. № 248-3 «Про порядок ре-
алізації права законодавчої ініціативи гро-
мадянами Республіки Білорусь» ст.. 7 ч. 1 
ініціативна група повинна складатися не 
менше ніж із 100 чоловік [8]. Зазначимо, 
що у загальному вигляді ініціативні групи 
повинні бути створені і зареєстровані від-
повідно до законодавства. 

Громадяни, які бажають стати членом 
ініціативної групи зобов’язані надати дані, 
які посвідчують їх особу, зокрема: прізви-
ще, ім’я, по-батькові, дату народження, 
місце проживання, вказати громадянство, 
надати реквізити паспорта, а також під-
писати згоду на участь в ініціативні групі. 
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Після того, як всі бажаючі надали особо-
ві дані проводиться зібрання ініціативної 
групи, на якому приймається рішення про 
створення групи і обирається із її складу 
голова та заступник голови групи. Зазна-
чене засідання підлягає протоколюванню. 
Окреслена нами процедура створення 
ініціативної групи притаманна більшості 
країн в яких існує народна законодавча 
ініціатива. Більш детально  зазначена про-
цедура розписана у ст..8 Закону «Про по-
рядок реалізації права законодавчої ініціа-
тиви у Республіці Білорусь» [8]. 

Зазначимо, що законодавство деяких 
країн/штатів наділяє правом кожного гро-
мадянина ініціювати законодавчу ініціа-
тиву, тобто не потрібно створювати іні-
ціативну групу для подачі пропозиції про 
прийняття законопроекту або пропозиції. 
Зазначене положення передбачено, зокре-
ма законом № 04/ L-025 dвід 26.10.2011 р. 
«Про законодавчу ініціативу» Республіки 
Косово у ст.. 10 [10]. 

Не менш важливим питанням, яке по-
требує вирішення, на стадії ініціювання 
ініціативи є питання стосовно того, в якій 
формі повинна бути представлена ініці-
атива, у формі законопроекту або у фор-
мі пропозиції. Законодавство більшості 
зарубіжних країн передбачає внесення, 
шляхом права законодавчої ініціативи, 
до представницького органу, саме проект 
закону, натомість законодавство деяких 
інших країн/штатів передбачають можли-
вість подання як законопроекту так і про-
позиції. 

Ініціатива, зазвичай, можлива у разі не-
спроможності особою самостійно підго-
тувати законопроект відповідно до вимог, 
які передбачені законодавством. У такому 
разі, прохання про розробку відповідного 
законопроекту направляється до законо-
давчого органу (до Асамблеї у Косово)  
разом із супровідним пояснювальним лис-

том у якому детально вказуються цілі, які 
плануються досягти ,за допомогою май-
бутнього закону ст.13 Закону «Про законо-
давчу ініціативу» Республіки Косово [10]. 

Як вже зазначалося народна законо-
давча ініціатива може бути представлена 
у вигляді розробленого законопроекту 
(або як її ще називають – сформована на-
родна законодавча ініціатива), який пови-
нен відповідати певним вимогам. Загаль-
ною вимогою для всіх законопроектів є 
відповідність його форми, вимогам зако-
нодавчої техніки відповідної країни. Так 
у Білорусії проект закону, який пропону-
ється громадянами в порядку реалізації 
народної законодавчої ініціативи повинен 
відповідати вимогам, які встановлені За-
коном Республіки Білорусь від 10 листопа-
да 2000 р.  «Про нормативно-правові акти 
Республіки Білорусь» № 7, 2/136. Аналізу-
ючи зазначений Закон, законопроект, від-
повідно до ст..23, повинен бути внутріш-
ньо узгоджений, логічно побудований 
і відповідати вимогам нормотворчої техні-
ки. Відповідно до ст..28 законопроект має 
бути структурований та може складатися 
з таких елементів, як: преамбула, розділи, 
глави, пункти, підпункти, частина, абзац. 
Ст.31 передбачає, що текст нормативно – 
правового акту повинен бути викладений 
лаконічно, простою і зрозумілою мовою, 
виключаючи можливість різного тлума-
чення норм [11]. Зазначимо, що наведені  
положення Закону відображають головні 
постулати нормотворчої техніки, які пе-
редбачені у кожному законодавстві. 

Законодавство деяких інших зарубіж-
них країн може встановлювати й інші, до-
даткові вимоги, які повинні бути тексту-
ально виражені в законопроекті, зокрема: 
Органічний Закон Іспанії у ст. 3 ч. 2 п.а 
передбачає  наявність обов’язково пре-
амбули, яка повинна передувати тексту, 
який розміщений в законі [3], Закон Ру-
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мунії № 189 199 «Про здійснення на-
родної законодавчої ініціативи» у ст. 3 
вимагає підписаний усіма членами іні-
ціативного комітету меморандуму, який 
буде супроводжувати законопроект [6], 
ст.115 Регламенту Національних Зборів 
Словенії  передбачає такі складові еле-
менти законопроекту, як: назва, вступ, 
текст і пояснення. Вступ повинен вміщу-
вати у собі оцінку ситуації та причини 
прийняття закону, цілі, принципи, фінан-
сові наслідки у разі прийняття запропо-
нованого законопроекту для державного 
бюджету та інших громадських фондів, 
та ін..[12]. 

Розглядаючи сформовану народну за-
конодавчу ініціативу, в якій громадяни 
самі розробляють законопроект, необ-
хідно мати на увазі, що він повинен бути 
оформлений відповідним чином та відпо-
відати, встановленим законодавствам пев-
ної країни, критеріям. 

Почнемо із змістовних критеріїв, які 
передбачені законодавством переважної 
більшості країн.  

Ініціювання народної законодавчої 
ініціативи, зазвичай, не допускається з 
тих же питань, що й проведення рефе-
рендуму, зокрема питань, які стосуються 
податків, бюджету [13], амністії, також 
предмет пропонованого закону не пови-
нен суперечити нормам чинної Консти-
туції відповідної держави. Конституція 
Іспанії передбачай більш широкий пере-
лік питань, стосовно яких ініціювання 
народної законодавчої ініціативи забо-
ронено. Зокрема у ст..87 ч.3 Конституції 
зазначено, що ініціатива не може мати 
місця стосовно питань, які відносяться 
до відання органічних законів, а саме: від-
носно основних прав і свобод, законів, які 
схвалюють статути автономних утворень 
та стосуються основ виборчої системи 
(ст. 81, ч. 1. Відповідно до ст..131 ч.1 Кон-

ституції народна законодавча ініціатива 
не може бути ініційована  й стосовно пла-
ну економічного розвитку держави [14]. 
Конституція Португалії у ст. 167 забороняє 
вносити законопроекти, що передбачають 
збільшення або зменшення видатків дер-
жави передбачених бюджетом, у поточ-
ному фінансовому році [15]. У чотирьох 
штатах США , а саме: Аляска, Массачу-
сетс, Монтана, Войомінг, ініціатива не по-
винна стосуватися доходів та асигнувань. 
Законодавство інших зарубіжних країн 
може передбачати й інші питання віднос-
но яких, народна законодавча ініціатива не 
може бути ініційована. 

Не менш важливим змістовним кри-
терієм, який передбачається законодав-
ством кожної країни, є кількість питань, 
які можуть бути вміщенні в одну законо-
давчу ініціативу. Закон Бразилії № 9709 
від 18 листопада 1998 року у ст. 13 ч. 1 [16], 
Статут штату Аляски у ст..15.45.040 ч. 1 [17], 
Закон «Про народну ініціативу» Австрії 
у ст. 3 [9, с. 350] та ін.. у своїх положеннях 
передбачають, що законопроект по народ-
ній ініціативі повинен обмежуватися лише 
однією темою.

Недотримання змістовного критерію 
при розробці законопроекту прирічує його 
на провал.

Таким чином, розглянута нами стадія 
є початковою та ключовою  у механізмі 
реалізації права на народну законодавчу 
ініціативу. На стадії ініціювання, вирі-
шується питання стосовно порядку ство-
рення ініціативної групи та окреслюєть-
ся коло питань, які входять до її відання.  
Також, на зазначеній стадії, розроблю-
ється законопроект/пропозиція з ураху-
ванням передбачених законодавством 
критеріїв, який в подальшому буде пред-
ставлений на розгляд до вищого законо-
давчого органу або на народне голосу-
вання - безпосередньо.
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РОЗДІЛ 2 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ 

ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гнатів К. В.,
студентка ІV курсу юридичного факультету,

Львівський національний університет імені Івана Франка 

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 
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доктрини, положень процесуального за-
конодавства та практики його застосуван-
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 про-
вадження у справі до судового розгля-
ду присвячені роботи Г.П. Тимченко, 
Н.Л. Бондаревої-Зелінської, Д.Д. Луспе-
ника та ін. Більш детально дане питання 
досліджується 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 су-
дового розгляду, крім правильного та швид-
кого розгляду, визначено ще й з'ясування 
можливості врегулювання спору до судово-
го розгляду. Ця норма підкреслює, що одним 
із завдань попереднього судового засідання 
є з'ясування питання про можливість досу-
дового врегулювання спору, коли сторони 
шляхом переговорів за посередництвом суду 
намагаються вирішити спір без його розгля-
ду судом по суті. Суд у першу чергу пови-
нен з'ясувати, чи є можливість примирення 
між сторонами, і лише якщо сторони таку 
можливість заперечують, вживати заходів 
для забезпечення в подальшому правильно-
го та швидкого вирішення справи [3, c. 353].

 На перший погляд здавалось би, що до-
повнити до цього нічого. Однак практика 
довела, що встановлена законодавцем мета 
із забезпечення правильного та швидко-
го 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 призвести до 
невиправданих відкладень розгляду справи, 
затягування процесу, матеріальних та про-
цесуальних затрат учасників процесу. В да-
ному випадку мова йде про те, що, на жаль, 
законодавець не передбачив у ЦПК України 
положення, згідно з яким однією з цілей 
попереднього судового засідання є забезпе-
чення правильного та своєчасного розгляду 
справи саме в одному (першому) судовому 
засіданні, в разі якщо спір не вдалося врегу-
лювати, минаючи 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 прове-
дення попереднього судового засідання. 
Проте, оскільки попереднє судове засідан-
ня є процесуальною формою стадії підго-
товки справи до судового розгляду, тому 
в нього не може бути самостійної проце-
суальної мети[2, c. 97]. Наприклад, прими-
рення сторін (як складова врегулювання 
спору до судового засідання) деякими вче-
ними 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 р. 
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№ 2453-IV, попереднє судове засідання було 
обов’язковим для кожної справи, за винят-
ком випадків, установлених цим Кодексом.

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 
підлягає застосуванню до цих правовід-
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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 про-
водиться у наказному та в окремому про-
вадженнях, а також при вирішенні скарг 
на дії державного виконавця, клопотання 
про визнання та виконання рішень інозем-
них судів. Однак у справах окремого про-
вадження, зокрема, при розгляді справ про 
обмеження цивільної дієздатності чи визна-
ння фізичної особи недієздатною, про ви-
знання фізичної особи безвісно відсутньою 
або оголошення її померлою чи про віднов-
лення прав на втрачені цінні папери, здій-
снюються певні підготовчі дії, визначені за-
коном (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 
проведення підготовки за участю сторін 
та інших осіб, які беруть участь у справі, 
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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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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.
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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.
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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 між-
народні угоди та міжнародні звичаї, а з 
іншого – норми законодавства та судова 
практика окремих держав, а також санк-
ціоновані державою звичаї, що застосову-
ються 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 при-
ватного права в Україні можна поділи-
ти на кілька етапів: перший (середина 
XIX ст.-1910-ті роки) та другий етапи 
(1920-1960-ті роки) характеризувалися 
епізодичністю норм міжнародного при-
ватного права у законодавстві; третій 
період (1961-1991 рр.) пов’язаний з ви-
никненням та розширенням особливої 
системи законодавчих норм міжнарод-
ного приватного права внаслідок прове-
деної кодифікації цивільного, сімейного, 
цивільно-процесуального законодавства 
у 60-ті роки XX ст., протягом четвертого 
(сучасного) періоду в країні відбувається 
модернізація на новому якісному рівні 

системи внутрішньодержавних правил 
міжнародного приватного права, у центрі 
якої прийнятий у 2005 р. Закон України 
«Про міжнародне приватне право» [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 ім-
перії – Звід законів цивільних та Статут 
цивільного судочинства. Зокрема, у Зводі: 
ст. 249 встановлювала правила щодо опі-
ки та піклування над малолітніми ді-
тьми російських підданих, що померли за 
кордоном; ст. 1218 передбачала правила 
спадкування після іноземців боргів у Ро-
сії, внесених у боргову книгу, та дохідних 
білетів; ст. 1549 визначала застосовуване 
право до позовної давності по закордон-
них зобов’язаннях російських підданих; 
примітка 2 ст. 2139 розглядалася як така, 
що визначає дієздатність іноземних юри-
дичних осіб на підставі російських зако-
нів. Статут цивільного судочинства 1864 р. 
містив норми про застосовуване право 
щодо здійснених за кордоном договорів та 
актів, про встановлення іноземного права 
(ст. 707, 709 Статуту). 

Якщо говорити про розвиток джерел 
міжнародного приватного права часів ра-
дянської України, то тут можна виділити 
два періоди: перший починався від пер-
ших кодексів 20-х років до наступної коди-
фікації цивільного, сімейного та цивільно-
го процесуального права 60-х років XX ст., 
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а другий – від цієї кодифікації до здобут-
тя Україною незалежності у 1991 р. Так, 
наприклад, у ЦПК 1924 та 1927 pp. було 
вміщено колізійні норми про прийняття 
судом до уваги іноземних законів у випад-
ку вчинення договорів чи актів за кордо-
ном та про порядок встановлення інозем-
ного закону, а в Кодексі законів про сім’ю, 
опіку, шлюб та акти громадянського стану 
Української PCP 1926 p. було закріпле-
но 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 стосу-
ються міжнародних повітряних перевезень 
1929 р.. Конвенції про визнання і виконан-
ня 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 прийнят-
тя Основ цивільного законодавства Союзу 
PCP і союзних республік 1961 року який 
і започаткував створення системи вну-
трішніх колізійних та інших правил. Закон 
містив розділ «Правоздатність іноземців 
та осіб без громадянства. Застосування 
цивільних законів іноземних держав і між-
народних договорів та угод», що спочат-
ку складався з восьми статей. Наступний 
крок у напрямку розширення системи – 
Основи законодавства Союзу PCP і союз-
них республік про шлюб та сім’ю 1968р. 
та прийняті одночасно з Основами цивіль-
ного законодавства Основи цивільного су-

дочинства Союзу PCP і союзних республік 
1961р., останні розділи яких містили нор-
ми 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., 
Конвенції про транскордонне забруднення 
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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 нама-
галися 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 наведе-
них варіантів не вдалося, тому, в Україні, не 
існує єдиного кодифікаційного акта в галузі 
міжнародного приватного права, хоча вже 
підготовлено кілька проектів такого. Його 
норми «розкидані» по великій кількості за-
конів і підзаконних нормативних актів. Зо-
крема, деякі норми містяться в Конституції 
України. Скажімо, в ст. 25 зазначено, що 
Україна гарантує піклування та захист своїм 
громадянам, які перебувають за її межами, 
а в ст. 26, – що іноземці та особи без грома-
дянства користуються такими самими пра-
вами 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: Консуль-
ський статут України, затверджений Ука-
зом Президента України від 2 квітня 1994 
р.; Правила в’їзду іноземців в Україну, ви-
їзду та транзитного проїзду через її терито-
рію, затверджені постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 29 грудня 1995 р., та ін.

ІІ. Нормативні акти, в яких лише 
окремі розділи або статті призначені для 
врегулювання правовідносин з участю 
іноземного елементу, наприклад: Закон 
України «Про банки і банківську діяль-
ність» від 7 грудня 2000 р.7 (статті 22, 24, 25); 
Закон України «Про громадянство Украї-
ни» від 18 січня 2001 р.8; Кодекс законів 
про працю України (статті 8, 9); Кодекс 
торгового мореплавства України та інші. 

Прийняття ЗУ «Про міжнародне при-
ватне право» стало значною подією з точ-
ки зору розвитку вітчизняної системи 
права і вдосконалення механізмів її вза-
ємодії з іншими системами права. Цей 
Закон було розроблено з урахуванням до-
свіду колізійного регулювання в Україні 
та інших країнах світу, а також сучасних 
тенденцій розвитку науки та практики 
міжнародного приватного права. Він вста-
новлює порядок врегулювання приватно-
правових відносин, які хоча б через один 
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із своїх елементів пов’язані з одним або 
кількома правопорядками, іншими, ніж 
український правопорядок.

Він застосовується до таких питань, що 
виникають у сфері приватноправових від-
носин з іноземним елементом: 

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

датність іноземців, осіб без громадянства 
та іноземних юридичних 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-право-

вий акт містить дискусійні моменти та по-
требує подальшого вдосконалення. 

Спробою такого вдосконалення після 
реформи 2005 р. стало прийняття 21 січ-
ня 2010 р. Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання питань міжнародного 
приватного права» [3].

Вказаний закон вніс зміни до ЗУ «Про 
міжнародне приватне право», ЗУ «Про зо-
внішньоекономічну діяльність», ГПК Укра-
їни, ЦПК України, а також до Цивільного ко-
дексу України та Сімейного кодексу України, 
Кодексу законів про працю України, Кодексу 
адміністративного судочинства України.

Проаналізуємо зазначені зміни внесені 
до кожного із законодавчих актів.

Процесуальні кодекси доповнено од-
наковими дуже просторими положеннями 
щодо судових доручень: звернення судів 
із судовими дорученнями до іноземного 
суду або іншого компетентного органу 
іноземної держави; зміст і форма судово-

го доручення про надання правової допо-
моги; виконання в Україні судових дору-
чень іноземних судів; виконання судового 
доручення іноземного суду про вручення 
виклику до суду чи інших документів; ви-
конання судових доручень закордонними 
дипломатичними установами України. 

Виникає питання про доцільність вклю-
чення великої кількості однакових норм до 
всіх процесуальних кодексів. Технічно ви-
правданим було б вміщення норм про судо-
ві доручення лише до ЗУ «Про міжнародне 
приватне право», як це зроблено відносно 
норм про судовий імунітет (Законом від 21 
січня 2010 р. виключені відповідні статті 
із ЦПК та ГПК) та інституту підсудності 
справ з іноземним елементом (для цього 
інституту в результаті змін у ЦПК та ГПК 
сформульовані лише відсильні норми до 
законів та міжнародних договорів). Остан-
ні зміни вкрай важливі, так як вони усуну-
ли протиріччя, що існували між положен-
нями про міжнародну підсудність ГПК та 
ЗУ «Про міжнародне приватне право» [5]. 

А от такий інститут міжнародного ци-
вільного процесу, як визнання та виконан-
ня рішень іноземних судів, цілком зали-
шився в рамках ЦПК, хоча місце йому має 
бути, безперечно, в ЗУ «Про міжнародне 
приватне право». 

Отже, сьогодні майже у всіх національ-
них нормативно-правових актах можна 
знайти норму, що буде в тій чи іншій мірі 
торкатися приватних міжнародних відно-
син, але не зважаючи на багатоманітність 
та попри внесені зміни та доповнення 
чинне законодавство України про міжна-
родне приватне право все ще потребує до-
опрацювання та вдосконалення.
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ПІДСТАВИ І СПОСОБИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ 
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

Розглянуто сучасну законодавчу базу, що регулює підстави і способи звернення стягнення на 
предмет іпотеки. Досліджуються проблемні питання, що виникають під час звернення стягнення 
на предмет іпотеки. 

Ключові слова: іпотека, звернення стягнення.

Рассмотрена современная законодательная база, регулирующая основания и способы об-
ращения взыскания на предмет ипотеки. Исследуются проблемные вопросы, возникающие при 
обращении взыскания на предмет ипотеки.

Ключевые слова: ипотека, обращение взыскания.

Review the current legislative framework governing the bases and ways of foreclosure on the mort-
gage. We study the problems arising with the foreclosure on the mortgage.

Key words: mortgages, to foreclose.

На сьогодні іпотека залишається най-
більш надійним способом забезпечення 
виконання зобов’язань. Для кредитора 
саме вона є гарантією покриття збитків 
в разі невиконання боржником взятих на 
себе зобов’язань. 

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про іпотеку» [1], іпотекодержатель (в 
більшості випадків це кредитор) має пра-
во в разі невиконання боржником забез-
печеного іпотекою зобов'язання одержати 
задоволення своїх вимог за рахунок пред-
мета іпотеки. З огляду на таке законодавче 
визначення іпотеки, цей вид забезпечення 
видається реальним та найприйнятнішим 
для кредитора. 

Втім, досконала на перший погляд те-
оретична система вітчизняного законодав-
ства, досить часто на практиці призводить 
до розчарування як кредиторів, перед яки-
ми виникають чи мало перепон у застосу-
ванні тих чи інших положень законодав-
ства, при задоволенні своїх законних вимог, 

так і боржників (власників заставленого 
майна), які теж почуваються незахищени-
ми стосовно збереження своєї власності.

Діюче законодавство в сфері звернення 
стягнення на майно, що перебуває в іпоте-
ці, надає іпотекодавцеві можливість задо-
вольнити свої вимоги:

1. На підставі судового рішення.
2. На підставі виконавчого напису но-

таріуса.
3. У позасудовому порядку з підстав 

та у спосіб, визначені Законом України 
«Про іпотеку» [1] та укладеним іпотеч-
ним договором.

Отже проаналізуємо кожен з указаних 
способів задля виявлення недоліків у пра-
вовому регулюванні та надання відповід-
них пропозицій з їх усунення.

Перш за все, усі вказані способи звер-
нення стягнення можуть бути застосовані 
лише за наявності відповідних умов, що, 
зокрема, передбачені ст.ст. 12, 33 Закону 
України «Про іпотеку» [1]:
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- порушення іпотекодавцем обов'язків, 
встановлених іпотечним договором, та 
відсутність дострокового виконання осно-
вного зобов'язання;

- порушення іпотекодавцем обов'язків 
щодо збереження чи страхування предме-
та іпотеки;

- порушення провадження у справі про 
відновлення платоспроможності іпотеко-
давця або визнання його банкрутом або 
при ліквідації юридичної особи – іпотеко-
давця, якщо іпотекодержатель і правонас-
тупник іпотекодавця не досягнуть згоди 
про інше тощо.

Згідно з договором про задоволення ви-
мог іпотекодержателя звернути стягнення 
на предмет іпотеки можна шляхом прода-
жу іпотекодержателем предмета іпотеки 
будь-якій особі – покупцеві або шляхом 
придбання іпотекодержателем права влас-
ності на предмет іпотеки.

На підставі виконавчого напису нотарі-
уса звернути стягнення на предмет іпоте-
ки можна тільки через реалізацію предме-
та іпотеки шляхом публічних торгів.

На підставі рішення суду звернути 
стягнення на предмет іпотеки можна будь-
яким способом: як реалізацією предмета 
іпотеки шляхом публічних торгів, так і 
продажем іпотекодержателем предмета 
іпотеки будь-якій особі – покупцеві, а та-
кож, як показує судова практика, набуттям 
іпотекодержателем права власності на 
предмет іпотеки. 

Ст. 590 ЦК України [2] передбачено за-
гальне правило, згідно з яким Звернення 
стягнення на предмет застави здійснюєть-
ся за рішенням суду, якщо інше не встанов-
лено договором або законом. Подальший 
розвиток указана норма отримує в Законі 
України «Про іпотеку» [1] та відповідних 
підзаконних нормативних актах.

Відповідно до ст. 39 вказаного Зако-
ну, У разі задоволення судом позову про 

звернення стягнення на предмет іпотеки 
у рішенні суду зазначаються: загальний 
розмір вимог та всі його складові, що під-
лягають сплаті іпотекодержателю з вар-
тості предмета іпотеки; опис нерухомого 
майна, за рахунок якого підлягають задо-
воленню вимоги іпотекодержателя; заходи 
щодо забезпечення збереження предмета 
іпотеки або передачі його в управління на 
період до його реалізації, якщо такі необ-
хідні; спосіб реалізації предмета іпотеки 
шляхом проведення прилюдних торгів або 
застосування процедури продажу, вста-
новленої статтею 38 цього Закону; пріори-
тет та розмір вимог інших кредиторів, які 
підлягають задоволенню з вартості пред-
мета іпотеки; початкова ціна предмета 
іпотеки для його подальшої реалізації.

Найскладнішим під час реалізації 
вказаного способу звернення стягнен-
ня є процес доказування невиконання 
або неналежного виконання основного 
зобов’язання, адже лише за цієї умови суд 
має право звернути стягнення на предмет 
іпотеки. Невиконання зазначеної переду-
мови, відповідно до частини другої стат-
ті 35 Закону України «Про іпотеку» [1], 
є перешкодою для звернення стягнення на 
предмет іпотеки, але не перешкоджає звер-
ненню з позовом до боржника про виконан-
ня забезпеченого іпотекою зобов’язання. 

Також, аналіз судової практики свід-
чить про неоднозначність тлумачення за-
конодавчого припису про необхідність 
зазначення в судовому рішенні про звер-
нення стягнення на предмет іпотечного 
договору його початкової ціни для подаль-
шої реалізації. 

Зазначимо, що положеннями ст. 41 За-
кону України «Про іпотеку» [1]  передба-
чено, що реалізація предмета іпотеки, на 
який звертається стягнення за рішенням 
суду або за виконавчим написом нотаріуса, 
проводиться, якщо інше не передбачено рі-
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шенням суду, шляхом продажу на прилюд-
них торгах у межах процедури виконав-
чого провадження, передбаченої Законом 
України «Про виконавче провадження» [3], 
з дотриманням вимог цього Закону.

При цьому, ст. 58 Закону України «Про 
виконавче провадження» [3] визначено, 
що для оцінки за регульованими цінами, 
оцінки нерухомого майна, транспортних 
засобів, повітряних, морських та річко-
вих суден державний виконавець залучає 
суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта 
господарювання, який провадить свою 
діяльність відповідно до Закону України 
"Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні" [4]. 
При цьому початкова ціна продажу майна 
не може бути нижчою за 90 відсотків його 
вартості, визначеної шляхом його оцінки.

З огляду на наведене, визначення судо-
вим рішенням початкової вартості пред-
мету іпотечного договору не позбавляє 
державного виконавця обов’язку викона-
ти приписи 58 Закону України «Про ви-
конавче провадження» [3] та призначити 
для проведення оцінки суб’єкта оціночної 
діяльності. 

Наступним дискусійним питанням вба-
чається необхідність направлення письмо-
вого повідомлення іпотекодавцеві про на-
мір іпотекодержателя звернути стягнення 
на предмет іпотечного договору.

Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання відносин між креди-
торами та споживачами фінансових по-
слуг» [5] були внесені відповідні зміни до 
ст. 35 Закону України «Про іпотеку» [1], 
згідно з якими в разі порушення основно-
го зобов'язання та/або умов іпотечного 
договору іпотекодержатель надсилає іпо-
текодавцю та боржнику, якщо він є відмін-
ним від іпотекодавця, письмову вимогу 
про усунення порушення. В цьому доку-

менті зазначається стислий зміст поруше-
них зобов'язань, вимога про виконання 
порушеного зобов'язання у не менш ніж 
тридцятиденний строк та попередження 
про звернення стягнення на предмет іпо-
теки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо 
протягом встановленого строку вимога 
іпотекодержателя залишається без задово-
лення, іпотекодержатель вправі прийняти 
рішення про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки шляхом позасудового врегу-
лювання на підставі договору.

На цей час розповсюдженою є думка, 
що направлення зазначеного повідомлен-
ня є обов’язковою передумовою звернен-
ня стягнення на предмет іпотечного до-
говору і в судовому порядку. Проте така 
позиція не є обґрунтованою. Останнє ре-
чення частини 1 статті 35 Закону України 
«Про іпотеку» [1] вказує не те, що якщо 
протягом встановленого строку вимога 
іпотекодержателя залишається без задо-
волення, іпотекодержатель має право при-
йняти рішення про звернення стягнення 
на предмет іпотеки шляхом саме позасу-
дового врегулювання на підставі договору.

Так, ст. 124 Конституції України [6] 
передбачено, що юрисдикція судів по-
ширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі. Офіційне тлума-
чення вказаної норми було надано в Рі-
шеннях Конституційного Суду № 9-зп від 
25.12.1997 [7], № 8-рп/2002 від 07.05.2002 
[8], № 15-рп/2002 від 09.07.2002 [9], 
№ 3-рп/2012 від 25.01.2012 [10]. Зокрема, 
Конституційний Суд України зазначив, що 
відповідно до ст. 8 Конституції України 
звернення до суду для захисту конститу-
ційних прав і свобод людини і громадяни-
на безпосередньо на підставі Конституції 
України, норми якої мають пряму дію та 
найвищу юридичну силу, гарантується. 
Частина 4 ст. 13 Конституції України вста-
новлює обов'язок держави забезпечити 
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захист прав усіх суб'єктів права власності 
і господарювання, в тому числі у судово-
му порядку. До таких суб'єктів належать, 
зокрема, юридичні особи та інші суб'єкти 
господарських відносин. Тобто можливість 
судового захисту не може бути поставле-
на законом, іншими нормативно-правови-
ми актами у залежність від використання 
суб'єктом правовідносин інших засобів 
правового захисту, у тому числі досудового 
врегулювання спору. Крім того, ч. 2 ст. 35 
Закону України «Про іпотеку» [1] прямо 
передбачає, що положення ч. 1 цієї статті 
не є перешкодою для реалізації права іпо-
текодержателя звернутись у будь-який час 
за захистом своїх порушених прав до суду 
у встановленому законом порядку.

Проте слід погодитися із В. Бойко 
[11, с. 70], який зазначає, що потрібно звер-
тати увагу і на передбачений укладеним між 
сторонами договором механізм звернення 
стягнення на предмет іпотеки, оскільки 
в договорі сторони можуть узгодити дещо 
інші, порівняно з законом, умови звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки.

Це, зокрема, обумовлюється наступним. 
Ст. 6 ЦК України [2] передбачено, що сто-
рони мають право укласти договір, який не 
передбачений актами цивільного законо-
давства, але відповідає загальним засадам 
цивільного законодавства. Сторони в дого-
ворі можуть відступити від положень актів 
цивільного законодавства і врегулювати 
свої відносини на власний розсуд.

Лише в судовому порядку можна звер-
нути стягнення на предмет іпотеки (буди-
нок, споруду, квартири) в разі зміни його 
в результаті будівельних робіт. Труднощі 
полягають в тому, що опис предмета іпо-
теки за іпотечним договором не відпові-
датиме інвентаризаційним даним рекон-
струйованого об’єкта нерухомості. 

Хоча, ст.5 Закону «Про іпотеку» [1] 
встановлено, що іпотека поширюється 

на частину об’єкта нерухомого майна, 
яка не може бути виділеною в натурі 
й була приєднана до предмета іпотеки 
після укладення іпотечного договору. 
А згідно з ч.7 ст. 5 Закону нерухоме майно 
передається в іпотеку разом з усіма його 
при належностями. Але в такій ситуації 
звернення стягнення на предмет іпотеки 
в позасудовому порядку на підставі іпо-
течного договору виключається, оскільки 
право власності на приміщення не може 
бути зареєстровано. 

У разі виявлення незареєстрованих 
змін предмета іпотеки іпотекодержатель 
змушений звертатися до суду з позовною 
заявою про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки. Всіх зацікавлених осіб, реє-
страційну службу та інспекцію державно-
го архітектурно-будівельного контролю, 
слід залучати до участі в справі як третіх 
осіб без самостійних вимог. У позовній 
заяві необхідно чітко вказати параметри 
зміненого (реконструйованого) предмета 
іпотеки й просити суд звернути стягнення 
на визначений договором предмет іпотеки 
разом із частиною, приєднаною до нього 
після укладення іпотечного договору. При 
цьому необхідно довести, у тому числі 
шляхом проведення відповідної експер-
тизи, що приєднана до предмета іпотеки 
частина не може бути виділена в натурі.

Вчинення виконавчого напису нота-
ріуса як спосіб звернення стягнення на 
майно, що перебуває в іпотеці, деякий 
час було найпростішим механізмом для 
іпотекодержателя отримати задоволення 
своїх вимог до боржника. Проте зважаю-
чи на неоднозначну судову практику, що 
склалася (у т.ч. щодо визнання виконавчих 
написів нотаріуса такими, що не підляга-
ють виконанню, зважаючи на відсутність 
доказів безспірності вимог кредитора та 
боржника), вчинення виконавчих напи-
сів нотаріусами, на нашу думку, не є тим 
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механізмом, що слід застосовувати задля 
звернення стягнення на предмет іпотечно-
го договору. 

Так, Закон України «Про нотаріат» [12] 
і «Порядок вчинення нотаріальних дій но-
таріусами України» [13]  передбачають 
вчинення виконавчого напису на нотарі-
ально посвідчених угодах, виокремлюючи 
можливість вчинення виконавчого напису 
в разі порушення основного зобов’язання 
та (або) умов іпотечного договору, що здій-
снюється нотаріусом після спливу тридця-
ти днів з моменту одержання іпотекодав-
цем та боржником, якщо він відрізняється 
від іпотекодавця, письмової вимоги щодо 
усунення порушень. На підставі виконав-
чого напису нотаріуса звернути стягнення 
на предмет іпотеки можна через подаль-
шу реалізацію предмета іпотеки шляхом 
публічних торгів (ст. 41 Закону України 
«Про іпотеку») [1].

Відповідно до ст. 87 Закону України 
«Про нотаріат» [12] нотаріуси вчиня-
ють виконавчі написи на документах, що 
встановлюють заборгованість для стяг-
нення грошових сум або витребування 
від боржника майна. Статтею 88 Закону 
України «Про нотаріат» [12] встановлено, 
що нотаріус вчиняє виконавчий напис за 
умови, якщо подані документи, що під-
тверджують безспірність заборгованості 
або іншої відповідальності боржника пе-
ред стягувачем. Виконавчий напис вчи-
няється згідно вимог, які вичерпно ви-
кладені у Переліку документів, за якими 
стягнення заборгованості провадиться 
у безспірному порядку на підставі ви-
конавчих написів нотаріусів, затвердже-
ному Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.06.1999 р. № 1172 [14] 
і за наявності всіх умов, передбачених За-
коном України «Про нотаріат» [12], Ци-
вільним кодексом України та іншим за-
конодавством. При цьому, безспірність 

вимог визначається не нотаріусом або 
стягувачем, а відповідно до зазначено-
го Переліку. Для одержання виконавчого 
напису подаються: оригінал нотаріально 
посвідченої угоди та документи, що під-
тверджують безспірність заборгованості 
боржника та встановлюють прострочен-
ня виконання зобов’язання. В той же час, 
вказаний Перелік не містить, які саме до-
кументи підтверджують безспірність за-
боргованості боржника та встановлюють 
прострочення виконання зобов’язання. 

У кредитно-іпотечних правовідносинах 
у ситуаціях неправомірної поведінки борж-
ника кредитор (фінансові установи) є най-
більш незахищеними, оскільки саме вони 
надали грошові кошти, маючи впевненість 
у тому, що в будь-якому випадку отриму-
ють задоволення своїх вимог. З огляду на 
вказане, а також беручи до уваги можливі 
наслідки недобросовісної поведінки борж-
ника, що наведені вище, наявність можли-
вості якнайшвидше отримати погашення 
заборгованості за основним зобов’язанням 
є беззаперечно необхідним елементом ак-
тивного розвитку економіки України як ін-
вестиційно-привабливої держави.

У зв’язку із вказаним, застосування про-
цедур звернення стягнення на предмет 
іпотечного договору, участь у яких беруть 
якнайменша кількість учасників та хоча б 
формально визначені строк здійснення яких 
є незначними, є перспективним та таким, 
що потребує постійного вдосконалення на 
теоретичному та правозастосовчому рівнях.

Так, чинне законодавство України пе-
редбачає, що сторони іпотечного договору 
можуть вирішити питання про звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки шляхом 
позасудового врегулювання на підставі 
договору. Позасудове врегулювання здій-
снюється згідно із застереженням про за-
доволення вимог іпотекодержателя, що 
міститься в іпотечному договорі, або згід-
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но з окремим договором між іпотекодав-
цем і іпотекодержателем про задоволення 
вимог іпотекодержателя, що підлягає но-
таріальному посвідченню, який може бути 
укладений одночасно з іпотечним догово-
ром або в будь-який час до набрання за-
конної сили рішенням суду про звернення 
стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпоте-
кодержателя, яким також вважається від-
повідне застереження в іпотечному дого-
ворі, визначає можливий спосіб звернення 
стягнення на предмет іпотеки відповідно 
до Закону України «Про іпотеку» [1]. Ви-
значений договором спосіб задоволення 
вимог іпотекодержателя не перешкоджає 
іпотекодержателю застосувати інші вста-
новлені цим Законом способи звернення 
стягнення на предмет іпотеки.

Договір про задоволення вимог іпоте-
кодержателя або відповідне застереження 
в іпотечному договорі, яке прирівнюється 
до такого договору за своїми правовими 
наслідками, може передбачати:

- передачу іпотекодержателю права 
власності на предмет іпотеки в рахунок 
виконання основного зобов'язання у по-
рядку, встановленому ст. 37 Закону Украї-
ни «Про іпотеку» [1];

- право іпотекодержателя від свого іме-
ні продати предмет іпотеки будь-якій осо-
бі на підставі договору купівлі-продажу у 
порядку, встановленому статтею 38 цього 
ж Закону.

Одразу слід звернути увагу на наступ-
не. Як зазначалося вище, так зване «іпо-
течне застереження» може бути викладено 
у формі окремого договору про задоволен-
ня вимог іпотекодержателя, що підлягає 
нотаріальному посвідченню, який може 
бути укладений одночасно з іпотечним до-
говором або в будь-який час до набрання 
законної сили рішенням суду про звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки.

У свою чергу, наявний перелік позасу-
дового врегулювання не є вичерпним та 
може бути доповнений з метою якнайкра-
щого захисту прав та законних інтересів 
всіх сторін іпотечного договору.

Статтею 24 Закону України «Про іпоте-
ку» [1] передбачено, що відступлення прав 
за іпотечним договором здійснюється без 
необхідності отримання згоди іпотекодав-
ця, якщо інше не встановлено іпотечним 
договором, і за умови, що одночасно здій-
снюється відступлення права вимоги за 
основним зобов'язанням. Якщо не буде до-
ведено інше, відступлення прав за іпотеч-
ним договором свідчить про відступлення 
права вимоги за основним зобов'язанням. 
Правочин про відступлення прав за іпо-
течним договором підлягає нотаріальному 
посвідченню. Відомості про таке відсту-
плення підлягають державній реєстрації 
у встановленому законодавством порядку.

На нашу думку, відступлення прав за 
іпотечним договором також є своєрід-
ним способом позасудового врегулюван-
ня спору, що виникає через невиконання 
основного зобов’язання та/або іпотечно-
го договору, у зв’язку із чим доцільним є 
його імплементація до ст. 36 Закону Укра-
їни «Про іпотеку» [1].

Проте всі зазначені способи звернення 
стягнення на предмет іпотечного договору 
втрачають свій сенс та дієвість у випад-
ку смерті іпотекодавця. Пояснюється це 
наступним.

Так, згідно з приписами ст. 1297 ЦК 
України [2], спадкоємець, який прийняв 
спадщину, у складі якої є нерухоме май-
но, зобов'язаний звернутися до нотаріуса 
за видачею йому свідоцтва про право на 
спадщину на нерухоме майно. Отже пра-
вонаступник повинен здійснити певні дії, 
щоб стати власником майна. Однак незва-
жаючи на обов’язковість такого оформ-
лення права власності на нерухоме май-
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но, що передбачено у відповідних статтях 
ЦК України (ст. ст. 1297, 1299) [2], в законо-
давстві не передбачені санкції за навмисне 
затягування процедури оформлення, не 
встановлено жодних строків для цього. 
Вважаємо, що такий надто невизначений 
стан регулювання цих правовідносин по-
гіршує становище іпотекодержателя, по-
рушує принцип права слідування як одну 
з найбільших прерогатив речового права. 

Таким чином, відповідні зміни в зако-
нодавстві з цього питання мають, перш за 
все, вирішувати проблему визначення чіт-
ких строків, зі спливом яких іпотекодер-
жатель набуває права звернути стягнення 
на предмет іпотечного договору.

З цією метою В.А. Другова пропонує 
доповнити Главу 89 ЦК України стат-
тею 1298 в наступній редакції: «У разі, 
якщо нерухоме майно перебуває в іпоте-
ці, спадкоємець, який прийняв спадщину, 
зобов’язаний оформити право на спад-
щину і подати документи для реєстрації 
права власності на предмет іпотеки в мі-
сячний строк з моменту спливу строку на 
прийняття спадщини. В разі невиконання 
спадкоємцем цього обов’язку у встановле-
ний строк іпотекодержатель набуває пра-
во пред’явити до спадкоємця позов про 
звернення стягнення на нерухоме майно, 
що перебуває в іпотеці, відповідно до чин-
ного законодавства» [15, с.51].

В той же час, підтримуючи вказану про-
позицію вважаємо за необхідне додати, 
що запропоновані зміни вирішують лише 
частину означеної проблеми, оскільки не 
надають іпотекодержателеві права на по-
засудовий порядок врегулювання спору. 
У зв’язку із вказаним пропонується внести 
відповідні зміни до ЦК України [2], законів 
України «Про іпотеку» [1] та «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» [16], а також інших 
законів та підзаконних нормативних актів, 

згідно з якими у випадку, якщо спадкоємець 
протягом шести місяців з дня, наступного 
за днем закінчення строку для прийняття 
спадщини, з незалежних від нього причин 
не отримав правовстановлюючі документи 
на майно, що є предметом іпотечного до-
говору, іпотекодержатель здійснює публі-
кацію в офіційному друкованому виданні 
України оголошення про початок процеду-
ру звернення стягнення на вказане майно. 
Якщо протягом 3 місяців з дня публікації 
вказаного оголошення на адресу іпотеко-
держателя не надійшло письмових запе-
речень щодо початку вказаної процедури, 
останній набуває прав, передбачених від-
повідними статями Закону України «Про 
іпотеку» [1] щодо звернення стягнення на 
майно, що перебуває в іпотеці. Звертаємо 
увагу, що захист прав спадкоємців від без-
підставного звернення іпотекодержателя 
відбувається шляхом встановлення вимоги 
наявності на день публікації відповідного 
оголошення судового рішення, що набуло 
чинності, що підтверджує факт наявності 
заборгованості за основним зобов’язанням, 
у забезпечення виконання якого й було пе-
редано майно.

Крім зазначеного, на практиці, реаліза-
ція позасудових способів звернення стяг-
нення на предмет іпотеки може виявитися 
тривалою незручною процедурою з огля-
ду на наступне. Нотаріус відмовляються 
реєструвати право власності на предмет 
іпотеки на тій підставі, що іпотечне за-
стереження у договорі не є правовстанов-
люючим документом, на підставі якого 
відбувається перехід права власності, тоді 
як реєстрація права власності може бути 
здійснена виключно на підставі докумен-
та, що підтверджує перехід права власнос-
ті. Нотаріуси відмовляють посвідчувати 
договори купівлі-продажу предмета іпо-
теки на тій підставі, що іпотекодержатель 
не є власником предмета іпотеки, оскільки 
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відповідно до цивільного законодавства 
відчужити майно може лише його влас-
ник. Зазвичай, іпотекодержателі не мо-
жуть одержати необхідні їм документи 
для укладення договорів купівлі-прода-
жу предмета іпотеки чи реєстрації права 
власності, тому що в іпотечних договорах 
йдеться лише про право іпотекодержателя 
звернути стягнення на предмет іпотеки, 
а сам порядок, відповідні повноваження 
іпотекодержателя щодо перереєстрації 
права власності, право на отримання доку-
ментів, необхідних для продажу предмета 
іпотеки та укладення договору від імені 
іпотекодавця не прописані. 

Отже за сучасних політичних, еконо-
мічних та соціальних умов найкращим 
способом забезпечення належного вико-
нання боржником грошового зобов’язання 
перед кредитором є наявність дієвого та 

ефективного механізму звернення стяг-
нення на майно, переданого в забезпечен-
ня виконання такого зобов’язання.

Можливо, саме наявність великого 
масиву нормативно-правових актів при-
зводить до застосування різних підходів 
правового регулювання одних і тих са-
мих питань і негативно впливає на судову 
практику та практику роботи державної 
виконавчої служби.

Висвітленні у даній статті проблемні 
питання, які виникають під час звернення 
стягнення на предмет іпотеки, потребують 
вирішення і реагування на них законодавця. 
Невизначеність та неточність окремих про-
цедур під час звернення стягнення на не-
рухомість, а подекуди і взагалі відсутність 
встановленого порядку,  вкрай негативно 
впливає на правовий режим іпотеки загалом 
і гальмує її повноцінний розвиток в Україні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ 
ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКА

У статті розкриваються особливості правосуб’єктності найманих працівників. Розглядається 
зміст поняття «правосуб’єктності» як поєднання двох елементів: «трудової правоздатності» та 
«трудової дієздатності», що виникають у особи одночасно та існують нерозривно. На основі до-
слідження точок зору правників, визначено, що момент виникнення трудової правосуб’єктності 
слід пов’язувати з досягненням фізичною особою певного віку. 

 Ключові слова: трудова правосуб’єктність, трудова правоздатність, трудова дієздатність, 
трудові правовідносини, працівник.

В статье раскрываются особенности правосубъектности наемных работников. Рассматри-
вается содержание понятия «правосубъектности» как сочетание двух элементов: «трудовой 
правоспособности» и «трудовой дееспособности», которые возникают у лица одновременно и 
существуют неразрывно. На основе исследования точек зрения законодателей, определено, что 
момент возникновения трудовой правосубъектности следует связывать с достижением физиче-
ским лицом определенного возраста.  

Ключевые слова: трудовая правосубъектность, трудовая правоспособность, трудовая дее-
способность, трудовые правоотношения, работник.

The article reveals the peculiarities of legal personality of employees. Maintenance of concept 
of legal personality as combination of two elements is examined: "labour legal capacity" and "labour 
capability", that arise up for a person simultaneously and exist indissolubly. It has been defined on the 
basis of research of different legislators’ points of view that the moment of origin of labour legal person-
ality ought to be bound with reaching the certain age by a physical person.  

Key words: labour legal personality, labour legal capacity, labour capability, labour legal relation-
ships, worker.

Правосуб’єктність поєднує два еле-
менти – правоздатність, як передбачену 
нормами права здатність мати суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки та дієздат-
ність – здатність та юридичну можливість 
своїми діями набувати прав та обов’язків, 
а також їх здійснювати. 

Актуальність проведення дослі-
дження щодо моменту виникнення 
правосуб’єктності у трудовому праві зумов-
лена тим, що це правова категорія, яка ви-
ражає здатність суб’єкта, зокрема працівни-
ка, бути учасником трудових та пов’язаних 
з ними правовідносин. Відсутність чіткого 
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законодавчого врегулювання цього питан-
ня призводить до виникнення різних теоре-
тичних точок зору та призводить до супер-
ечностей у правозастосуванні. 

У процесі прийняття нового Трудового 
кодексу України ця проблема набуває осо-
бливого значення, адже становить осно-
ву ефективного правового регулювання 
суспільних відносин із застосування на-
йманої праці. Слід зазначити, що проект 
Трудового кодексу також не містить від-
повіді на питання, що стосується моменту 
виникнення трудової правосуб’єктності 
працівника. 

Аналіз результатів наукових дослі-
джень вказує на те, що питання трудової 
правосуб’єктності суб’єктів були поруше-
ні у працях М.Г. Александрова, Б.К. Бє-
гічєва, Е.М. Бондаренко, В.С. Венедик-
това, В.В. Жернакова, П.Д. Пилипенка, 
С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка та ін.

Метою статті є аналіз правових підхо-
дів до поняття трудової правосуб’єктності 
працівника, з’ясування автором моменту 
набуття трудової право- і дієздатності для 
можливості уникнення складнощів у регу-
люванні суспільних правовідносин.

У трудовому праві проблемі 
правосуб’єктності надається багато уваги 
і відносно даного явища висловлюються 
різні точки зору. На думку більшості вче-
них, правосуб’єктність містить два компо-
ненти – правоздатність і дієздатність. 

Правоздатність – це визнана зако-
ном здатність особи мати певні права та 
обов’язки. Відомо, що фактична здатність 
до праці виникає у людини в доволі ран-
ньому віці у вигляді елементарних тру-
дових навичок. Окрім того, національне 
трудове законодавство визнає за фізич-
ними особами здатність бути суб’єктами 
трудових правовідносин не з моменту ви-
никнення фактичної здатності до праці, 
а дещо пізніше. Це перш за все пов’язано 

з необхідністю досягнення певного фізич-
ного та розумового стану, появи здатності 
до цілеспрямованої систематичної трудо-
вої діяльності та обумовлено вимогами 
охорони здоров’я. 

Дієздатність – це здатність особи 
своїми діями набувати й реалізовувати 
суб’єктивні права та обов’язки, а також 
нести відповідальність за свої дії. Для 
того, щоб особа набула трудові права й 
обов’язки, має бути не тільки визнана 
законом здатність цієї особи мати зазна-
чені права, а й активні дії з боку зацікав-
леної особи. Досягнувши віку трудової 
правосуб’єктності, особа набуває право 
реалізовувати свою здатність до праці, 
але зовсім не зобов’язана до роботи.

Відповідно до ч.1 ст. 188 КЗпП Украї-
ни не допускається прийняття на роботу 
осіб молодше шістнадцяти років. Також 
згідно з ч.2 та ч.3 ст.188 КЗпП України 
можуть прийматись на роботу особи, які 
досягли п’ятнадцяти років за згодою одно-
го із батьків або особи, що його замінює, 
а також учні загальноосвітніх шкіл про-
фесійно-технічних і середніх спеціаль-
них навчальних закладів по досягненні 
ними чотирнадцятирічного віку для вико-
нання легкої роботи, що не завдає шкоди 
здоров’ю і не порушує процесу навчання у 
вільний від навчання час за згодою одного 
з батьків або особи, що його замінює [1].

Таким чином, чинний КЗпП поєднує мо-
мент настання трудової правосуб’єктності 
працівника з настанням певного віку. При 
тому, неповнолітні, тобто особи, які не 
досягли вісімнадцяти років, у трудових 
правовідносинах прирівнюються у правах 
до повнолітніх.

 Висвітлення даного питання у проекті 
Трудового кодексу практично ідентичне 
до норм чинного законодавства. Однак, 
новим є положення, що стосується праці 
в організаціях кінематографії, театраль-



47

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

них, концертно-видовищних та інших 
творчих організаціях. Так, дозволяється 
за письмовою згодою одного з батьків або 
особи, яка їх замінює, приймати на роботу 
осіб, які не досягли чотирнадцятирічно-
го віку, для участі в концертах, виставах, 
інших заходах, а також у створенні кіно-
фільмів або інших творів мистецтва, якщо 
це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, мо-
ральному розвиткові і процесу навчання. 
Прийняття на роботу в таких випадках 
допускається за наявності дозволу служби 
у справах дітей за умови погодження умов 
праці та її оплати з цією службою [2].

Крім того, питання, що стосу-
ється моменту виникнення трудової 
правосуб’єктності, яка виступає необхід-
ною передумовою виникнення трудових 
прав та обов’язків у будь-якої особи, на 
сьогодні в доктрині трудового права зали-
шається досить спірним. За наявності  тру-
дової правосуб’єктності особа може й не 
бути суб’єктом трудового права. Але для 
того, щоб мати можливість стати суб’єктом 
відносин у сфері застосування найманої 
праці, обов’язково повинна володіти тру-
довою правосуб’єктністю [3, с. 109-110]. 
Таким чином, Л.І. Лазор наголошує на 
тому, що трудова правосуб’єктність – це 
не наявність у особи трудових прав й 
обов’язків, а передбачена законом здат-
ність мати ці права й обов’язки та само-
стійно їх реалізовувати.

 На думку Б.К. Бєгічєва, 
правосуб’єктність працівника –  це право-
ве поняття, що виражає здатність грома-
дян мати трудові права та обов’язки, а та-
кож володіння конкретними трудовими 
правами і обов’язками, які безпосередньо 
випливають із закону [4, с.74].

Більшість вчених висловлює думку, 
що трудова право- і дієздатність можуть 
існувати лише в єдності і, за словами 
М.Г. Александрова, виникають одночасно. 

З цього приводу науковець зазначав, що на 
відміну від цивільного права, де визначе-
но окремо і правоздатність, і дієздатність 
фізичних осіб, у трудовому праві можна 
говорити про єдину властивість, яка нада-
на трудовим правом громадянину – трудо-
ву право-дієздатність. І ця трудова право-
дієздатність у громадян виникає пізніше, 
ніж цивільна правоздатність, але раніше 
цивільної дієздатності [5, с. 172-173, 182].

 Однак, цілком протилежною є дум-
ка Д.В. Сичова, який вказує, що трудова 
правоздатність передує трудовій дієздат-
ності, є необхідною передумовою виник-
нення останньої. Трудова правоздатність, 
на його думку, існує з моменту народжен-
ня особи. З моменту виникнення зазна-
чених в законі юридичних фактів (вік, 
освіта тощо) настає трудова дієздатність. 
З цього часу і трудова дієздатність, і тру-
дова правоздатність існують одночасно і 
є складовими єдиного поняття «трудова 
правосуб’єктність» [6]. 

Твердження автора щодо моменту ви-
никнення трудової правоздатності ви-
кликає значні заперечення, адже, навіть 
фактична здатність до праці з моменту 
народження особи виникнути не може на 
підставі фізіологічних властивостей орга-
нізму людини. 

Аналогічної точки зору щодо ви-
никнення правоздатності дотримується 
П.Д. Пилипенко, зазначаючи, що дане по-
няття є природною властивістю суб’єкта, 
виникає з народження, а тому не має ви-
рішального значення для характеристики 
суб’єктів правовідносин. Отже, вона не 
повинна пов’язуватися  з моментом його 
вступу у трудові правовідносини. Вста-
новлений законом вік, коли допускається 
прийом на роботу, визначає той момент, 
з якого особа має можливість своїми діями 
набувати для себе трудових прав і викону-
вати трудові обов’язки, а отже, на думку 
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дослідника, ми можемо говорити про ді-
єздатність суб’єктів за трудовим правом, 
а не про їх правоздатність [7, с.71].

П.Д. Пилипенко зазначає, що для ха-
рактеристики трудової дієздатності гро-
мадян не має значення чи вона виникла 
з 15, чи з 16 років. У обох випадках не-
повнолітні матимуть однакові трудові 
права і нестимуть однакові обов’язки. 
Дозвіл на працевлаштування від батьків 
п’ятнадцятирічного працівника жодного 
впливу на рівень повноти його трудових 
прав не має.

З іншого боку, незалежно від того чи 
з 15, чи з 16 років працівник приступив 
до роботи, батьки або особи, що їх замі-
нюють, мають право вимагати розірвання 
з таким працівником договору у тих ви-
падках, коли продовження його чинності 
загрожує здоров’ю неповнолітнього або 
порушує його законні інтереси (ст. 199 
КЗпП) [1]. Це свідчить про те, що трудо-
ва дієздатність неповнолітніх залежить від 
волевиявлення і дій інших осіб, а тому не 
може вважатися повною. Та й сам законо-
давець, прирівнюючи неповнолітніх (осіб, 
що не досягли 18 років) у трудових право-
відносинах за обсягом прав до повноліт-
ніх та встановлюючи додаткові гарантії їм 
щодо певних умов праці, передбачає і де-
які обмеження їх трудових прав [7, с. 72]. 

Таким чином, П.Д. Пилипенко робить 
висновок, що  чинне трудове законодав-
ство передбачає фактично настання тру-
дової правосуб’єктності з досягненням ві-
сімнадцятиріччя, а для осіб, які не досягли 
повноліття, встановлює неповну трудову 
дієздатність.

Протилежною є точка зору Прилип-
ка С.М., який стверджує, що здатність до 
праці – фактична спроможність працюва-
ти систематично, що виникає після досяг-
нення певного віку, і, як наслідок, трудо-
ва правоздатність та трудова дієздатність 

працівника виникають одночасно. Трудова 
правосуб’єктність працівника пов’язана 
з досягненням певного віку [8, с. 181].

Якушев І.М. відстоює думку, що 
обов’язковим, вихідним елементом трудо-
вої правосуб’єктності працівника є право-
здатність, яка є природною властивістю 
людини, станом особи. Науковець зазначає 
неможливість прояву даної категорії в різ-
них галузях права по різному. Тому запе-
речує наявність особливостей, які б відріз-
няли правоздатність у трудовому праві від 
правоздатності за іншими галузями права. 
Кожна людина з моменту народження є 
здатною мати будь-які трудові права саме 
тому, що вона є людиною [9, с. 9].

І.М. Якушев  вважає і правоздатність, 
і дієздатність властивістю людини, однак 
ця властивість, на його думку, не є при-
родною, а залежить від волевиявлення 
держави. Саме держава встановлює коло 
обставин, пов’язаних в першу чергу з ро-
зумовим розвитком, за яких людина може 
свідомо приймати рішення, що мають 
юридичне значення. Суспільна значимість 
таких рішень зумовлює відмінності про-
яву дієздатності в різних галузях права і, 
зокрема, у трудовому.

Щоб визначити співвідношення пра-
воздатності і дієздатності за трудовим 
правом, автор виходить з їх суті як на за-
гальному, так і галузевому рівнях. Право-
здатність виникає з моменту народження 
людини і припиняється зі смертю. Право-
здатність є незмінною, постійною і одна-
ковою для кожної особи. Здатність мати 
трудові права не залежить від віку, статі, 
освіти та інших обставин. Правоздатності 
не можна обмежити або позбавити взагалі.

Дієздатність, на відміну від правоздат-
ності, є юридичною властивістю людини, 
а не природною. Встановлюючи права і 
обов’язки, держава визначає умови їх на-
буття та реалізації. Трудову дієздатність 
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характеризує категорія юридичної можли-
вості реалізувати трудові права громадя-
нином особисто, яка поєднує віковий, во-
льовий і соматичний (тілесно-фізичний) 
критерії. Тому Якушев І.М. робить висно-
вок, що трудова дієздатність працівника є 
самостійною правовою категорією, юри-
дичною властивістю людини, об’єм якої 
залежить від віку, психічного і соматич-
ного стану особи і може бути частковою, 
обмеженою або повною [9, с.10].

Кардинально іншим є погляд на питання 
набуття фізичною особою як суб’єктом тру-
дового права трудової право- і дієздатності 
Жернакова В.В., який зазначає, що «на від-
міну, наприклад, від цивільного права, де 
правоздатність настає з народженням, а ді-
єздатність – з досягненням певного віку, 
у трудовому праві цих властивостей пра-
цівник набуває водночас із початком робо-
ти. Трудові права та обов’язки не можуть 
існувати за межами трудового правовідно-
шення, яке виникає тільки з моменту, коли 
працівник приступив до роботи на підставі 
укладеного трудового договору. Без роботи 
у працівника не виникне право ані на без-
печні умови праці, ані на оплату праці, так 
саме, як і у роботодавця не виникне право 
вимагати додержання порядку на виробни-
цтві, виконувати міру праці, поки праців-
ник не розпочне роботу» [10, с. 18].

Таким чином, саме при укладенні тру-
дового договору і початку роботи на його 
основі фізична особа як суб’єкт трудового 
правовідношення набуває трудової право- і 
дієздатності. У цьому контексті вік, з якого 
законодавством допускається прийняття на 
роботу, розглядається не як підстава для на-
буття особою трудоправової дієздатності, 
а як гарантія від експлуатації дитячої праці. 
Недаремним автор вважає прийняття Між-
народною організацією праці низки конвен-
цій, якими встановлено мінімальний вік при-
йняття на роботу у різних галузях економіки.

На думку О.О. Коваленко, для трудової 
праводієздатності, окрім вікового крите-
рію, необхідно ще й включати вольовий. 
Вольовий критерій наочно в законодавстві 
про працю не простежується. Однак, осо-
ба, визнана в судовому порядку недієздат-
ною, не може бути суб’єктом трудового 
права, тому що вступ у трудові відносини 
передбачає єдність волі й волевиявлення. 
Глибокі вади вольової здатності громадян, 
що обумовлюють визнання громадяни-
на недієздатним, унеможливлюють таку 
єдність, а таким чином, свідчать про не-
можливість свідомої, цілеспрямованої ді-
яльності людини, яка лежить в основі ви-
никнення й існування трудових відносин 
[11, с. 44-49]. 

Зокрема, позицію, що саме вольова здат-
ність особи в сукупності з віковою здат-
ність особи є чинниками, які зумовлюють 
виникнення трудової правосуб’єктності 
підтримують також Бабаскін А.Ю. та 
В.Ю. Баранюк [12, с. 104].

Підсумовуючи можна зазначити, що 
юридичною властивістю суб’єктів трудо-
вого права є трудова правосуб’єктність, 
яка надає їм можливість вступати у тру-
дові правовідносини, бути їх учасниками і 
набувати своїми діями права та створюва-
ти для себе обов’язки, пов’язані з вступом 
у ці правовідносини.

Так, правоздатність у сфері трудово-
го права – це визнана законом здатність 
мати трудові права та обов’язки. Трудова 
дієздатність – здатність своїми діями на-
бувати права та обов’язки. Часто трудову 
дієздатність визначають як самостійну 
правову категорію, юридичну властивість 
людини, обсяг якої залежить від віку, пси-
хічного і соматичного стану особи і може 
бути частковою, обмеженою або повною.

Отже, на підставі правового аналізу по-
глядів різних науковців можна зазначити, 
що правосуб’єктність працівника – це ви-
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знана законом здатність фізичної особи 
після досягнення певного віку при наяв-
ності власного волевиявлення мати й на-
бувати трудові права і трудові обов’язки 
та самостійно їх здійснювати. Проаналізу-

вавши вищевикладений матеріал, робимо 
висновок, що трудова правоздатність та 
трудова дієздатність виникають та існують 
нерозривно, а також їх слід об’єднувати в 
єдине поняття. 
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Стаття присвячена дослідженню поняття, правової природи та місця рішень органів місцево-
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Статья посвящена исследованию понятия, правовой природы и места решений органов 
местного самоуправления в механизме правового регулирования земельных отношений.
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The article deals with the research of the definition, legal nature and place in the mechanism of 
legal regulation of land relationships.
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regulation of land relationships.

Актуальність теми статті обумов-
лена зростаючим значенням рішень ор-
ганів місцевого самоврядування в меха-
нізмі правового регулювання земельних 
відносин. Враховуючи обрання нашою 
державою курсу на децентралізацію, що 
передбачає розширення повноважень 
місцевого самоврядування, питання ви-
значення поняття, правової природи, а 
також місця актів органів місцевого са-
моврядування в механізмі правового ре-
гулювання земельних відносин має ве-
лике теоретичне та практичне значення, 
адже, як зазначає Б.М. Свирський, у ме-
ханізмі правового регулювання суспіль-

них відносин акти органів місцевого са-
моврядування відіграють важливу роль, 
виступаючи головним правовим засобом 
здійснення місцевим самоврядуванням 
владних повноважень на підвідомчій 
території [23, с.234].

Постановка проблеми. Сучасна юри-
дична теорія, звертає увагу Ю.В.Делія, 
часто не містить чітких відповідей на про-
блемні питання щодо юридичної природи 
актів місцевого самоврядування, їх систе-
ми, структури й форми, утворення та ре-
алізації цих актів, покликаних до життя 
практикою, саме тому ця проблема не має 
суто академічного характеру [8, с. 132].
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Чинна на даний момент Конституція 
України (далі - КУ) та інші акти законо-
давства оперують поняттям «рішення ор-
ганів місцевого самоврядування», напри-
клад, ч.1 ст.144 КУ передбачає, що органи 
місцевого самоврядування в межах повно-
важень, визначених законом, приймають 
рішення, які є обов'язковими до виконання 
на відповідній території. Згідно з ч.1 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» рада в межах своїх по-
вноважень приймає нормативні та інші 
акти у формі рішень. Ст.152 Земельного 
кодексу України до способів захисту прав 
на земельні ділянки відносить, зокрема 
визнання недійсними рішень органів міс-
цевого самоврядування. При цьому від-
сутня конкретизація, що саме мається на 
увазі під терміном «рішення». У зв`язку з 
цим виникає потреба визначення поняття 
та правової природи таких рішень, а також 
визначення їх місця в механізмі правового 
регулювання земельних відносин, що і є 
метою даної статті.

Виклад основного матеріалу. Одразу 
зауважимо, що в даній статті органи міс-
цевого самоврядування розглядаються 
у значенні відповідно до ч.ч.3, 4 ст.140 
Конституції України, а саме як сільські, се-
лищні, міські ради та їх виконавчі органи, 
а також районні та обласні ради. Як зазна-
чає Н.О. Чудик, усі муніципально-право-
ві акти є важливою формою вираження та 
закріплення норм локальної саморегуляції 
територіальних громад. Вони фіксують 
волю місцевого співтовариства, конститу-
юють її. Саме в муніципальних правових 
актах і через них проявляється та існує та 
сукупна воля місцевих жителів[35, с. 84].

Необхідно звернути увагу на те, що в 
юридичній літературі відсутній уніфіко-
ваний підхід щодо використання терміно-
логії при аналізі рішень органів місцевого 
самоврядування. Так, у наукових працях 

по відношенню до них вживаються такі 
терміни, як «адміністративний акт»[29], 
«правовий акт управління» [5], «правовий 
акт» [2, с. 192-200], «нормативно-право-
вий акт» [10], «акт індивідуальної дії» [22], 
«акт публічної адміністрації» [32], «рішен-
ня суб’єктів владних повноважень» [36] 
тощо. О.Ф. Черданцев звертає увагу на 
те, що інколи спори в юридичній науці 
відбуваються тому, що сторони, не ви-
значивши значення терміна стосовно да-
ного контексту чи конкретного предмету 
роздумів, оперують даним терміном від-
носно різних понять, позначених одним 
і тим же терміном [33, с. 49], а саме така 
ситуація наявна в аспекті досліджуваної 
теми, оскільки термін «рішення» в бага-
тьох наукових працях та судовій практиці 
використовується стосовно різних понять 
без спеціального про це зазначення, що 
призводить до непорозумінь і негативно 
впливає на результативність дослідження 
пов`язаних з рішеннями органів місцевого 
самоврядування проблем та правозасто-
совну діяльність. 

Враховуючи те, що невід`ємною озна-
кою мови, в тому числі юридичної, є її ба-
гатозначність [20, с. 365], у зв`язку з чим 
некоректно говорити про «правильність» 
чи «неправильність» значення того чи 
іншого терміна, спробуємо проаналізува-
ти існуючі підходи до розуміння рішень 
органів місцевого самоврядування у сфе-
рі земельних правовідносин у контексті 
співвідношення їх з перерахованими вище 
актами та встановити порівняно усталене 
їх застосування, а також сформулювати 
власне бачення правової природи таких 
рішень та їх місце в механізмі правового 
регулювання земельних відносин. 

Як зазначає І.І. Верховодко, багатома-
нітність поглядів на визначення актів обу-
мовлена об’ємною класифікацією їх видів 
в залежності від змістовного елементу, 
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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» і т.д. [6, с. 167].

Для того, щоб зрозуміти, яким чи-
ном співвідносяться між собою зазначені 
вище акти, а також з`ясувати місце рішень 
органів місцевого самоврядування в меха-
нізмі правового регулювання земельних 
відносин, коротко розглянемо підходи до 
визначення даних понять. 

У 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 [2, с. 192]. 

Як бачимо, залежно від контексту сло-
восполучення «правовий акт» може по-
значати три різні поняття. Хоча в літера-
турі термін «правовий акт» переважно 
використовується у значенні юридичного 
документу. Так, на думку О. Мурашина, 
правовий акт є письмовим документом, 
що прийнятий правомочним суб`єктом 
права (державним органом, органом міс-
цевого самоврядування, суб`єктом прямо-
го народовладдя) і має офіційний характер 

та обов`язкову юридичну силу, виражає 
владні веління і спрямований на регулю-
вання суспільних відносин [21, с. 8].

Не заперечуючи можливість тлумачен-
ня правових актів як дій чи результатів 
правомірних дій, для цілей даної статті 
правовий акт розглядатимемо як належ-
ним чином оформлене у вигляді юридич-
ного документу волевиявлення держави, 
територіальної громади, певних органів чи 
посадових осіб, яке містить правові норми, 
індивідуальні приписи, автономні рішення 
осіб чи правоположення практики. Таким 
чином, усі рішення органів місцевого са-
моврядування у сфері земельних відносин 
безсумнівно є правовими актами. 

Як влучно зауважує А.Г. Мельник, 
у земельних відносинах органи місцево-
го самоврядування володіють подвійним 
статусом, оскільки одночасно можуть ви-
ступати суб’єктом, що регулює земельні 
відносини, і цивільно-правовим учас-
ником цих відносин[17, с. 91]. У зв`язку 
з цим відрізнятиметься і правова природа 
тих чи інших рішень даних органів, яку 
ми намагатимемося визначити нижче.

Традиційно в межах загальної теорії 
права правові акти за ознакою норматив-
ності поділяють на дві дихотомічні гру-
пи: нормативні та ненормативні (індиві-
дуальні). У свою чергу до нормативних 
актів відносять нормативно-правові акти, 
які приймаються відповідними органами 
в процесі правотворчості і встановлюють 
загальнообов`язкові норми права, які по-
ширюються на неперсоніфіковане коло 
осіб, та деякі інтерпретаційні акти норма-
тивного характеру. Серед індивідуально-
правових актів, які містять індивідуальні 
приписи, що стосуються конкретно визна-
чених осіб, виділяють акти застосування 
права, акти реалізації права, а також акти 
тлумачення норм права індивідуального 
характеру [2, с. 199]. Таким чином, поняття 
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«правові акти» охоплює як нормативні, 
так і ненормативні (індивідуально-право-
ві) акти, котрі у свою чергу теж поділя-
ються на 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-обов`язковий 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 [4, с. 447]. 

Враховуючи те, що органи місцевого 
самоврядування наділені рядом повно-
важень управлінського характеру, корот-
ко зупинимося на характеристиці право-
вих актів управління з метою з`ясування, 
чи всі рішення таких органів у сфері зе-
мельних відносин можуть бути до них від-
несені, а також яке місце серед правових 
актів вони займають.

Ю.М. Старилов виділяє такі підходи до 
розуміння правових актів управління:

• важлива форма управлінської ді-
яльності (форма управління);

• управлінське рішення (при цьо-
му термін «рішення» має універсальний 
характер і встановлює необхідність вико-
нання конкретних дій особами та органа-
ми, 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 виконан-
ня певних дій правоустановлюючого або 

правозастосовчого характеру у сфері дер-
жавного управління;

• приписи, оскільки реальним зміс-
том правових актів управління є правоус-
тановлюючі та правозастосовні приписи;

• різновид документів (юридич-
них, службових), оскільки ті приписи, які 
в них містяться, мають своє документаль-
не оформлення [26, c. 247].

Варто зазначити, що розуміння акта 
як дії (вольової дії, волевиявлення) є до-
сить поширеним у вітчизняній науці ад-
міністративного права. Так, В.К. Колпа-
ков стверджує, що не можна здійснювати 
управління, не діючи [13, с. 225]. Хоча, 
звертає увагу П.О. Угровецький, змістов-
не навантаження акта як дії ніяк не запе-
речує того, що правовий акт може мати і 
якість (форму) документа. Більше того, 
найчастіше саме в документальній формі 
знаходить своє вираження волевиявлення 
органів публічної адміністрації [31, с.101]. 

Варто погодитися з думкою К.М. Кня-
гіна, який зазначає, що визначаючи акт 
лише як рішення чи лише як документ, 
треба враховувати, що і та, й інша дефі-
ніції страждають певною однобічністю, 
неповнотою, оскільки вони не містять 
вказівок або на зміст акту, або на зовнішнє 
вираження цього змісту [12, с. 15].

Аналізуючи існуючі підходи до ро-
зуміння правових актів управління 
В.Б. Авер`янов формулює власне визна-
чення цього поняття. На його думку, пра-
вовим актом управління є форма управ-
лінської діяльності компетентних органів 
державного управління (виконавчої вла-
ди), яка полягає у здійсненні в односторон-
ньому порядку з дотриманням встановле-
ної процедури 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 со-
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бою певні юридичні наслідки. При цьому 
вченим уточнюється, що формою управ-
лінської діяльності є видання правового 
акта управління, а не сам акт [9, с. 144].

Варто звернути увагу, що у більшості 
визначень правових актів управління мова 
йде лише про акти виконавчої влади, при 
цьому акти органів місцевого самовряду-
вання залишаються поза увагою науковців, 
що, на нашу думку, є некоректним, оскіль-
ки рішення органів місцевого самовря-
дування, зокрема прийняті на виконання 
делегованих повноважень, теж відносять-
ся до правових актів управління, зокрема, 
рішення виконавчих комітетів сільських, 
селищних та міських рад щодо вирішення 
земельних спорів у передбачених законом 
випадках, висновки щодо надання або ви-
лучення в установленому законом порядку 
земельних ділянок, що проводиться орга-
нами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування, рішення щодо пого-
дження проектів землеустрою тощо. 

У той же час А.М. Токар, не погоджу-
ючись із обмеженням дії правових актів 
управління винятково рамками державно-
го управління і виконавчої влади, пропо-
нує поряд із актами державного управлін-
ня виділяти й акти місцевого управління, 
тобто акти місцевих органів виконавчої 
влади, акти органів місцевого самовря-
дування та їх спільні акти. Таке виокрем-
лення, на думку науковця, спричинене не 
лише появою в управлінській дійснос-
ті нової категорії «місцеве управління», 
а й тими характерними ознаками актів 
місцевого управління, що дозволяють 
виділяти їх з системи юридичних актів 
[30, с. 187]. Погоджуючись з включенням 
актів органів місцевого самоврядування, 
які характеризуються властивими право-
вим актам управління ознакам, до цього 
різновиду правових актів, вважаємо за по-
трібне звернути увагу на необґрунтова-

ність виділення окремої групи актів міс-
цевого управління, до яких входять акти 
органів виконавчої влади, акти органів 
місцевого самоврядування та їх спільні 
акти, оскільки таке виокремлення лише 
підкреслює територіальну приналежність 
таких актів (причому не досить чітку, 
оскільки незрозуміло, в чому саме поля-
гає критерій «місцевості»), але не засно-
ване на специфічних ознаках таких актів, 
які дозволяють відмежувати їх від інших 
правових актів управління, наприклад, за-
гальнонаціонального рівня. 

У літературі також зазначається, що 
категорія «акт» може використовуватися 
як інтегруюча відносно термінів «рішен-
ня» і «дія», якщо вони породжують пра-
вові наслідки [29, 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 
місцевого самоврядування у вигляді пев-
ного юридичного документу, прийнятого 
в установленому законом порядку з метою 
реалізації завдань та функцій управління і 
який містить правоположення, що призво-
дять до виникнення, зміни чи припинення 
певних правовідносин. В цьому аспекті рі-
шення органів місцевого самоврядування 
у сфері земельних правовідносин за умо-
ви, якщо вони відповідають зазначеним 
вище ознакам, можна розглядати як пра-
вові акти управління, котрі можуть бути 
як нормативного, так і ненормативного 
(індивідуального) характеру, а саме акта-
ми правозастосування, котрі об`єднаються 
спільною назвою «правові акти». 

Останнім часом в юридичній літерату-
рі, особливо адміністративно-правового 
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спрямування, все частіше починає вико-
ристовуватися термін «адміністративний 
акт», в т.ч. і по відношенню до рішень ор-
ганів місцевого самоврядування [19; 43], 
хоча більш традиційним для вітчизняної 
науки є вживання терміна «індивідуаль-
ний акт управління». Проте, враховуючи 
застосування в законодавстві багатьох за-
рубіжних країн, в т.ч. держав-членів Єв-
ропейського Союзу (далі - ЄС), терміна 
«адміністративний акт» та зобов`язання 
України гармонізувати національне зако-
нодавство до законодавства ЄС, доцільно 
зупинитися на аналізі підходів до визна-
чення адміністративних актів у науці ад-
міністративного права.

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-
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 [29, с. 33, 17]. 

На нашу думку, адміністративний акт 
являє собою індивідуально-правовий акт, 
виданий органом публічної адміністрації 
(зокрема 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, прикладом яких у сфері 
земельних відносин можна вважати рішен-
ня органу місцевого самоврядування про 
погодження проектів землеустрою. 

Згідно з ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» рада 
в межах своїх повноважень приймає нор-
мативні та інші акти у формі рішень. 
Конституційний Суд України в рішенні 
від 16 квітня 2009 року N 7-рп/2009 (справа 
про скасування актів органів місцевого са-
моврядування) дійшов висновку, що органи 
місцевого самоврядування, вирішуючи пи-
тання місцевого значення, представляючи 
спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ та міст, приймають нормативні та не-
нормативні акти. До нормативних належать 
акти, які встановлюють, змінюють чи при-
пиняють норми права, мають локальний ха-
рактер, розраховані на широке коло осіб та 
застосовуються неодноразово, а ненорма-
тивні акти передбачають конкретні припи-
си, звернені до окремого суб'єкта чи юри-
дичної особи, застосовуються одноразово і 
після реалізації вичерпують свою дію.

Як звертає увагу Н.О. Чудик, значна 
частина правових актів суб’єктів місце-
вого самоврядування, зокрема рішення 
місцевих рад, є різновидом нормативно-
правових актів. Як документ, правовий 
акт місцевого самоврядування об’єктивує 
компетенцію органа чи посадової осо-
би, наділених публічно-владними повно-
важеннями, і їхню правомочність щодо 
прийняття (видання) правових актів 
[35, с. 84]. Проте не всі рішення органів 
місцевого самоврядування мають ознаки 
нормативно-правових актів. 
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Для того, щоб зрозуміти відмінність 
нормативно-правових від індивідуально-
правових актів органів місцевого само-
врядування, звернемося до напрацювань 
із загальної теорії права. О.Ф. Скакун 
розглядає нормативно-правовий акт ор-
ганів місцевого самоврядування як акт-
документ (постанова, рішення), що ви-
дається у межах компетенції органу 
місцевого самоврядування та містить нор-
ми права, обов`язкові для мешканців від-
повідної території, а також установ, під-
приємств та організацій, які здійснюють 
діяльність на цій території [24, с. 367]. 
На думку Т.О. Калиновської, норматив-
но-правовий акт місцевого самоврядуван-
ня – це офіційний письмовий документ, 
що містить норми права та прийнятий 
у межах Конституції і законів України без-
посередньо територіальною громадою, 
органом місцевого самоврядування або 
його посадовою особою з питань місце-
вого значення чи здійснення делегованих 
повноважень органів державної виконав-
чої влади. За своєю юридичною природою 
такі акти є підзаконними нормативно-пра-
вовими актами, тому їм, по-перше, прита-
манні всі характерні загальні риси остан-
ніх, а по-друге, - властиві специфічні 
ознаки, зумовлені конституційною приро-
дою місцевого самоврядування, чим вони 
відрізняються від нормативно-правових 
актів органів державної влади [10, с. 170]. 

На думку А.В. Міцкевича, головною 
ознакою нормативного акту слід вважати 
його правотворче призначення, тобто на-
явність в ньому положень, які оформлю-
ють встановлення, зміну чи відміну право-
вих норм [18, с. 22]. Індивідуальні ж акти 
не містять положень, направлених на вста-
новлення, зміну чи припинення правових 
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 [5, 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, 
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. 

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 систе-
ми нормативно-правових актів України 
[34, с. 121]. У загальній теорії права такі 
акти відносяться до місцевих підзаконних 
нормативно-правових актів, які поширю-
ють свою дію на відповідну територію. 
Таким чином, рішення органів місцевого 
самоврядування можуть бути віднесені до 
нормативно-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. Прикладами 
нормативно-правових актів у сфері зе-
мельних правовідносин можуть бути, зо-
крема, рішення сільських, селищних чи 
міських рад про затвердження генераль-
них планів населених пунктів або планів 
зонування територій, ставок земельного 
податку відповідно до Податкового кодек-
су України . 
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В. Таболін та А. Корнєв зазначають, що 
світова практика свідчить про те, що муні-
ципальна влада «законодавствує» з питань 
місцевого значення у трьох випадках. По-
перше, коли із зазначених питань держав-
на правова регламентація цілком відсутня 
і немає жодної необхідності в її існуванні. 
Це стосується як компетенційних питань 
(наприклад, питань місцевого оподатку-
вання, ліцензування), так і питань власної 
організації та діяльності (формування влас-
ного управлінського апарату, створення по-
стійних комісій, прийняття регламентів). 
По-друге, з питань, що врегульовані нор-
мами права в загальному вигляді, і потріб-
на їхня місцева юридична конкретизація. 
По-третє, законодавство не в змозі охопити 
все різноманіття місцевих особливостей, 
у ньому нерідко правова регламентація ді-
яльності муніципальних органів здійсню-
ється шляхом закріплення їхніх функцій як 
позитивних зобов`язань, тому нормотвор-
чість органів місцевого самоврядування 
неминуча, іноді вона просто передбачаєть-
ся законодавством [28, с. 156].

Що стосується актів індивідуальної дії, 
то легального їх визначення немає, але 
з самого формулювання зрозуміло, що та-
кий акт впливає на права та обов`язки лише 
певної особи чи групи осіб. До правових 
актів управління індивідуального харак-
теру можна віднести рішення щодо звіль-
нення самовільно зайнятих земельних ді-
лянок, рішення про обмеження, тимчасову 
заборону (зупинення) чи припинення вико-
ристання земельної ділянки громадянами 
та юридичними особами в разі порушення 
ними вимог земельного законодавства, рі-
шення, прийняті за результатами розгляду 
земельних спорів тощо.

Особливе місце серед індивідуаль-
но-правових актів органів місцевого са-
моврядування займають рішення щодо 
розпорядження земельними ділянками ко-

мунальної власності. За своєю правовою 
природою такі рішення є актами реалізації 
прав та обов`язків, а отже, їх можна вважа-
ти правочинами. При цьому варто врахува-
ти, що не всі рішення, прийняті в процесі 
надання земельних ділянок у користуван-
ня чи передачі їх у власність є правочина-
ми. Так, наприклад, рішення щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в про-
цесі приватизації по суті на права третіх 
осіб взагалі не впливає, та й самому грома-
дянину за великим рахунком жодних прав 
чи обов`язків не створює, оскільки фор-
мальної заборони звернутися до суб'єкта 
господарювання, що є виконавцем робіт 
із землеустрою згідно із законом, і без та-
кого дозволу немає. До того ж наявність 
даного дозволу зовсім не гарантує, що кон-
кретна земельна ділянка буде передана та-
кому громадянину у власність. Рішення ж 
про надання конкретної земельної ділянки 
в оренду за своєю природою є зовнішнім 
вираженням етапу формування волевияв-
лення, яке може завершитися укладенням 
договору оренди землі, але саме по собі на 
права третіх осіб не впливає.

Отже, рішення органів місцевого само-
врядування є різновидом правових актів, 
які, залежно від змісту, можуть мати різну 
правову природу. 

Визначившись із розумінням рішень 
органів місцевого самоврядування, про-
аналізуємо їх місце в механізмі правового 
регулювання земельних відносин.

У першу чергу необхідно з`ясувати, що 
ж собою являє механізм правового регу-
лювання земельних відносин, з яких еле-
ментів складається та яке місце займають 
в ньому рішення органів місцевого само-
врядування.

Як звертає увагу О.Я. Кархут, в юри-
дичній науці виділяють два підходи до ро-
зуміння механізму правового регулюван-
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ня суспільних відносин та його структури: 
вузький та широкий. За вузьким підходом 
під механізмом правового регулювання 
розуміють власне систему юридичних за-
собів правового регулювання, а за широ-
ким – так званий соціальний механізм дії 
права, тобто, комплекс правових засобів і 
соціальних форм впливу права на суспіль-
ні відносини [11, с. 9].

Прихильником широкого підходу мож-
на вважати С.С. Алєксєєва, який розгля-
дає механізм правового регулювання як 
систему правових засобів, за допомогою 
якої здійснюється регулятивний вплив на 
суспільні відносини [3, с. 246]. Аналогіч-
ної позиції притримується Д.Д. Коссе, на 
думку якого, під механізмом правового ре-
гулювання слід розуміти системну сукуп-
ність правових заходів, за допомогою яких 
держава здійснює правовий вплив на сус-
пільні відносини у необхідному їй (дер-
жаві) та суспільству напрямі [14, с. 26]. 
В.Г. Красовська також розуміє під механіз-
мом правового регулювання систему пра-
вових засобів. При цьому правові засоби 
розглядаються нею як об`єктивні субстан-
ціональні правові явища, що дозволяють 
реалізувати інструментальний характер 
механізму правового регулювання та за-
довольнити інтереси суб`єктів [15, с.86]. 
На думку М.І. Матузова та А.В. Малько, 
механізм правового регулювання – це 
система юридичних засобів, організова-
них в найбільш послідовному порядку 
з метою впорядкування суспільних від-
носин, сприянню задоволенню інтересів 
суб`єктів права [16, с. 474].

У той же час існує позиція, яка запере-
чує ототожнення механізму правового ре-
гулювання з системою правових засобів, 
оскільки це не дозволяє відобразити всю 
сутність механізму правового регулюван-
ня в тому значенні, що не дасть можливос-
ті представити механізм як функціонуючу 

систему, звернутися до процедурного ха-
рактеру його процесу [1, с. 17]. У зв`язку 
з цим А.О. Абрамова визначає механізм 
правового регулювання як нормативно-
організований, послідовно здійснюваний 
комплексний процес, спрямований на 
результативне втілення правових норм 
у життя за допомогою адекватних право-
вих засобів [1, с. 20].

В.М Сирих акцентує увагу на тому, що 
механізм правового регулювання слід роз-
глядати як складну систему, що включає 
максимально повно всі його компоненти, 
а саме: правові засоби, суб`єктів, які здій-
снюють правове регулювання чи правову 
діяльність, юридично значимі результати 
їх діяльності [27, с. 167]. Поняття меха-
нізму правового регулювання дає змогу 
не тільки об`єднувати явища правової 
дійсності - норми, правовідносини, юри-
дичні акти тощо, які справляють правовий 
вплив, оскаржувати їх цілісність, але й 
представляти їх у системі, що характери-
зують результативність правового регулю-
вання [14, с. 27].

Що ж до механізму правового регулю-
вання земельних відносин, то А.Г. Мель-
ник визначає правове регулювання в сфері 
земельних відносин органами місцевого 
самоврядування як діяльність з прийнят-
тя рішень, які є обов’язковими для всіх 
суб’єктів, які знаходяться на території 
відповідної територіальної громади, а та-
кож інших індивідуальних актів, які вре-
гульовують конкретні земельні відносини 
[17, с. 94]. Правове регулювання земель-
них відносин органами відбувається, на 
думку даного науковця, через прийняття 
відповідних нормативних актів в даній 
сфері, які встановлюють правила поведін-
ки для всіх суб’єктів земельних відносин 
на відповідній території [17, с. 91]. 

Для того, щоб визначити місце рішень 
органів місцевого самоврядування у ме-
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ханізмі правового регулювання земель-
них відносин, необхідно в першу чергу 
визначитися зі структурою такого ме-
ханізму. У загальній теорії до елементів 
механізму правового регулювання тради-
ційно відносять:

1) принципи права, норми права, нети-
пові правові розпорядження (спеціалізо-
вані норми права), об`єктивовані в норма-
тивно-правових актах;

2) правовідносини;
3) акти безпосередньої реалізації прав 

і обов`язків;
4) акти застосування норм права 

[25, с. 499].
Хоча існують й інші підходи, напри-

клад, на думку А.О. Абрамової, в механізмі 
правового регулювання варто виділяти такі 
елементи: юридичний факт (склад), норму 
права, звичайні правовідносини, правоохо-
ронні правовідносини, акти застосування 
охоронного характеру [1, с. 57] Не загли-
блюючись у проблему визначення скла-
дових елементів механізму правового ре-
гулювання суспільних відносин, оскільки 
це є предметом окремого дослідження, за-
уважимо, що рішення органів місцевого са-
моврядування у сфері земельних відносин 
індивідуального характеру можуть відно-
ситися або актів застосування норм права, 
або до актів реалізації прав та обов`язків як 
елементів механізму правового регулюван-
ня земельних відносин. Рішення ж норма-
тивного характеру, на нашу думку, теж вхо-
дять до механізму правового регулювання 
земельних відносин, оскільки закріплю-
ють загальнообов`язкові правила поведін-
ки, обов`язкові до виконання на відповід-

ній території всіма суб`єктами земельних 
правовідносин. Погоджуємося з позицією 
Ю.В. Делія, який зазначає, що правові акти 
органів місцевого самоврядування спрямо-
вано на встановлення загальних правил по-
ведінки (норм права) та виникнення, зміну, 
припинення конкретних правовідносин, 
у зв`язку з чим дані правові акти є одним 
з важливих елементів механізму правового 
регулювання не лише питань конкретної 
територіальної громади, а й суспільних від-
носин взагалі [7, с. 33].

Висновки. Таким чином, термін «рі-
шення» стосовно актів органів місцевого 
самоврядування є узагальненою назвою 
актів, які можуть мати різну правову при-
роду, а саме рішення органів місцевого 
самоврядування охоплюють як норма-
тивні, так і ненормативні (індивідуальні) 
акти, які об`єднаються загальною назвою 
«правові акти». Серед нормативних актів 
важливе місце займають саме норматив-
но-правові акти відповідних органів, які 
містять норми права, спрямовані на регу-
лювання земельних правовідносин. До ін-
дивідуально-правових актів органів міс-
цевого самоврядування у сфері земельних 
правовідносин відносяться акти застосу-
вання норм права, які за наявності відпо-
відних ознак можуть характеризуватися 
як адміністративні акти, та акти реаліза-
ції прав та обов`язків, котрі відносяться 
до актів автономного регулювання. При 
цьому рішення органів місцевого само-
врядування, прийняті у сфері земельних 
правовідносин, є важливими елементами 
механізму правового регулювання таких 
відносин.
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В ЄС

В статті досліджено законодавство ЄС та Іспанії, яке закріплює правовий механізм фінан-
сування сільського розвиту. В результаті був з’ясований позитивний досвід європейських країн, 
а також запропонований правовий механізм фінансування сільського розвитку в Україні.

Ключові слова: європейський досвід, фінансування, сільський розвиток, правові інструмен-
ти, бенефіціар, планування.

В статье было исследовано законодательство ЕС и Испании, которое закрепляет правовой 
механизм финансирования сельского развития. В результате был определен позитивный опыт 
европейских стран, а также предложен правовой механизм финансирования сельского развития 
в Украине.

Ключевые слова: европейский опыт, финансирование, сельское развитие, правовые 
инструменты, бенефициар, планирование.

There was researched the legislation of EU and Spain which provides legal mechanism of rural 
development’s financing. As a result the positive experience of European countries was clarified. Also 
there was proposed the legal mechanism of rural development’s financing in Ukraine.

Key words: European experience, financing, rural development, legal instruments, beneficiary, 
planning.

Низький рівень розвитку сільських 
регіонів України спонукає до пошуку 
шляхів його підвищення. Одним із них є 
формування ефективного правового меха-
нізму фінансового забезпечення програм 
сільського розвитку державою та інши-
ми інвесторами. Оскільки достатньо роз-
виненими є правові фінансові механізми 
сільського розвитку в ЄС, то їх аналіз є, 
на наш погляд, дуже важливим для форму-
вання відповідного фінансово-правового 
інструментарію і в Україні.

Підтримка сільського розвитку в краї-
нах-членах ЄС здійснюється шляхом фі-
нансування програм сільського розвитку 
на двох рівнях. Першим і основним дже-
релом фінансування є європейські струк-
турні та інвестиційні фонди (далі - ЄСІФ), 
які діють на рівні ЄС. Їх підтримку можуть 
отримати бенефіціари (одержувачі фінан-
сової допомоги) будь-якої країни-члена 

ЄС. Крім того, джерела фінансування про-
грам сільського розвитку формуються і на 
національному та регіональному рівнях 
кожної країни-члена ЄС. Далі розглянемо 
детальніше правовий механізм фінансу-
вання сільського розвитку в ЄС, а також 
на прикладі законодавства Королівства Іс-
панії розглянемо відповідні правові меха-
нізми, сформовані на національному рівні.

Основним нормативно-правовим ак-
том, який регулює діяльність ЄСІФ є 
Положення № 1303/2013 Європейського 
Парламенту та Ради Європейського Сою-
зу від 17.12.2013 р. [10]. До складу ЄСІФ 
входять Європейський фонд регіонально-
го розвитку (далі - ЄФРР), Європейський 
соціальний фонд (далі - ЄСФ), Фонд Єд-
нання (далі - ФЄ), Європейський Аграр-
ний Фонд з питань сільського розвитку 
(далі – ЄАФСР), Європейський морський 
фонд та фонд рибальства.
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Всі ЄСІФ надають фінансову підтрим-
ку реалізації різних програм розвитку 
сільських територій в формі грантів, при-
зів, допомоги у відновленні платоспро-
можності та у формі інших фінансових 
інструментів або їх комбінацій (ст. 66 По-
ложення № 1303/2013).

Правовий механізм фінансування сіль-
ського розвитку на рівні ЄС реалізуєть-
ся в рамках виконання двох політик ЄС: 
Спільної аграрної політики ЄС (далі - САП 
ЄС) та політики єднання. В рамках САП 
ЄС сільський розвиток підтримується дво-
ма фондами ЄАФСР та Європейським 
сільськогосподарським фондом гаранту-
вання (який, проте, не входить до складу 
ЄСІФ та відповідно до ст. 4 Положення 
№ 1306/2013 Європейського Парламенту та 
Ради Європейського Союзу від 17.12.2013 р. 
[12] (далі - Положення № 1306/2013) здій-
снює фінансову допомогу переважно роз-
витку сільського господарства), в рамках 
реалізації політики єднання – трьома фон-
дами: ЄФРР, ЄСФ та ФЄ [16].

В основу правового механізму фінансу-
вання сільського розвитку в рамках полі-
тики єднання покладена мета забезпечити 
інвестиційну підтримку крупно-масштаб-
них інновацій, розвиток інфраструктури, 
зокрема, транспортної мережі, а також 
вдосконалити управління відходами та 
управління водними ресурсами [16]. Про-
те правова фінансова підтримка фондами 
в рамках виконання САП спрямована на 
досягнення широкого спектру конкретних 
цілей сільського розвитку від вирішення 
невеликих завдань до інвестування вели-
ких проектів.

Крім того, правовий механізм фінан-
сування сільського розвитку ЄСІФ реа-
лізується через програму LEADER, яка, 
як зазначається в п. 31 Преамбули Поло-
ження № 1305/2013 Європейського Пар-
ламенту та Ради Європейського Союзу 

від 17.12.2013 р. [11] (далі - Положення 
№ 1305/2013), показувала істотні досяг-
нення у сільському розвиткові впродовж 
декількох років. Програма LEADER була 
створена з метою залучення представни-
ків місцевого рівня управління, зокрема 
жителів сільської місцевості, до фор-
мування програм сільського розвитку. 
За принципом знизу-вгору зазначені 
суб’єкти пояснюють конкретні та практич-
ні засоби, які можуть допомогти у ство-
ренні та запровадженні таких програм. 
При цьому вони використовують текстову 
інформацію, ілюстрації, презентації та те-
матичні проекти, дають інтерв’ю [15].

Крім того, в ЄС створені цільові про-
грами, які спрямовані на вирішення пев-
них конкретних завдань в різних сферах, 
зокрема щодо сільського розвитку. Такі 
програми є обов’язковими для виконання 
кожною країною-членом ЄС. До них від-
носяться програми Horizon 2020, Life+, 
Nature 2000, а також програми, спрямова-
ні на вирішення проблем водних ресурсів 
відповідно до Водної Рамкової Директиви 
ЄС [3] (далі - ВРД ЄС).

Так, в рамках програми Horizon 2020 
сільський розвиток досягається за раху-
нок фінансування досліджень та інно-
вацій. Загальний бюджет цієї програми 
на період з 2014 по 2020 роки складає 
80 млрд. євро [9].

Програма Life+ почала діяти з 1 черв-
ня 2015 року і має бути завершена до 
кінця 2020 року. В рамках цієї програми 
надаються гранти на реалізацію проектів, 
спрямованих на захист довкілля та вирі-
шення проблем, пов’язаних зі зміною клі-
мату, зокрема в сільській місцевості. За-
гальний бюджет даної програми складає 
більше 240 млрд. євро [5].

Правові механізми, які дозволяють 
уникнути подвійного фінансування під 
час реалізації різних цільових програм ЄС, 
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формуються в рамках національних про-
грам сільського розвитку країн-членів ЄС. 
Розглянемо національний правовий меха-
нізм фінансування сільського розвитку на 
прикладі законодавства Іспанії.

Так, основним нормативно-правовим 
актом, який визначає правовий механізм 
фінансування сільського розвитку в Іс-
панії є Національна програма сільсько-
го розвитку Іспанії (España - Programa 
Nacional de Desarrollo Rural) [6]. Її вико-
нання є обов’язковим на території всіх Ав-
тономних Співтовариств та є основою для 
розробки регіональних програм сільсько-
го розвитку. Згідно з п. 5.1.2 Національної 
програми сільського розвитку Іспанії ви-
значені наступні тематичні програми, під 
час реалізації яких існує ризик подвійного 
фінансування: 1) агроекологічні; 2) веден-
ня органічного сільського господарства; 
3) програми Natura 2000 та програми, 
спрямовані на виконання ВРД ЄС. Вод-
ночас зазначається, що ризик подвійного 
фінансування може мати місце виключно 
у разі наявності в зазначених програмах та 
програмах сільського розвитку подібних 
за своєю природою зобов’язань, які проте 
не є еквівалентними.

Національною програмою сільського 
розвитку Іспанії передбачені і винятки. 
Так, ризик подвійного фінансування від-
сутній у разі прямого фінансування роз-
витку дрібного фермерства, що перед-
бачене в розділі V Положення 1307/2013 
Європейського Парламенту та Ради Єв-
ропейського Союзу від 17.12.2013 р. [13] 
(далі - Положення 1307/2013). Крім того, 
оскільки норми розділів I, II, III Положен-
ня 1307/2013 в частині прямого фінансу-
вання не застосовуються до віддалених 
регіонів, включаючи допомогу сільсько-
господарській діяльності, сприятливій для 
клімату та довкілля, то ризик подвійного 
фінансування не існує і в відповідних ре-

гіонах. В Іспанії до таких регіонів відне-
сені Канарські острови.

Правовим інструментом зниження ри-
зику подвійного фінансування є обов’язок 
включати в національну програму сіль-
ського розвитку та регіональні програми 
сільського розвитку Автономних Співто-
вариств опис механізму, який визначатиме 
способи взаємодоповнюваності та співп-
раці ЄАФСР з іншими фондами ЄС. При 
цьому, кожний орган управління, відпо-
відальний за виконання таких програм на 
національному або регіональному рівні, 
вноситиме до національної та регіональ-
них програм сільського розвитку свої про-
позиції щодо створення таких механізмів 
(п. 5.1.12 Національної програми сільсько-
го розвитку Іспанії). Наприклад, органом 
влади, який гарантує координацію та за-
побігання подвійного фінансування захо-
дів, які фінансуються в рамках програми 
Horizon 2020 та за рахунок інших фінан-
сових інструментів ЄС, зокрема в рамках 
програми LIFE+, є Комітет лісових гене-
тичних ресурсів Іспанії (п. 14.2 Національ-
ної програми сільського розвитку Іспанії).

Таким чином, успішність реалізації 
правового механізму фінансування сіль-
ського розвитку ЄС забезпечується шля-
хом прямого фінансування ЄСІФ різних 
цільових програм ЄС, а також програм на-
ціонального, регіонального та локального 
рівнів. Для уникнення подвійного фінан-
сування під час виконання різних цільо-
вих програм ЄС програмами сільського 
розвитку країн-членів ЄС визначається 
правовий механізм забезпечення взаємодії 
всіх ЄСІФ та відповідальних органів вла-
ди країн-членів ЄС.

Далі розглянемо фінансові інструменти 
ЄАФСР, безпосереднім завданням якого 
є підтримка реалізації виключно програм 
сільського розвитку. Його загальний бю-
джет на 2014 – 2020 роки складає майже 
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100 млрд. євро [8]. Нормативними доку-
ментами, які регулюють діяльність ЄАФСР 
є Положення № 1305/2013, Положення 
№ 1306/2013 та Положення № 807/2014 [1].

Загальними цілями, для досягнен-
ня яких надається фінансова підтримка 
ЄАФСР, є: 1) сприяння конкурентоспро-
можності сільського господарства; 2) за-
безпечення сталого управління природ-
ними ресурсами та боротьби зі зміною 
клімату; 3) досягнення збалансованого 
територіального розвитку економіки сіль-
ських територій та сільських громад, зо-
крема сприяння забезпеченню зайнятості 
в сільській місцевості (ст. 4 Положення 
№ 1305/2013).

Доступ до фінансових ресурсів ЄАФСР 
має будь-яка особа, яка реалізує фінансово 
стійкі інвестиційні проекти в сільському і 
лісовому господарстві, а також щодо роз-
витку сільських територій [14, с. 4]. До-
помога ЄАФСР надається бенефіціарам 
через агентства, які акредитуються краї-
нами-членами ЄС. Більше того, посеред-
ництво фінансових агенцій є гарантією 
того, що перед наданням бенефіціарам ко-
штів фондів їх було перевірено, а кошти 
фонду будуть використані за цільовим 
призначенням (п. 9 преамбули Положення 
№ 1306/2013).

Наприклад, в Іспанії такі фінансові 
агентства створені в кожному Автоном-
ному Співтоваристві. Всього в Іспанії 
функціонує 18 таких агентств. Органом, 
який координує взаємовідносини між фі-
нансовими агентствами та ЄСІФ, зокре-
ма ЄАФСР, є Іспанський фонд сільсько-
господарського гарантування (El Fondo 
Español de Garantía Agraria, далі - ІФСГ). 
ІФСГ підпорядкований Міністерству сіль-
ського господарства, продовольства та 
навколишнього природного середовища 
(El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente) [7; 4, с. 3-6].

ЄАФСР надає фінансову підтримку як 
у формі грантів, так і у формі інших фі-
нансових інструментів. Гранти є фінан-
совим інструментом, який не передбачає 
повернення бенефіціаром отриманих від 
фонду коштів або оплати за їх викорис-
тання. Наприклад, ЄАФСР надає гранти 
для організації консультацій та інших ви-
дів підтримки [14, с. 5]. Ознаками інших 
фінансових інструментів є наступні:

- за їх отримання необхідно сплатити 
(вони є оплачуваними);

- надані бенефіціарам кошти підляга-
ють поверненню, а пізніше використову-
ються в тій самій сфері;

- призначені для фінансування проек-
тів, реалізація яких приносить дохід, до-
статній, щоб окупити отриману допомогу;

- сприяють залученню інвестицій з ін-
ших джерел, в т.ч. приватних, щоб збіль-
шити обсяг коштів, призначених для фі-
нансування особливих секторів/сфер, 
в яких існують проблеми з доступом до 
фінансових ресурсів.

- мають форму кредитів, гарантій та ін-
вестицій у акції;

- можуть підтримувати сільський роз-
виток, шляхом розвитку сфери виробни-
цтва та ринків збуту сільськогосподар-
ської продукції;

- можуть керуватись національними та 
регіональними банками, міжнародними 
організаціями такими як Європейський 
Інвестиційний Банк та Європейський Ін-
вестиційний Фонд, відповідальними ор-
ганами управління (лише для кредитів та 
гарантій) [14, с. 3].

ЄАФСР та національні інвестори мо-
жуть спільно формувати фінансові ін-
струменти для підтримки інвестиційних 
пріоритетів, визначених програмами сіль-
ського розвитку країн-членів ЄС [14, с. 4].

Що стосується правових фінансових 
інструментів ЄАФСР, то їх зміст включає 
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кілька складових. Так, кредити від ЄАФСР 
можуть бути доступними у випадках, коли 
банки не пропонують програм кредиту-
вання, або, якщо ЄАФСР може запропо-
нувати більш вигідні умови кредитування 
(нижчі відсоткові ставки, більш тривалі 
терміни погашення або застави меншої 
вартості). Загальна мета надання креди-
тів спрямована на збільшення загальної 
продуктивності ферм та їх стійкості. На-
приклад, кредити можуть бути доступни-
ми, щоб допомогти фермерам та їх сім’ям 
формувати власні джерела доходу шляхом 
розвитку агротуризму або харчових під-
приємств, зокрема ресторанів, які прода-
ватимуть місцеві продукти харчування, 
з метою підтримки молодих фермерів або 
надання інвестицій в сільськогосподар-
ську техніку [14, с. 4].

Мікрокредити є кредитами меншого 
розміру та надаються особам, які тимча-
сово не мають доступу до інвестицій. Та-
кий вид фінансування часто запроваджу-
ється на короткостроковий термін та у разі 
відсутності інших інвестиційних джерел 
невеликого обсягу. Наприклад, мікрокре-
дити надаються фермерам для придбання 
обладнання, щоб підвищити додану вар-
тість або якість врожаю, або для реалізації 
проектів в рамках стратегії місцевого роз-
витку [14, с. 4].

Крім того, гарантії надаються кредито-
ру в тому, що його капітал буде поверне-
ний, якщо позичальник буде в змозі його 
погасити. Наприклад, це може бути корис-
ним для підприємств, спрямованих на ін-
вестування біо-економіки, для ефективно-
го використання ресурсів, для фермерів, 
які мають доступ до фінансових ресурсів 
банків, але для їх отримання не мають 
достатньо гарантій, а також для безпеки 
отримання кредиту [14, с. 5].

Нарешті, інвестування в акції здійсню-
ється в обмін на повне або часткове воло-

діння підприємством. При цьому інвестор 
може передбачити деякий контроль над 
управлінням підприємством, може одержу-
вати доходи підприємства, а також отрима-
ти право в подальшому продати придбані 
акції. Інвестування в акції може мати міс-
це при наявності більш великих поточних 
ризиків та щодо підприємств з потенційно 
більш високими темпами зростання. Та-
кими підприємствами, наприклад, є під-
приємства, які працюють в сфері сіль-
ськогосподарського будівництва та/або 
інвестування в нові технології обробки 
сільськогосподарської продукції [14, с. 5].

Зазначені фінансові інструменти мо-
жуть використовуватись в комбінації з 
грантами та іншими формами допомоги. 
Це необхідно для поліпшення передумов 
залучення інвестицій [14, с. 5].

Отже, вище ми розглянули правові фі-
нансові інструменти ЄС, які використову-
ються для надання фінансової допомоги 
реалізації програм сільського розвитку 
країн-членів ЄС. Як зазначалось вище, 
кожна країна-член ЄС поруч із правовими 
фінансовими інструментами ЄС може фор-
мувати власні національні та регіональні 
правові фінансові механізми. Наприклад, 
в Іспанії на національному рівні створе-
ний правовий інструмент добровільного 
фінансування, який реалізується двома 
фондами: Фондом кредитування (Fondo de 
Préstamos) та Фондом гарантування (Fondo 
de Garantía) - п. 5.1.9 Національної програ-
ми сільського розвитку Іспанії.

Джерелами поповнення Фонду кре-
дитування є приватні фінансові устано-
ви (банки), державні та приватні внески. 
Фонд кредитування інвестує у наступні 
програми сільського розвитку: збільшен-
ня розміру ферм; переробка, маркетинг 
або покращення сільськогосподарської 
продукції; розвиток систем зрошення; 
підтримка місцевих ініціатив LEADER; 
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переробка продуктів лісівництва (п. 5.1.9 
Національної програми сільського розви-
тку Іспанії).

Завданням Фонду гарантування є на-
дання гарантій для реалізації програм 
сільського розвитку, які фінансувались 
Фондом кредитування. Крім того, в кожній 
Автономній Спільноті можуть обиратись 
власні правові способи надання підтримки 
сільському розвиткові (п. 5.1.9 Національ-
ної програми сільського розвитку Іспанії).

Таким чином, правовий механізм фі-
нансування сільського розвитку кра-
їн-членів ЄС, будучи багаторівневим, 
забезпечує стале фінансування відповід-
них програм різних рівнів надійності та 
масштабів. Проте, зважаючи на те, що 
відповідно до п. 14 преамбули Положення 
№ 1305/2013 період підтримки ЄАФСР 
не може перевищувати п’яти років, інвес-
тиції ЄС мають на меті надання гарантій 
успішності виконання програм сільського 
розвитку і ефективного використання на-
даних коштів, а також надання стимулу 
для пошуку альтернативних джерел ста-
лого фінансування. Тому на національно-
му та регіональному рівнях країни-члени 
ЄС формують власні правові фінансові 
механізми, які передбачають залучення 
державних та приватних коштів у сіль-
ський розвиток.

Правовий фінансовий механізм сіль-
ського розвитку ЄС визначається ак-
тами законодавства, які приймаються 
Європейським Парламентом (European 
Parliament) та Радою ЄС (EU Council), 
згідно процедури, описаної в ст. 251 Лі-
сабонського Договору [17]. Законодавча 
ініціатива прийняття актів законодавства 
належить Європейській Комісії (European 
Commission) відповідно до п. 2 ст. 9D Лі-
сабонського Договору. Проекти законо-
давчих актів направляються національ-
ним Парламентам країн-членів ЄС для 

ознайомлення, внесення пропозицій та 
зауважень (ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3 розділу I 
протоколу A Лісабонського Договору). 
Такі акти є актами прямої дії та підляга-
ють обов’язковому їх виконанню краї-
нами-членами ЄС. Національне законо-
давство країн-членів ЄС розробляється 
з урахуванням вимог законодавчих актів 
ЄС. Акти законодавства країн-членів ЄС, 
які визначають національний правовий 
фінансовий механізм сільського розвитку, 
розробляються на рівні профільного мі-
ністерства з урахуванням думки громад-
ськості (розділ 3 Національної програми 
сільського розвитку Іспанії) та затверджу-
ються Європейською Комісією (European 
Commission) на підставі п. 2 ст. 10 По-
ложення № 1305/2013. Затвердженню 
Європейською Комісією підлягають і 
регіональні акти країн-членів ЄС, які ви-
значають правовий фінансовий механізм 
сільського розвитку окремих регіонів [2].

На жаль, чинне законодавство України 
не передбачає правових механізмів прямого 
фінансування сільського розвитку. А тому 
політика сільського розвитку України може 
вважатись не достатньо розвиненою у по-
рівнянні із відповідною політикою ЄС.

Проаналізувавши досвід ЄС та Іспанії 
пропонуємо запровадити наступний пра-
вовий фінансовий механізм сільського 
розвитку в України. При Мінагрополіти-
ки, на наш погляд, необхідно сформувати 
Фонд сільського розвитку України (ФСРУ) 
та актами законодавства визначити джере-
ла його поповнення. Формування ФСРУ 
може здійснюватись за рахунок держав-
ного бюджету України, пожертвувань, 
внесків та подарунків, отримання позик 
та інших додаткових фінансових джерел. 
Також до його формування доцільно за-
лучати приватні фінансові та інші уста-
нови, які здійснюватимуть кредитування 
на пільгових умовах. Стимулом для учас-
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ті приватних установ у пільговому кре-
дитуванні сільського розвитку має стати 
механізм преференцій. Тобто, приватна 
установа, яка залучається до інвестування 
в програми сільського розвитку має отри-
мати, наприклад, спрощений режим опо-
даткування тощо. При цьому ФСРУ має 
виступати гарантом виконання приватни-
ми інвесторами та бенефіціарами взятих 
на себе обов’язків.

Крім того, завданням органу управлін-
ня ФСРУ має стати розробка вимог для 
отримання фінансової допомоги, аналіз 
розроблених програм сільського розви-
тку, контроль за використанням коштів 
ФСРУ та приватних інвесторів тощо. 
Умови отримання грошової допомоги на 

реалізацію проектів сільського розвитку 
та порядок контролю за наданням і цільо-
вим використання грошових ресурсів має 
бути закріплений актами законодавства 
України.

На нашу думку, покладення законом 
на бенефіціарів обов’язку розробляти 
програми сільського розвитку, які місти-
тимуть фінансовий план та терміни ре-
алізації проекту, сприятиме залученню 
додаткових іноземних інвестицій. Адже 
європейський інвестор, як показав аналіз 
законодавства ЄС та Іспанії, фінансувати-
ме реалізацію різних програм, якщо усві-
домлюватиме, на які цілі він надаватиме 
кошти та впродовж яких термінів проект 
буде успішно завершено.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ТА ЛІКУВАННЯ СКАЗУ У МИСЛИВСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

ГАЛИЧИНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті висвітлено процес державного регулювання профілактики та лікування сказу на те-
риторії  Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано правозастосування органами 
державної влади та місцевого самоврядування у сфері пандемії сказу. Проілюстровано органі-
заційні, інформаційні, фінансові заходи органів державної влади Галичини у сфері профілактики 
та лікування сказу. 

Ключові слова: сказ, Галичина, мисливські тварини, державне регулювання.

В статье расматриваєтся процесс государственного регулирования профилактики и лечения 
бешенства на территории Галичины конца XIX –  начала ХХ века. Проанализировано правопри-
менение органами государственной власти и местного самоуправления в сфере пандемии бе-
шенства. Проиллюстрированы организационные, информационные, финансовые меры органов 
государственной власти Галичины в сфере профилактики и лечения бешенства.

Ключевые слова: бешенство, Галичина, охотничьи животные, государственное регулирование.

The article highlights the process of state regulation of prevention and treatment of rabies in Galicia 
in the late XIX - early XX century. The law enforcement by state and local government in terms of  ra-
bies pandemic has been analysed in the article. The article also illustrates organisational, informational 
and financial measurements taken by Galician authorities in order to prevent and treat rabies.  

Key words: rabies, Galicja, hunting animals, state regulation.

Постановка проблеми. На даний час 
в Україні механізм державного регулю-
вання профілактики та локалізації епізоо-
тій у мисливських видів тварин потребує 
вдосконалення. Дослідження зазначеної 
проблеми в історичному контексті дасть 
змогу врахувати місцеві особливості у ви-
рішенні цього питання. 

Аналіз останніх наукових дослі-
джень і публікацій. Проблема правово-
го регулювання, економічної, соціальної, 
політичної, гуманітарної складової подо-
лання сказу у Галичині висвітлювалось 
у стенографічних матеріалах Галицького 
сейму, «Газеті Львівській», у журналах 
«Ловець», «Місячник», збірниках законів 
Галичини та Австрійської монархії.

Мета дослідження – дослідити дер-
жавне регулювання подолання сказу 
у мисливських видів дичини та мислив-
ських собак, практику правозастосування 
у цій сфері у Галичині середини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. 

Для досягнення поставленої мети по-
трібно вирішити такі завдання: 

- провести аналіз діючих нормативно-
правових актів Галичини та магістрату 
міста Львова; 

- проаналізувати практику правозасто-
сування органами державної влади та міс-
цевого самоврядування та громадськими 
організаціями у боротьбі з сказом тварин.

Виклад основного матеріалу. Сказ як 
гостре інфекційне захворювання стано-
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вить не лише загрозу для життя людини, 
мисливських видів собак та дичини, але й 
також негативно впливає на ведення мис-
ливського господарства, так як призводить 
до зменшення чисельності популяції мис-
ливських видів тварин. Про серйозність 
ситуації свідчать статистичні дані Гали-
чини, де у період з 1880-1890р.р. було по-
кусано 3021 людину, в середньому 250-340 
випадків за рік. За цей же період від сказу 
загинуло 822 особи, в середньому від 49 
до 102 осіб за рік. Відзначалось, що до Га-
личини інфекція найчастіше потрапляла з  
Росії та Угорщини [1]. У 1883 році лише за 
один місяць у  Відні було виявлено 19 ви-
падків захворювання собак на сказ [2]. 
У 1880 році у Галичині від сказу помер-
ло 54 особи, а у 1879 р. – 47 осіб [3]. У 
1889 році у Галичині було зафіксовано 
273 випадки захворювання собак на сказ, з 
яких загинуло  67 гол., а 189 голів було ви-
мушено вбито. Всього було зафіксовано 84 
випадки покусів людей [4]. У Львові у 1868 
році було виявлено один випадок сказу со-
баки, у 1870 р. – 2, 1871 р. – 2, 1874 р. – 1, 
1875 р. – 2, 1876 р.– 4. Не зафіксовано ви-
падків сказу у 1867, 1869, 1873 р.р. [5]. 

Щоб врегулювати питання профілакти-
ки та лікування сказу держава вживала ор-
ганізаційних та законодавчих заходів щодо 
зменшення захворюваності як серед людей, 
так і тварин. Зокрема, Розпорядженням Мі-
ністерства Рільництва Австрії від 26 травня 
1854 року було затверджено «Інструкцію 
про профілактику тварин та людей». Цей 
документ мав інформаційне значення та 
врегульовував взаємовідносини між влас-
никами собак і державою. Інформувалось, 
що захворювання поширюється через уку-
си тварин. На відміну від сучасного єдино-
го визначення сказу тодішнє законодавство 
подавало аж три: сказом хворіли всі твари-
ни, собаки – собачим сказом, а у людей це 
захворювання носило назву водобоязнь.

Увага акцентувалась на тому, що за-
разитись від собак можна було не лише 
через укуси, але й через обслинення осо-
бливо тих частин тіла, які мали подряпини 
або дрібні ранки. Симптоми хвороби про-
являлись через 3-40 днів після укусу.

Називались й головні заходи профі-
лактики: слід було запобігати поширенню 
епізоотії собак та інших тварин; у випадку 
поширення захворювання  потрібно убез-
печити інших тварин та людей від укусів. 
Покусану людину необхідно було лікувати, 
а тварину, яка покусала –  ізолювати. Вже 
тоді вірно відзначалось, що сказ поширю-
ється найбільше серед собак, меншій мірі 
– серед котів. У диких тварин сказ поши-
рюється лише серед лисиць та вовків. Але 
невірно була названа етіологія захворю-
вання: серед причин захворіння називали 
погодні умови (спекотна або дуже холодна 
погода), відсутність якісного харчування 
у собак (поїдання зіпсованого м’яса, шкіри 
або крові, вживання несвіжої води з муха-
ми), неможливість задовільнити статевий 
потяг, жорстоке поводження з тваринами. 
Профілактику сказу за таких умов вбачали 
у необхідності зменшувати поголів’я со-
бак і котів,  особливо бездомних. 

Відповідними були й рекомендації 
щодо запобігання сказу у собак: годувати 
та напувати їх вчасно та якісною їжею та 
водою. Зокрема, хліб не можна було дава-
ти теплим, недопеченим або пліснявим; 
заборонялось годувати собак гарячою 
їжею; собак слід було тримати у чистоті: 
два рази на рік підстригати, влітку – да-
вати часто плавати у воді; у зимовий пері-
од – утримувати у теплій буді, обкладаючи 
її соломою, слідкувати за чистою води; не 
дражнити. Більше того, за жорстоке по-
водження з тваринами передбачалось по-
карання відповідно до статті 392 Кримі-
нального кодексу. Собакам заборонялось 
довго перебувати під палючим сонцем, а 
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у домі – біля гарячої пічки; заборонялось 
випускати собак без нагляду до інших 
собак, щоб вони не набрались поганої 
звички кусатись; собак, які були схильні 
кусатися, слід було тримати на прив’язі. 
За неналежне виконання останньої вимо-
ги було  передбачене переслідування від-
повідно до вимог статті 391 Кримінально-
го кодексу Австрії.

На той час наука ще не встановила точ-
ну причину захворювання собак на сказ, 
що негативно позначалось на лікуванні 
собак, але заходи для попередження по-
ширення епізоотії були досить таки слуш-
ними. Вони виходили з принципу, що по-
ширення захворювання проходить при 
контакті тварин між собою. Тож у випадку, 
коли у собаки з’являлись перші симптоми 
хвороби, його рекомендували ізолювати й 
давати йому їсти й пити. Суворо заборо-
нялось допускати до такого собаки дітей. 
Якщо власник собаки не мав можливості 
утримува тварину окремо від інших тва-
рин та людей, то слід було одразу повідо-
мити про це органи влади. За невиконання 
цієї вимоги було передбачене покарання 
відповідно до статті 387 Кримінального 
кодексу Австрії. Якщо у собаки було діа-
гностовано сказ, то закон передбачав про-
палювали вогнем ланцюг, до якого він був 
прив’язаний, а підлогу вдома мити окро-
пом. Якщо людину покусає скажена твари-
на, слід було рану одразу промити водою з 
оцтом, милом або сечею. Коли ж такий ви-
падк станеться під час полювання, рану ре-
комендували посипати невеликою кількіс-
тю пороху і підпалити. Пізніше слід було 
одразу з’явитись на прийом до лікаря [6]. 

Органи державної влади врегульовува-
ли питання підвищення освітньої кваліфі-
кації щодо проблем сказу ветеринарних 
лікарів, які претендували працювати у 
органах державної влади, після чого вони 
складали відповідний екзамен. Розпоря-

дження Міністра внутрішніх справ Ав-
стрії від 27 серпня 1873 року «Про перелік 
предметів, які ветеринарні лікарі повинні 
здати для отримання посади у службі охо-
рони здоров’я  державних адміністрацій» 
містило питання щодо профілактики та лі-
кування сказу тварин [7].

Питання видачі дозволу на лікування 
сказу у Галичині розглядалось на  засідан-
нях Галицького Сейму. Зокрема, у 1865 році  
депутат сейму Зиблікевич зачитав звернен-
ня  Антонія Поткєвіча  щодо отримання 
відповідного дозволу на право лікування 
сказу на території Галичини. Він вказував, 
що 30 років лікує сказ у людей та тварин, 
а за лікування не бере гроші. До уваги Сей-
му лікар представив 10 схвальних відзивів 
від керівників гмін Галичини про задовіль-
ні результати його лікування. То ж під час 
голосування більшість депутатів Галиць-
кого сейму проголосувала за видачу йому 
дозволу на лікарську практику [8]. 

З організацією у 1861 р. австрійським 
імператором Францом-Йосипом І у Гали-
чині та Буковині крайових сеймів, зако-
нодавче забезпечення організації держав-
ного управління переходить у Галичині 
з Відня до Львова. То ж наступний закон, 
який врегульовував  подолання сказу, був 
прийнятий Галицьким сеймом 29 люто-
го 1880 року «Про профілактику інфекцій-
них захворювань у тварин та про боротьбу 
з ними». Відповідно до цього закону кожен 
власник тварини при виявленні симптомів 
сказу був зобов’язаний одразу її вбити і 
повідомити відповідного ветеринарного 
лікаря та місцеву владу. Якщо власник тва-
рини не хотів її вбивати, то повинен був її 
негайно закрити та викликати ветеринар-
ного лікаря. До обов’язків ветеринарного 
лікаря входив обов’язковий розтин трупа 
тварини, його утилізація відповідно до ви-
значеного порядку для тварин, які загину-
ли від інфекційних захворювань, контроль 
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за спаленням предметів, з якими контак-
тували хворі тварини (солома, килимки).

Крім того, при підтвердженні сказу слід 
було добути всіх котів та собак, які з нею 
контактували. При підтверджені, що на 
певній території зафіксовано захворюван-
ня на сказ, органи місцевого самовряду-
вання повинні були організувати відлов 
та знищення бродячих тварин та подати 
відповідний звіт державній повітовій вла-
ді. У випадку поширення епізоотії сказу 
місцева влада повинна була видати розпо-
рядження, щоб всіх собак утримувати на 
прив’язі, одягти на них намордник або не 
випускали з дому. З метою знищення ли-
сиць та вовків державна повітова влада 
організовувала облави. Заборонялось ви-
користовувати для споживчих цілей шкі-
ру та м’ясо вбитих чи загиблих від сказу 
тварин. [9]. 

Наступний закон  Австрії по боротьбі 
із сказом від 6 серпня 1909 року «Про про-
філактику та боротьбу з інфекційними за-
хворюваннями тварин» визначав основні 
тенденції державного регулювання у цій 
сфері. На його основі  приймались місце-
ві (партикулярні) закони у законодавчих 
органах (сеймах) провінцій імперії, які 
не повинні були суперечити принципам 
основного закону. Стаття 16 цього закону 
визначала, що у разі виявлення симптомів 
сказу та інших 12 видів інфекційних за-
хворювань власники тварин повинні були 
повідомити органи державної влади. Для 
локалізації епізоотії сказу стаття 41 ви-
значала, що всіх тварин, які контактували 
з хворою твариною, необхідно вбити. Тва-
рин, яких власники не погоджувались вби-
ти, слід було за  власний  кошт ізолювати 
і сплачувати ветеринарному лікарю, який 
за ними наглядав. Контроль за виконанням 
цієї вимоги покладався на органи виконав-
чої влади, які також повинні були органі-
зовувати полювання на лисиць та вовків. 

Тварин, які мали симтоми сказу, забороня-
лось різати на м’ясо та знімати шкіру. Про-
водити розтин тварин можна було лише 
у присутності ветеринарного лікаря. Стат-
тя 42 зобов’язувала органи місцевого само-
врядування у випадку поширення епізоотії 
сказу собак реєструвати тварин відповідни-
ми жетонами. Собак слід було утримувати 
на прив’язі, а у випадках виходу у публічні 
місця утримувати на повидку та одягати 
намордник. Виняток становили сторожо-
ві собаки та мисливські породи собак під 
час полювання. Всі бродячі коти та собаки 
підлягали знищенню. Розпорядження Мі-
ністерства рільництва Австрії від 15 жов-
тня 1909 року містило опис симптомів ска-
зу у кожного виду тварин [10].

Наступний Закон «Про профілактику та 
боротьбу з інфекційними захворювання-
ми тварин» з’явився 14 квітня 1913 року. 
Його основною відмінністю від попере-
дніх законів було те, що стаття 1 розши-
рила список захворювань тварин, про які 
необхідно було повідомляти органи влади, 
з 12 до 17 [11].

Не залишилось поза увагою державного 
регулювання і лікування людей, інфікова-
них сказом. Зокрема, розпорядження Міні-
стра внутрішніх справ, та за погодженн-
ням Міністра релігії та освіти Австрії 
від 22 лютого 1915 року «Про карантин 
осіб з підозрою на інфекційні захворю-
вання»  для запобігання розповсюдження 
цих захворювань зобов’язувало ізолювати 
осіб, які мали симптоми сказу, віспи, холе-
ри, тифу та інших захворювань [12]. 

Слід відмітити, що органи державної 
влади як на рівні центральної Віденської, 
так і на рівні Галицького намісництва вжи-
вали не лише заходів правового регулю-
вання боротьби зі сказом, але й впливали 
фінансово, матеріально та організаційно. 
Кардинально ситуація по боротьбі із сказом 
змінилась після низки наукових відкриттів 
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вченого Луї Пастера (1885), який вперше 
почав застосовувати щеплення проти сказу, 
досягнувши при цьому вагомих результатів 
[13]. Послідовником Пастера у Галичині 
був доктор Одо Буйвід, який у Кракові за-
снував філію пастерівського інституту [14]. 
Успішність та його нові методи лікування 
сказу та успіхи у цій галузі було продемон-
стровано на загальній виставці організова-
ній у Львові 1894року [15]. 

Галичина докладала зусиль для фінан-
сування заходів щодо подолання інфекцій-
них захворювань. Всього у 1889 р. бюджет 
Галичини у сфері подолання епізоотій  
становив 325668 золотих [16]. Відповідні 
кошти виділялись і для діяльності пасте-
рівського інституту з часу його утворен-
ня. Зокрема, Галицький бюджет у 1895 
році виділив на ці цілі 500 золотих [17], 
у 1896 р. ‒ 1000 золотих [18], 1897 р. –  
600 золотих [19], у 1898 році – 600 золотих 
[20], у 1900 р. – 1000 крон [21], у 1902 р. – 
2000 крон [22], у 1903 р. – 2000 крон [23].  
Розпорядження Галицького намісни-
цтва від 14 березня 1877 року L. 50.451 
зобов’язувало «під час облав на собак зни-
щувати безгосподарських собак, які прихо-
дять з найближчих сіл до міста. Головним 
чином собак потрібно було виловлювати 
у передмістях» [24]. Щоб не травмувати 
психіку людей, облави на собак слід було 
проводити у ранішній час, як це робилось 
у всіх цивілізованих країнах світу. 

Крім органів державної влади Галичи-
ни заходи по подоланню сказу вживались 
також органами місцевого самовряду-
вання. Зокрема, у 1890 році, коли у місті 
почастішали випадки захворювання на 
сказ, Львівський магістрат видав розпо-
рядження,  яким зобов’язав власників 
утримувати собак у твердих намордниках, 
а агресивних собак взагалі не можна було 
випускати з дому або утримуватись їх на 
прив’язі. Також власники собак повинні 

були слідкувати за тваринами, і навіть при 
перших симптомах сказу власник тварини 
повинен був представити її на огляд вете-
ринарному лікарю до ветеринарної школи 
по вул. Кохановського № 33 або до місько-
го моргу на вул. Клепарівській, 9.

Влада попереджали мешканців міста, 
що собак без намордників будуть  вилов-
лювати і одразу вбивати [25]. При вста-
новленні ветеринарною службою, факту 
що епізоотія відступила, видавали інше 
розпорядження щодо відміни накладених 
обмежень [26].

Іншим механізмом боротьби з собака-
ми – перенощиками інфекції було  опо-
даткування власників собак та відповідно 
використання цих коштів для фінансуван-
ня заходів по боротьбі зі сказом. Зокрема, 
на засіданні Галицького Сейму 28 серп-
ня 1877 року депутат Верещинський ви-
ступив з пропозицією  зміни до закону 
від 19 грудня 1872 року щодо підвищення 
податку на самців собак на території міста 
Львова.  Для обгрунтуванння цієї ідеї він 
використав статистику: дохід міста Льво-
ва від сплати податків на собак становив 
у 1873 р.  7660 золотих, 1874 р. – 5600, 
1875 р. – 5400, 1876 р. – 5200, а поголів’я 
собак зменшилось [27]. 

Для профілактики сказу Львівським 
магістратом проводились роз’яснювальні 
заходи. Зокрема, на вул. Камінна, 2 о 20 
ввечері у реальній школі можна було про-
слухати публічну лекцію про сказ [28]. 
Займались проблемою подолання сказу 
Галицьке товариства охорони тварин [29] 
та Галицьке мисливське товариство, які 
через свої друковані органи проводили 
роз’яснювальну роботу серед містян [30].

У спеціалізованій мисливській літера-
турі друкували рекомендації щодо профі-
лактики та лікування сказу. Однією із пер-
ших книг, що містила подібні рекомендації, 
була праця графа Яна Остророга (1565-
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1622) «Мисливство із гончаком» (1608 р.). 
У книзі був спеціальний розділ присвяче-
ний лікуванню собак, в якому згадувався 
сказ [31], [32]. У Львові у 1867 р. вийшла 
книга Фредерика Волянського «Єдиний на-
дійний засіб проти сказу», у 1876 році – дві 
книги – «Сказ у собак» доктора  Фітцінгера 
та «Історичний погляд на сказ: лікарський 
та контролюючий аспект» Йозефа Оркіша, 
у 1889 році – книга К. Гостонського «Со-
бака, її хвороби та лікування, особливо 
сказу» [33]. У 1898 році у Львові вийшов 
«Підручник з права організації лісового, 
мисливського  та рибальського господар-
ства» Віктора Дзеровича [34]. У Львівській 
книгарні Губриновича і Шмідта рекламу-
вали книгу «Пуполярні розповіді про сказ 
собак» Генрика Рора [35].

З об’ємної праці «Статистика водобояз-
ні в Австрії та Галичини» Йозефа Бажиць-
кого (1886) можна було отримати інформа-
цію про кількість захворювань на сказ [36].

Підсумовуючи викладене, можна ствер-
джувати про наявнясть серйозного впливу 
органів державної влади на правове регу-
лювання подолання епізоотії сказу серед 
диких видів тварин та собак як на рівні цен-
тральних органів влади Австрії, так і наміс-
ництва Галичини. Крім правового регулю-
вання органи державної влади задіяли у цій 
сфері організаційні заходи, бюджетне фі-
нансування, матеріальне забезпечення спе-
ціалізованих клінік, ветеринарних закладів. 
Велика роль приділялась інформаційним 
заходам, виданню спеціалізованої літерату-
ри, організації лекцій. На місцевому рівні 
органи місцевого самоврядування також 
вживали ряд заходів щодо подолання сказу.  

Подальші дослідження щодо державного 
регулювання організації, діяльності та роз-
витку мисливства в Україні повинні здійсню-
ватися у площині вдосконалення механізмів 
державного регулювання лікування та про-
філактики сказу в умовах сучасної України.
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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-
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мування і тенденції розвитку організова-
ної злочинності і боротьби з нею, оцінити 
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 



80

№2 / 2015 р.
♦

боротьбі з організованою злочинністю. 
В Указі Президента СРСР від 4 лютого  
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 
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проявів – 26 листопада 1993 р. Президен-
том України було видано Указ «Про Коор-
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 
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пройшла шлях не лише становлення, а й 
загартування. Сьогоднi її потенцiал дуже 
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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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

У статті розглядаються питання повноважень органу державного фінансового контролю 
при виявленні збитків, можливість стягнення збитків на підставі пред’явленої вимоги, а також 
направлення вимог до непідконтрольних організацій. Вносяться пропозиції про закріплення 
у чинному законодавстві норм, відповідно до яких орган державного фінансового контролю 
може стягнути збитки лише шляхом звернення до суду та не вправі пред’являти вимоги до не-
підконтрольних установ.

Ключові слова: орган державного фінансового контролю, збитки, вимоги, непідконтрольні 
організації.

В статье рассматриваются вопросы полномочий органа государственного финансового кон-
троля при выявлении убытков, возможность взыскания убытков на основании предъявленно-
го требования, а также направление требований к неподконтрольным организациям. Вносятся 
предложения о закреплении в действующем законодательстве норм, согласно которым орган 
государственного финансового контроля может взыскать убытки лишь путем обращения в суд и 
не вправе предъявлять требования к неподконтрольным учреждениям.

Ключевые слова: орган государственного финансового контроля, убытки, требования, не-
подконтрольные организации.

The article deals with the following issues, namely the powers of the state financial control body 
in case some damages are discovered, the ability of damages recovery on the basis of a due claim, 
and transfer of a claim to independent organizations. The author offers proposals to capture in current 
legislation norms, according to which the state financial control body may recover damages only by 
reference to the court and is not entitled to assert claims to independent organizations.

Key words: state financial control body, damages, claims, independent organizations.

Державний фінансовий контроль є 
важливою функцією держави, за допомо-
гою якої мають забезпечуватись необхід-
ні умови для функціонування фінансової 
системи. Від фінансового контролю зале-
жить повнота та своєчасність надходжен-
ня коштів до державних фондів, дотри-
мання чинного законодавства під час їх 
розподілу та використання тощо.  

Питання фінансового контролю досліджу-
вались у працях багатьох вчених та практиків, 
зокрема таких як І.В. Ващенко [11], Л.А. Сав-
ченко [12], І.С. Скоропад [13], Н.В. Шевченко 
[14] тощо. Однак у працях лише деяких з них 

розглядаються проблеми можливості органів 
державного фінансового контролю самостій-
но стягувати збитки, пред’являти вимоги до 
непідконтрольних установ. Натомість чима-
ло проблемних питань з цього приводу вини-
кає у судовій практиці. 

Метою цієї статті є визначення повно-
важень органу державного фінансового 
контролю при виявленні збитків, дослі-
дження питання можливості органу дер-
жавного фінансового контролю стягувати 
збитки на підставі пред’явленої ним вимо-
ги та направляти свої вимоги непідконтр-
ольним організаціям.
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Слід зазначити, що у судовій практиці 
сформувались діаметрально протилежні 
підходи щодо права органу державного 
фінансового контролю відшкодовувати 
збитки. Так, наприклад, у постанові від 
20.05.2014 р. у справі № 825/109/13-а Ви-
щий адміністративний суд України визнав 
правомірним зобов’язання відповідача ви-
конати вимоги органу фінансового контр-
олю щодо стягнення збитків [10]. Нато-
мість у постанові від 09.06.2015 р. у справі 
№ 21-174а15 Верховний Суд України дій-
шов іншого висновку, зазначивши, що 
збитки, завдані державі чи об'єкту контр-
олю, не можуть бути примусово стягнуті 
шляхом вимоги, а відшкодовуються у до-
бровільному порядку або шляхом звер-
нення до суду з відповідним позовом [9].

Права органу державного контролю 
при виявленні збитків визначені пунктом 
13 частини 1 статті 10 Закону України 
«Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» 
[4, ст. 10] та пунктом 6 Положення про 
Державну фінансову інспекцію України, 
затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 06.08.2014 р № 310 
[5, п. 6], згідно з якими органу державно-
го фінансового контролю надається право 
при виявленні збитків, завданих держа-
ві чи підприємству, установі, організації, 
що контролюється, визначати їх розмір 
у встановленому законодавством порядку.

Пунктом 35 Порядку проведення інспек-
тування Державною фінансовою інспекці-
єю, її територіальними органами, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2006 р. № 550 передбаче-
но, що результат ревізії оформляються ак-
том, у констатуючій частині якого, зокрема, 
наведено висновок про наявність або від-
сутність порушень законодавства, а також 
у разі наявності визначений в установлено-
му законодавством порядку розмір збитків, 

завданих державі чи об’єкту контролю вна-
слідок таких порушень[6, п. 35].

Зі змісту наведених правових норм ви-
пливає, що законодавець наділяє орган 
державного фінансового контролю правом 
визначати розмір збитків, завданих держа-
ві чи підприємству, установі, організації, 
що контролюється. При цьому чинним 
законодавством України не передбачено 
повноважень Держфінінспекції приму-
сово стягувати збитки, а отже, вказаний 
орган державного фінансового контролю 
не вправі встановлювати у своїх вимогах 
зобов’язання щодо їх відшкодування.

Дослідження питання наявності в ор-
ганів державного фінансового контролю 
повноважень при виявленні збитків було б 
неповним без визначення співвідношення 
понять «збитки» та «порушення».

Аналіз ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу 
України [3, ст. 22] та ч. 1 ст. 225 ГК Украї-
ни [1, ст. 225] дає підстави дійти висновку, 
що за своєю суттю збитки - це об'єктивне 
зменшення будь-яких майнових благ кре-
дитора, яке пов'язане з утиском його ін-
тересів, як учасника певних суспільних 
відносин і яке виражається у зроблених 
ним витратах чи витратах, які особа му-
сить зробити для відновлення свого пору-
шеного права, у втраті або пошкодженні 
його майна, у втраті доходів, які він пови-
нен був отримати. 

Для застосування такої міри відпові-
дальності як стягнення збитків необхід-
ною є наявність усіх елементів складу 
правопорушення, а саме: протиправної 
поведінки, збитків, причинного зв'язку 
між протиправною поведінкою боржника 
та збитками, вини. 

Тобто збитки, поряд з протиправною по-
ведінкою, виною та причинно-наслідковим 
зв’язком, є лише одним із елементів складу 
правопорушення. Відшкодування збитків 
спрямоване на усунення наслідків проти-
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правної поведінки та відновлення поруше-
них прав, а тому їх відшкодування не може 
призвести до усунення всього порушення.

Не менш важливим є питання щодо 
можливості органу державного фінансо-
вого контролю пред’являти обов’язкові 
до виконання вимоги непідконтрольним 
установам. Відповідно до пункту 7 части-
ни 1 статті 10 Закону України «Про основні 
засади здійснення державного фінансово-
го контролю в Україні» органу державно-
го фінансового контролю надається право 
пред'являти керівникам та іншим особам 
підприємств, установ та організацій, що 
контролюються, обов'язкові до виконання 
вимоги щодо усунення виявлених пору-
шень законодавства [4, ст. 10].

Частиною 2 статті 15 Закону України 
«Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» 
передбачено, що законні вимоги службо-
вих осіб органу державного фінансового 
контролю є обов'язковими для виконання 
службовими особами об'єктів, що контр-
олюються [4, ст. 15].

Згідно з пп. 15 п. 6 Положення про 
Державну фінансову інспекцію України 
Держфінінспекція для виконання покладе-
них на неї завдань має право пред’являти 
керівникам та іншим особам підприємств, 
установ та організацій, що контролюють-
ся, обов’язкові до виконання вимоги щодо 
усунення виявлених порушень законодав-
ства [5, п. 6].

Таким чином, законні вимоги орга-
ну державного фінансового контролю є 
обов'язковими для виконання підконтр-
ольними установами.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Кодексу адміні-
стративного судочинства України суб'єкти 
владних повноважень мають право звер-
нутися до адміністративного суду у ви-
падках, передбачених Конституцією та за-
конами України [2, ст. 6]. 

Пунктом 8 частини першої статті 3 
КАС України визначено, що позивачем в 
адміністративній справі може бути суб'єкт 
владних повноважень, на виконання по-
вноважень якого подана позовна заява 
до адміністративного суду. Однак такий 
суб'єкт владних повноважень може бути 
позивачем у адміністративній справі лише 
у випадках, передбачених частиною чет-
вертою статті 50 КАС України, до переліку 
яких віднесено також випадки, встановле-
ні іншими законами (пункт п'ятий частини 
першої статті 50 КАС України) (п. 2 поста-
нови Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 06.03.2008 р. № 2) [7].

Пленум Вищого адміністративно-
го суду України у пункті 7 постанови 
від 01.11.2013 р. № 15 роз’яснив, що при 
зверненні до суду з позовною заявою 
суб'єкта владних повноважень суди пови-
нні враховувати, що право на звернення до 
суду суб'єкт владних повноважень має лише 
у випадках, встановлених законом (п. 5 ч. 4 
ст. 50 КАС України) (п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС 
України), а якщо воно відкрите, то закрити 
провадження у справі (п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС 
України) [8].

Враховуючи те, що орган державного 
фінансового контролю, як суб’єкт влад-
них повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 6 
КАС України має право звертатися до ад-
міністративного суду у випадках, передба-
чених Конституцією та законами України, 
а випадків звернення органу державного 
фінансового з позовом до непідконтроль-
них установ чинним законодавством не 
передбачено, то право на позов до непід-
контрольної установи у зазначеного орга-
ну відсутнє, а справа порушена за таким 
позовом підлягає закриттю.

Підсумовуючи наведене, можна зроби-
ти висновки, що питання відшкодування 
збитків органами державного фінансово-
го контролю достатньо не врегульовано, 
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що призводить до неоднозначного засто-
сування судами одних і тих самих пра-
вових норм. З метою уніфікації судової 
практики необхідним є закріплення у За-
коні України «Про основні засади здій-
снення державного фінансового контролю 
в Україні» норми, відповідно до якої ор-

ган державного фінансового контролю не 
вправі пред’являти обов’язкові до вико-
нання вимоги до непідконтрольних орга-
нізацій. Також вказаний Закон слід допо-
внити положенням про можливість органу 
державного фінансового контролю стягу-
вати збитки лише у судовому порядку.
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ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Стаття присвячена дослідженню стану нормативно-правового забезпечення діяльності пра-
воохоронних органів на залізничному транспорті сфері охорони громадського порядку. 

Ключові слова: правоохоронні органи, громадський  порядок,  залізничний транспорт, право-
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Статья посвящена исследованию состояния нормативно-правового обеспечения деятельно-
сти правоохранительных органов на железнодорожном транспорте сфере охраны обществен-
ного порядка. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, общественный  порядок,  железнодорожный 
транспорт, правовое  регулирование, национальная полиция.

The article is sanctified to research of the state of the normatively-legal providing of activity of law 
enforcement authorities on a railway transport to the sphere of public law enforcement. 

Key words: law enforcement authorities, public order,  railway transport, legal  adjusting, national police.

Актуальність теми. Сьогодні повнова-
ження працівників правоохоронних органів 
майже повністю викладено та закріплено 
у відповідних нормативно-правових актах. 
Проте, діяльність кожного окремого їх під-
розділу регламентується окремими спеці-
альними нормативно-правовими актами. 
На сьогодні нормативно-правове забезпе-
чення діяльності органів внутрішніх справ 
на залізничному транспорті у сфері охоро-
ни громадського порядку є невпорядкова-
ним та недосконалим. Іноді велика різно-
манітність нормативно-правових актів та їх 
розгалужена система негативно впливають 
на їх діяльність у сфері охорони громад-
ського порядку. Крім того передбачається 
значне реформування органів внутрішніх 
справ, що безпосередньо вимагатиме змін 
до законодавства, яке регулює розподіл по-
вноважень між окремими підрозділами.

Стан дослідження. Проблема норма-
тивно-правового регулювання діяльності 
органів внутрішніх справ на залізнично-
му транспорті у сфері охорони громад-
ського порядку не достатньо висвітлена 
в науковій літературі. Це пов’язано з різ-
номанітністю нормативно-правових актів 
та їх розгалуженою системою, з частими 
змінами у законодавстві  та постійною 
вдосконаленістю правового забезпечення 
діяльності правоохоронних органів на за-
лізничному транспорті. 

Розробці теоретичних та методологічних 
основ управління правоохоронними орга-
нами, зокрема органами внутрішніх справ 
(далі ОВС) на залізничному транспорті, 
присвячені праці вчених: І.Л. Бородіна, 
С.Т. Гончарука, І.П. Голосніченка, С.С. Єсі-
мова, М.В. Коваліва, Л.В. Коваля, А.Т. Ком-
зюка, А.В. Мілашевича, В.І. Олефіра, 
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І.М. Пахомова, В.Й. Развадовського та ін-
ших. Однак вимоги сьогодення та сучасні 
умови роботи ОВС на залізничному тран-
спорті вимагають постійного дослідження 
нормативно-правового стану забезпечен-
ня їх діяльності у сфері охорони громад-
ського порядку.

Мета наукової статті полягає у дослі-
джені нормативно-правового стану забез-
печення  діяльності ОВС на залізничному 
транспорті у сфері охорони громадського 
порядку.

Виклад основних положень. 
Правоохоро́нні о́ргани – державні 

органи, що на підставі законодавства дер-
жави здійснюють правоохоронну (право-
застосовну та правозахисну) діяльність. 
Діяльність правоохоронних органів спря-
мована на забезпечення законності і право-
порядку, захист прав та інтересів громадян, 
соціальних груп, суспільства і держави, по-
передження, припинення правопорушень, 
застосування державного примусу або за-
ходів громадського впливу до осіб, які по-
рушили закон та правопорядок.  Важливе 
місце у правоохоронній діяльності у сфері 
забезпечення громадського порядку нале-
жить органам внутрішніх справ. Здійсню-
ючи охорону громадського порядку на за-
лізничному транспорті, органи внутрішніх 
справ керуються різними законодавчими та 
підзаконними актами, що у своїй сукупнос-
ті складають нормативну основу правового 
регулювання їхньої діяльності.

Основними елементами системи пра-
вового регулювання є, перш за все, норми 
права, тобто загальнообов’язкові, фор-
мально-визначені правила поведінки, які 
походять від держави і нею охороняються.

Відповідно до Закону України „Про 
транспорт” на виконавців транспортних 
робіт і послуг, зокрема й у сфері залізнич-
ного транспорту, покладений обов'язок 
забезпечення безпеки руху, схоронності 

перевезених вантажів і багажу, техноген-
ної безпеки та громадського порядку [1]. 
Однак у силу визначеної специфіки вико-
нання цих обов'язків, йдеться про прове-
дення комплексу спеціальних заходів, час-
тина яких має правоохоронний характер і 
здійснюється органами внутрішніх справ 
під час охорони громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки.

Згідно із Законом України “Про за-
лізничний транспорт” залізничний 
транспорт – виробничо-технологічний 
комплекс організацій і підприємств заліз-
ничного транспорту загального користу-
вання, призначений для забезпечення по-
треб суспільного виробництва і населення 
країни в перевезеннях у внутрішньому і 
міжнародному сполученнях та надання 
інших транспортних послуг усім спожи-
вачам без обмежень за ознаками форми 
власності та видів діяльності тощо [2]. 

У відповідності до статті 102 Консти-
туції України Президент України як Глава 
держави і гарант Конституції, прав і сво-
бод людини та громадянина в необхідних 
випадках видає укази, розпорядження, 
зокрема і в галузі охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської без-
пеки, які мають обов'язкову силу на тери-
торії України. 

Законами України, указами Президен-
та України регулюються лише найбільш 
значущі, найважливіші аспекти діяльності 
правоохоронних органів щодо охорони гро-
мадського порядку і забезпечення громад-
ської безпеки, оскільки за своєю природою 
ці нормативні правові акти впливають на 
соціальні відносини загального характеру. 
Однак широта суспільних відносин, у яких 
вони беруть участь, викликає насущну по-
требу поглиблення та деталізації правово-
го регулювання зазначеної діяльності, що 
здійснюється за допомогою видання актів, 
іменованих підзаконними. Особливості ак-
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тів, які відрізняють їх від законів, зводяться 
до того, що вони приймаються органами 
або представниками влади, обраними або 
утвореними іншими органами; регулюють 
другорядні суспільні відносини, розвиваю-
чи, конкретизуючи та деталізуючи закони; 
втрачають юридичну чинність у випадку 
суперечностей або невідповідності зако-
нові; приймаються як колегіально, так і 
одноосібно уповноваженими посадовими 
особами державних органів; приймаються 
в менш суворому і деталізованому порядку. 
При цьому, варто враховувати, що недоліки 
загально регулятивних законів часто від-
творюються в спеціальних законодавчих і 
підзаконних актах.

Істотне значення для правоохоронних 
органів, зокрема і на транспорті, мають по-
станови Кабінету Міністрів України, що 
забезпечують виконання Конституції Укра-
їни, законів, указів та розпоряджень Прези-
дента України, регламентують застосуван-
ня заходів з охорони громадського порядку 
та забезпечення громадської безпеки.

Правовий статус більшості підрозді-
лів правоохоронних органів визначається 
положеннями, затвердженими наказами 
Міністерства внутрішніх справ України. 
Положення про лінійне управління на заліз-
ниці затверджено наказом Управління МВС 
України на транспорті від 6 травня 2006 р. 
№ 84, що розроблене на підставі примірно-
го положення про лінійне управління.

Зазначеним Положенням були закрі-
плені мета утворення лінійного управ-
ління на транспорті, його система, межі 
території обслуговування, принципи ді-
яльності й основні функції, а також були 
визначені головні завдання, до яких у силу 
специфіки діяльності віднесені:

- забезпечення громадського порядку, 
особистої і майнової безпеки громадян; 
попередження і припинення злочинів, їхнє 
розкриття і розслідування; усіляке спри-

яння усуненню причин, що породжують 
злочини й інші антигромадські явища;

- організація боротьби зі злочинними 
зазіханнями на перевезені залізничним 
транспортом вантажі;

- сприяння підприємствам, установам, 
організаціям Міністерства транспорту та 
зв’язку України у забезпеченні безпеки 
руху поїздів;

- підбір і розстановка кадрів органів 
внутрішніх справ на транспорті;

- покращення соціально побутових і 
житлових умов працівників органів вну-
трішніх справ на транспорті.

Складовою частиною правової системи 
нашої країни є загальновизнані принци-
пи і норми міжнародного права, а також 
міжнародні договори України. Особливо-
го значення в сучасних умовах набувають 
міжнародно-правові акти як міжнародні 
договори і конвенції. Міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади, до ві-
дання яких віднесені питання, що регулю-
ються міжнародними договорами Украї-
ни, забезпечують дотримання і виконання 
зобов'язань, узятих за міжнародними до-
говорами України, стежать за здійсненням 
прав, які випливають з таких договорів для 
України, і за виконанням іншими сторона-
ми міжнародних договорів України їхніх 
зобов'язань. Це зобов'язує державні органи 
при прийнятті відповідних рішень керува-
тися нормами міжнародних договорів.

Ратифікація Європейських конвенцій 
про передачу провадження у кримінальних 
справах, про видачу правопорушників, про 
взаємну допомогу у кримінальних справах 
та ін. значно розширила правову базу діяль-
ності підрозділів органів внутрішніх справ. 
На основі цих актів укладаються угоди між 
міністерствами внутрішніх справ суверен-
них держав. До їхнього числа відносить-
ся Угода про співробітництво міністерств 
внутрішніх справ по боротьбі зі злочинніс-
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тю на транспорті від 25 жовтня 1995 року. 
У рамках Угоди сторони домовилися співп-
рацювати у справі попередження, виявлен-
ня, припинення і розслідування злочинів, 
які вчинені на транспорті. Передусім це 
стосується навмисних злочинів проти жит-
тя і здоров'я людей, розкрадань вантажів і 
власності пасажирів.

Відсутність відомчої нормативної бази 
щодо взаємодії  правоохоронних органів 
та поліції країн Європейського Союзу, 
з якими межує Україна, негативно впливає 
на стан правопорядку в міждержавному 
залізничному сполученні. 

Незважаючи на відсутність упродовж 
значного періоду часу тяжких злочинів 
проти особи в поїздах міждержавного спо-
лучення, на нашу думку, передусім необ-
хідно підняти рівень безпеки пасажирів та 
членів поїзних бригад у поїздах далекого 
та місцевого міждержавного сполучення, 
що зробить даний тип перевезень ще більш 
конкурентно здатним та привабливим для 
пасажирів. Розвиток економіки наших кра-
їн, прагнення вступу України до Європей-
ського Союзу буде сприяти зростанню пе-
ревезень, відкриттю нових маршрутів.

Велику роль у правовому регулюван-
ні діяльності правоохоронних органів на 
залізничному транспорті щодо охорони 
громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки відіграють відомчі 
нормативні акти. Вони деталізують значну 
кількість правових норм, що регулюють 
суспільні відносини в розглянутій сфері.

Нормативні правові акти міністерств, ін-
ших органів державного управління, зокре-
ма Міністерства внутрішніх справ України, 
приймаються у формі наказів, розпоря-
джень та рішень колегій. Прийняті мініс-
терствами, іншими органами державного 
управління інструкції, положення, статути, 
правила затверджуються наказами.

Однак прийняття відомчих норма-

тивних актів у формі рішень колегій, що 
регулюють службову діяльність, затвер-
джують інструкції, статути, положення, 
правила, суперечать принципові єдинона-
чальності, на основі якого у відповіднос-
ті до законодавства функціонує система 
Міністерства внутрішніх справ України. 
Це зумовлено тим, що рішення колегії 
приймається колективним органом, а на-
кази  МВС України, які доводять рішення 
колегії до структурних підрозділів щодо їх 
виконання, підписуються одноосібно Мі-
ністром внутрішніх справ України.

У юридичній літературі вказується, що 
наказ є основною адміністративно-право-
вою формою юридично-владної, організу-
ючої діяльності єдиноначальних органів 
і посадових осіб у межах їх компетенції 
як у зовнішній, так і у внутрішній сферах 
управління.

Відомчі нормативні правові акти Мініс-
терства внутрішніх справ України поши-
рюють свою дію на підрозділи, що входять 
у його систему і регулюють питання, які 
мають передусім внутрішнє значення, на-
приклад, організація роботи з виконання 
рішень вищих органів державної влади, 
здійснення структурної перебудови в орга-
нах внутрішніх справ, поліпшення взаємо-
дії між підрозділами у виконанні постав-
лених завдань. Разом з тим, низка наказів 
МВС України є нормативною базою для 
всіх суб’єктів господарювання та фізич-
них осіб з окремих напрямів діяльності, 
організація якої покладена на Міністерство 
внутрішніх справ України. Однак, вони ма-
ють загальнообов’язковий характер тільки 
після відповідної реєстрації в Міністерстві 
юстиції України, наприклад, Інструкція 
про порядок виготовлення, придбання, збе-
рігання, обліку, перевезення та використан-
ня вогнепальної, пневматичної і холодної 
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва 
для відстрілу патронів, споряджених гумо-
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вими чи аналогічними за своїми власти-
востями метальними снарядами несмер-
тельної дії, та зазначених патронів, а також 
боєприпасів до зброї та вибухових матеріа-
лів. Порядок підготовки нормативних актів 
МВС України для реєстрації, визначений у 
методичних рекомендаціях щодо подання 
нормативно-правових актів системи МВС 
України на державну реєстрацію.

Умовно накази Міністерства внутріш-
ніх справ України можна розділити на дві 
групи. До першої відносяться накази, яки-
ми затверджуються статути (положення) – 
нормативно-правові акти, що визначають 
порядок діяльності підрозділів, підпри-
ємств, організацій, установ, а також поря-
док діяльності особового складу й інших 
осіб у зазначених сферах діяльності, та 
інструкції – нормативно-правові акти, що 
детально визначають зміст та методичні 
питання регулювання у визначеній області 
суспільних відносин. Наказом МВС Украї-
ни від 28 липня 1994 р. № 404, наприклад, 
затверджений Статут патрульно-постової 
служби міліції України (далі – Статут), 
який визначає основні завдання, порядок 
організації та несення патрульної служби 
працівниками міліції з охорони громад-
ського порядку, боротьби з правопорушен-
нями на вулицях, площах, транспортних 
магістралях, в інших громадських місцях.  

Окрім забезпечення правопорядку 
у громадських місцях, на наряди патруль-
ної служби покладаються специфічні 
обов’язки, які виконуються в залежності 
від технологічного режиму роботи станції 
(графіку проходження пасажирських, при-
міських, вантажних та спеціальних поїздів). 
У даний час вказана функція має особливе 
значення у зв’язку із змінами маршрутів 
перевезень особливо небезпечних та інших 
сильнодіючих та отруйних речовин. 

Крім того, у своїй діяльності співро-
бітники правоохоронних органів на тран-

спорті керуються й іншими статутами (по-
ложеннями) та інструкціями.

До другої категорії можна віднести на-
кази, що регулюють питання організації 
діяльності органів внутрішніх справ, зо-
крема і на транспорті.

Стратегія реформування органів вну-
трішніх справ України схвалена МВС 
України  [3] передбачає ліквідацію тран-
спортної міліції, яка є основним органом 
який забезпечував охорону громадського 
порядку та організовував взаємодію та ко-
ординацію у зазначеній сфері.

Зміна нормативно-правового регулю-
вання окремих аспектів діяльності заліз-
ничного транспорту та суб’єктів охорони 
громадського порядку на залізничному 
транспорту вимагає нових кардинально 
відмінних адміністративно-правових засад 
діяльності у сфері охорони громадського 
порядку на залізничному транспорті які 
повинні охопити розділ 3 (Title III «Justice, 
freedom and security») Угоди про Асоціацію 
України до Європейського Союзу [4]  у час-
тині адаптації національного законодавства 
щодо статей 22 «Боротьба зі злочинністю 
та корупцією», 23 «Співробітництво у бо-
ротьбі з тероризмом», 24 «Правове співро-
бітництво» зазначеної угоди.

Згідно Проекту Стратегіїї максимальна 
регламентація дій посадових осіб шляхом 
розробки деталізованих нормативно-пра-
вових актів, настанов, рекомендацій, що 
передбачають усі можливі варіанти пове-
дінки персоналу в стандартних та нестан-
дартних ситуаціях. Перспективним може 
бути об’єднання таких документів, як За-
кон України «Про національну поліцію», 
Положення про проходження служби, 
Дисциплінарний та Стройовий статути, 
ряд відомчих наказів в один комплексний 
документ за прикладом європейських ко-
дексів поведінки поліції (Polіce Code of 
Conduct), що встановлюють офіційні нор-
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ми поведінки персоналу і систем їхнього 
дисциплінарного регулювання.

З 1 липня 2015 року набуває чинності 
Закон України «Про національну поліцію» 
[5], який  визначатиме нові правові засади 
організації та діяльності Національної по-
ліції України, статус поліцейських, а також 
порядок проходження служби в Національ-
ній поліції.  Національна поліція функ-
ціонуватиме  керуючись Конституцією 
України, міжнародними договорами Укра-
їни, законами України, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, а 
також виданими відповідно до них актами 
Міністерства внутрішніх справ України, 
іншими нормативно-правовими актами та 
одним з основних завдань якої буде забез-
печення громадської безпеки та публічного 
порядку.

Висновки. Якісне нормативно-правове 
регулювання діяльності підрозділів вну-
трішніх справ на залізничному транспорті 
є однією із необхідних умов забезпечення 
охорони громадського порядку.

У сучасних умовах досліджені норма-
тивно-правові акти частково не відпові-
дають вимогам щодо діяльності органів 
внутрішніх справ з охорони громадського 
порядку і забезпечення громадської безпе-
ки на об'єктах залізничного транспорту та 
мають потребу в удосконаленні. Врахову-
ючи вступ в дію з 1 липня Закону України 
«Про національну поліцію» виникне по-
треба приведення у відповідність до цього 
Закону інших нормативно-правових актів, 
які регулюють діяльність правоохоронних 
органів на залізничному транспорті у сфе-
рі охорони громадського порядку.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ТА СИСТЕМИ

В статті проаналізовано сучасний стан розвитку пенітенціарної психології в Україні. Розглянуто 
існуючі наукові підходи щодо визначення сутності та окреслення предмету пенітенціарної психо-
логії. Запропоновано визначення предмету пенітенціарної психології та системи її основних поло-
жень. Визначено місце пенітенціарної психології в системі наукових знань та навчальних дисциплін.
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Current state of penitentiary psychology development in Ukraine is analyzed in the article. Exist-
ing scientific approaches which concern determining of the subject of penitentiary psychology are 
researched. Definition of the subject of penitentiary psychology and a system of its main provisions is 
proposed. The place of penitentiary psychology in the system of scientific knowledge and academic 
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rent development of penitentiary psychology in Ukraine, teaching of penitentiary psychology in Ukraine.

Постановка проблеми. Пенітенціарна 
психологія (кримінально-виконавча, ви-
правно-трудова, виправна психологія, пси-
хологія виконання покарань) як науковий 
напрямок, що вивчає психологічні явища 

й закономірності осіб, їх діяльності та від-
носин у сфері виконання покарань [Див.: 
16, с. 364; 12, с. 339 та ін.] – є відносно но-
вою ланкою науки, що пов’язано, перш за 
все, з активізацією розвитку психологічних 
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досліджень взагалі, (початок якої відзнача-
ється 50-60 роками ХХ століття) [14, с. 36], 
укріпленням ідей гуманізму в кримінально-
правовій сфері, переорієнтацією в підходах 
і методах виконання покарань та впливу 
на засуджених осіб. Отже активне видання 
робіт у цьому напрямку розпочалось у дру-
гій половині ХХ століття: Ю.М. Антонян, 
І.П. Башкатов, В.Л. Васильєв, Б.Ф. Водолаз-
ський, О.Д. Глоточкін, В.Г. Дєєв, М.Г. Де-
больський, В.Є. Емінов, М.І. Єнікеєв, 
В.Ф. Пірожков, В.М. Поздняков, О.І. Уша-
тіков та ін. [Див.: 5; 8; 9; 10 та ін.]. 

Протягом часу існування України як 
самостійної держави тривають реформу-
вання та вдосконалення як нормативно-
правової бази  у сфері виконання покарань 
(зокрема, прийняття Кримінального кодек-
су України 2001 року, Кримінально-вико-
навчого кодексу України 2003 року, Законів 
«Про Державну кримінально-виконавчу 
службу України», «Про адміністративний 
нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі» та ін., низки підзакон-
них нормативних актів: Наказів Міністер-
ства юстиції України «Про затвердження 
Правил внутрішнього розпорядку уста-
нов виконання покарань» від 29.12.2014 р. 
№ 2186/5, «Про затвердження Порядку 
організації навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах при виправних коло-
ніях та слідчих ізоляторах, що належать 
до сфери управління Державної пенітен-
ціарної служби України» від 10.06.2014 р. 
№ 691/897/5, «Про організацію соціально-
виховної та психологічної роботи із засу-
дженими» від 04.11.2013 № 2300/5 та ін., 
якими запроваджено відповідну оновлену 
систему покарань, порядок їх застосуван-
ня, систему органів та установ виконання 
покарань тощо), так і практичних підходів 
та методів щодо їх реалізації. Підґрунтям і 
рушійною силою зазначених змін стають 
дослідження українських та зарубіжних 

вчених багатьох наукових галузей: не лише 
кримінального, кримінально-виконавчого 
права, кримінології, а й  психології, педа-
гогіки, соціології, їх окремих напрямків, 
зокрема – пенітенціарної психології [Див.: 
2; 6; 11; 20; 21; 23 та ін.], оприлюднення ві-
тчизняного та світового практичного досві-
ду сфери виконання покарань, моніторинг 
та висвітлення існуючих проблемних пи-
тань пенітенціарної системи (якому спри-
яють активність засобів масової інформації 
та свобода доступу до інформаційних ре-
сурсів, організація науково-практичних за-
ходів (конференцій, семінарів тощо), діяль-
ність різноманітних внутрішньодержавних 
організацій різного рівня та обсягу, міжна-
родного співтовариства, окремих громадян, 
не байдужих до долі засуджених та про-
блем пенітенціарної практики, розвиток 
системи закладів з підготовки фахівців для 
роботи в системі пенітенціарних установ, 
видання спеціальної навчальної, навчаль-
но-методичної, прикладної літератури для 
забезпечення їх професійного навчання). 
Так, на сьогодні в системі Пенітенціарної 
служби України функціонують 5 спеціалі-
зованих навчальних закладів з підготовки 
фахівців для системи органів виконання 
покарань: Інститут кримінально-виконав-
чої служби (м. Київ), Чернігівський юри-
дичний коледж Державної пенітенціарної 
служби України, Білоцерківське училище 
професійної підготовки персоналу Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби 
України (Київська область), Дніпродзер-
жинське училище професійної підготовки 
персоналу Державної кримінально-вико-
навчої служби України (Дніпропетровська 
область), Хмельницьке училище підви-
щення кваліфікації та перепідготовки пер-
соналу Державної кримінально-виконавчої 
служби України. В окремих правових вузах 
створено спеціальні факультети і кафедри 
(Національний юридичний університет 
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України імені Ярослава Мудрого, факуль-
тет підготовки кадрів для Державної пені-
тенціарної служби України), студенти яких 
проходять практику та стажування в систе-
мі органів виконання покарань [Див.: 13]; 
також практикується адаптація спеціалістів 
іншого профілю (психологів, соціологів, 
медичних працівників, педагогів)  до умов 
роботи в установах пенітенціарної системи 
шляхом запровадження в процесі їх підго-
товки спеціальних навчальних дисциплін, 
перш за все – «Пенітенціарної психології» 
(зокрема, на кафедрі соціальної психології 
філософського факультету Прикарпатсько-
го національного університету імені Васи-
ля Стефаника, у Харківському Національ-
ному університеті імені В.Н. Каразіна).

Підвищення інтересу до пенітенціар-
ної психології як галузі наукових знань 
та навчальної дисципліни закономірно 
приводить до виявлення її прогалин, про-
блемних, дискусійних положень. Так, на 
сьогодні, однозначно невизначеними за-
лишаються низка глобальних теоретичних 
питань, які ускладнюють визначення сут-
ності пенітенціарної психології, її предме-
та, системи та завдань.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. За останні роки в Україні видано 
низку статей, монографій, інших робіт з 
окремих питань пенітенціарної психоло-
гії: психологічних аспектів попередження 
суїциду серед ув’язнених, психологічних 
методів спілкування з окремими катего-
ріями засуджених, психологічних методів 
роботи із засудженими при підготовці їх до 
звільнення та ін. [Див.: 15; 20; 21; 23]. На-
томість, майже відсутні роботи, присвячені 
комплексному дослідженню пенітенціар-
ної психології як галузі наукових знань, 
визначенню її сутності, предмета, системи. 
Неоднозначно розуміють ці питання і авто-
ри підручників та навчальних посібників з 
пенітенціарної психології [Див.: 17; 18; 22]. 

У зв’язку з цим метою статті є: форму-
вання та обґрунтування авторської пози-
ції щодо визначення предмета й системи 
пенітенціарної психології; з’ясування її 
місця в системі інших напрямків наукових 
знань та навчальних дисциплін.

Основний матеріал. По-перше, від-
сутній єдиний підхід серед науковців і 
практиків у розумінні предмету пенітенці-
арної психології в частині того, чи обмеж-
ується вона вивченням психологічного 
механізму впливу на засуджених лише та-
кого виду покарання як позбавлення волі, 
чи розглядає психологію застосування  й 
інших існуючих видів системи покарань. 
Слід зазначити, що наукові розробки в цій 
сфері, здебільшого, стосуються лише ре-
алізації покарання у вигляді позбавлення 
волі, так само і зміст навчальних курсів 
побудований відповідним чином. Така 
ситуація не є правильною, оскільки став-
лення засудженого до призначеного йому 
покарання формується щодо будь-якого 
його виду, більш того, вплив, якого зазнає 
засуджений в процесі реалізації цього по-
карання, має своєрідну специфіку, відбу-
вається в особливих умовах і може мати 
різний ступінь ефективності, що потребує 
також ретельного дослідження, з’ясування 
відповідних закономірностей та розробки 
практично орієнтованих рекомендацій. 
Актуальність наукових розробок у цьому 
напрямку викликана також кількісним і 
якісним перерозподілом у системі пока-
рань, які останнім часом призначаються 
засудженим: спостерігається суттєве змен-
шення осіб, яким призначено покарання у 
вигляді позбавлення волі за рахунок збіль-
шення випадків призначення іншого виду 
покарання, зменшується кількість осіб, 
що перебувають в установах пенітенціар-
ної системи [Див.: 19]. 

По-друге, невизначеним є науковий 
статус пенітенціарної психології як на-
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прямку наукових знань: окрема самостій-
на наука чи частина (розділ) іншої науки 
(психології, педагогіки, юридичної пси-
хології, кримінально-виконавчого права, 
кримінології). Така різнобічність тяго-
тіння пенітенціарної психології до зазна-
чених галузей знань пов’язана, в першу 
чергу, з її природою (галузь знань, яка 
утворилась на стику двох наук – психо-
логії та правової науки (кримінально-
виконавчого права), отже має подвійну 
природу), а з іншого боку – з  різнома-
нітною практикою її викладання в різних 
навчальних закладах та зацікавленістю в 
наукових розробках цих питань фахівців 
різних галузей знань. Так, у Харківсько-
му Національному університеті імені В.Н. 
Каразіна навчальна дисципліна «Пенітен-
ціарна психологія» викладається на фа-
культеті психології фахівцями з загальної 
психології, які, безумовно, є компетентни-
ми в питаннях вивчення та корекції осо-
би, її поведінки, відносин в колективі та 
з іншими особами тощо, отже, можуть 
кваліфіковано підійти до вирішення цих 
питань стосовно засуджених, працівників 
пенітенціарних установ – як окремих со-
ціальних груп та їх представників. Між 
тим, у психологів відсутня належна пра-
вова підготовка, що позбавляє можливості 
повно і об’єктивно аналізувати специфіку 
діяльності суб’єктів пенітенціарної систе-
ми, знати всі деталі застосування системи 
покарань, функціонування пенітенціарних 
органів та установ та ін. Кримінологи (які 
вивчають також питання кримінально-ви-
конавчого права) вважають, що пенітенці-
арна психологія природно має бути поєд-
нана з їх науковими пошуками [Див.: 7], 
що є, з одного боку, раціональним підхо-
дом, оскільки зазначені вчені безпосеред-
ньо і цілеспрямовано займаються вивчен-
ням проблем злочинності, особи злочинця 
(особи засудженого), груп злочинців (груп 

засуджених), питаннями виконання по-
карань, але з іншого боку, відірваність 
пенітенціарної психології від основ пси-
хології, інших галузей психології, інших 
складових юридичної психології призведе 
до дилетантських підходів в досліджен-
нях, втрати системності, помилок у ви-
користанні наукового психологічного апа-
рату. Автори комплексного навчального 
курсу «Пенітенціарна психологія та пені-
тенціарна педагогіка» вказують на двобіч-
ність (двоблоковість) комплексу наукових 
знань, спрямованих на вирішення прак-
тичних проблем виправлення засуджених 
осіб, тому зауважують на поєднанні пені-
тенціарної психології з педагогічною на-
укою (цієї ж позиції дотримуються й інші 
науковці) [Див.: 1; 17 та ін.]. Цей підхід має 
такі ж вади, як і позиція щодо досліджен-
ня питань пенітенціарної психології ви-
ключно психологами, і в свою чергу, лише 
розширює коло суб’єктів цих досліджень 
поза сферою права й породжує додаткові 
проблеми у розмежуванні пенітенціарної 
психології та пенітенціарної педагогіки як 
окремих наукових напрямків. Розробники 
авторських курсів з «Юридичної психоло-
гії» виокремлюють «Пенітенціарну пси-
хологію» одним з самостійних розділів і 
дотримуються позиції її викладання фа-
хівцям-правознавцям [Див.: 14, с. 10-12; 
16, с. 8]. При цьому традиційним є викла-
дання курсу юридичної психології в пра-
вовому вузі криміналістами (враховуючи, 
що найбільш розробленим в юридичній 
психології є розділ «Судової психології» 
(«Психології слідчої діяльності», «Пси-
хології слідчих дій»), який, в свою чергу, 
дуже тісно співіснує зі слідчою (судовою) 
тактикою як самостійним розділом кри-
міналістики. З таким підходом слід пого-
дитись, оскільки потреба у використанні 
положень пенітенціарної психології на 
практиці виникає задовго до призначен-
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ня покарання засудженому і потрапляння 
його до установи виконання покарань (під 
час підготовки обвинувача до підтримання 
державного обвинувачення й визначення 
питання щодо можливого покарання об-
винуваченого; під час судового розгляду 
у кримінальному провадженні, в процесі 
якого суд має належним чином проаналі-
зувати особу обвинуваченого, причини й 
мотиви вчинення ним злочину, ставлення 
до вчиненого інкримінованого діяння та 
спрогнозувати ефективність застосуван-
ня щодо нього певного виду й міри пока-
рання з метою його виправлення; на етапі 
профілактики й попередження злочинів 
доцільне запозичення методів діагности-
ки і впливу пенітенціарної психології в 
цілях корегування негативних психічних 
властивостей, нахилів окремих осіб та їх 
поведінки в звичайних умовах їх життєді-
яльності (йдеться, перш за все, про непо-
внолітніх, дорослих осіб, які характеризу-
ються негативними проявами поведінки, 
не працюють, зловживають алкогольними 
напоями, наркотиками, не мають постій-
ного помешкання тощо). Крім того, дослі-
дження проблем пенітенціарної психоло-
гії та її викладання в системі юридичної 
психології забезпечує комплексний підхід 
як в науковому пошуку, так і в засвоєнні 
навчального матеріалу студентами. 

Слід відмітити наявність певних пере-
ваг у кожного із розглянутих підходів, але 
ж узгодження з належною аргументацією 
цього питання дозволить підвищити на-
уковий рівень в дослідженнях проблем 
пенітенціарної психології, адаптувати їх 
до практичних реалій діяльності представ-
ників різних правових сфер та належним 
чином підготувати відповідних фахівців, 
спроможних вирішувати завдання своєї 
професійної діяльності шляхом застосу-
вання знань з пенітенціарної психології. 
З приводу означеної проблеми можна зро-

бити ще одне зауваження. Враховуючи 
подвійну природу юридичної психоло-
гії як науки [Див.: 4, с. 5; 12, с. 2], ефек-
тивність дослідження у цій галузі лише 
б підвищилась, якби ними займались на-
уковці, що мають і правову і загально-пси-
хологічну професійну підготовку. Так, до 
багатьох підручників та навчальних по-
сібників з юридичної психології включе-
ні теми з питань загальної психології, що 
сприяє попередньому засвоєнню базового 
наукового апарату, який використовується 
в юридичній (і в тому числі, пенітенціар-
ній) психології, так само й до навчальних 
програм з курсу «Юридичної психології» 
включені основні питання загальної психо-
логії. До підготовки підручників з юридич-
ної та пенітенціарної психології при цьому 
нерідко залучаються фахівці-психологи 
[Див.: 4], а викладання навчальних дисци-
плін здійснюється фахівцями, обізнаними 
в обох галузях знань (і психології, і юри-
дичної науки – криміналістики, наприклад, 
в Національному юридичному університе-
ті імені Ярослава Мудрого – професорами 
В.О. Коноваловою, В.Ю. Шепітько, значна 
кількість фундаментальних робіт яких при-
свячена проблемам тактики і психології 
в діяльності слідчого). 

По-третє, невизначеною є система нау-
кових положень пенітенціарної психології 
та обсяг навчального курсу «Пенітенціарна 
психологія». Так, в різних підручниках, по-
сібниках з пенітенціарної (а також юридич-
ної) психології по-різному представлена 
система її наукових положень [Див.:1; 2; 9; 
11; 14, с. 315-316; 16, с. 363-384;17; 18; 22; 
23 та ін.]. Ці питання також є неоднознач-
ними, оскільки пенітенціарна психологія, 
як і будь-яка інша галузь наукових знань 
характеризується постійним розвитком 
та поповненням: з’являються нові наукові 
напрями, теорії, методики, думки в суміж-
них галузях знань (психології, педагогіці, 
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соціології та ін.). Наприклад, новітні роз-
робки різних галузей психології (психоло-
гії конфлікту, психології поведінки в екс-
тремальних умовах, психології сумісності, 
психології суїциду, сучасних методів пси-
хокорекції тощо) доцільно своєчасно за-
лучати й у пенітенціарну практику (методи 
психодіагностики, психокорекції, психо-
профілактики, прийоми подолання нега-
тивних психічних станів, бар’єрів у спіл-
куванні, професійної деформації). Більш 
того, тісний зв’язок з галузями права (кри-
мінального, кримінально-виконавчого) ви-
кликає потребу постійного оновлення й 
положень пенітенціарної психології, врахо-
вуючи зміни законодавства (деякі положен-
ня потребують корегування, а інші – вза-
галі виключення, натомість, з’являються 
нові актуальні напрямки досліджень). 
В той же час побудова системи науки по-
требує виокремлення традиційних базових 
питань (блоків питань), які є сталими по 
своїй природі та значенню. Традиційно при 
комплексному розгляді питань пенітенці-
арної психології, зокрема, у згаданих вже 
підручниках, навчальних посібниках з пе-
нітенціарної психології (однойменних роз-
ділах підручників з юридичної психології) 
найбільш часто розглядаються питання: 
основ пенітенціарної психології (її предме-
та, методів, завдань, місця в системі інших 
наук, історії розвитку); психології особи 
засудженого; психології неповнолітніх за-
суджених; психології засуджених жінок; 
психології динаміки засуджених (адапта-
ції до нових умов життя, їх ресоціалізації) 
та реадаптації звільнених осіб; методів та 
засобів діагностики засуджених та здій-
снення на них впливу; психології серед-
овища засуджених та відносин  в установі 
відбування покарань; психології груп та 
колективів засуджених в місцях відбування 
покарань; психології працівників установ 
виконання покарань, їх колективів та пси-

хології їх діяльності. При цьому різними 
авторами приділяється неоднаковий сту-
пінь уваги кожному з зазначених напрям-
ків пенітенціарної психології. Більш-менш 
новими темами досліджень є: психологія 
засуджених до довічного ув’язнення; пси-
хологія прийняття рішень працівниками 
установ виконання покарань в екстремаль-
них умовах; психологія переговорів при 
захопленні заручників засудженими; пси-
хологія запобігання суїциду серед засудже-
них та ін. [Див.: 3; 6; 21 та ін.]. Представ-
ляється доцільним при визначенні системи 
пенітенціарної психології орієнтуватися на 
загально-психологічні підходи до вивчен-
ня особистості, її структури, діяльності та 
міжособистісних відносин, соціологічні 
теорії та класифікації, системи психологіч-
них та педагогічних методів (діагностики, 
впливу та ін.), а також кримінально-право-
ві, кримінологічні, кримінально-виконавчі 
класифікації та системи наукових поло-
жень (види покарань, класифікації та типо-
логії злочинців, засуджених, види режимів 
та ін.), при цьому слід враховувати резуль-
тати узагальнення практики виконання по-
карань та основні проблеми в цій сфері.

На підставі викладеного можна зроби-
ти наступні висновки: 

Предмет пенітенціарної психології має 
охоплювати (а) систему психологічних за-
кономірностей, явищ, якими характери-
зуються: особа засудженого, її поведінка, 
діяльність, життєві умови в ситуаціях за-
стосування різних видів покарань, від-
носини з іншими засудженими та працівни-
ками системи органів виконання покарань, 
групи та колективи засуджених, окремі кате-
горії засуджених; працівники пенітенціар-
ної системи, їх колективи, діяльність, та (б) 
систему методів та засобів взаємодії із за-
судженими (діагностики та впливу). 

Система пенітенціарної психології має 
включати наступні базові блоки питань: 
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1. Предмет і завдання пенітенціарної 
психології. (Предмет пенітенціарної пси-
хології. Місце пенітенціарної психології в 
системі інших наук, взаємозв’язок з ними. 
Завдання пенітенціарної психології. Іс-
торія виникнення, розвитку та сучасний 
стан пенітенціарної психології. Навчальна 
дисципліна «Пенітенціарна психологія». 
Методи пенітенціарної психології).

2. Психологія особи засудженого. (Осо-
ба засудженого та особа злочинця: спів-
відношення понять. Структура особи за-
судженого. Темперамент та його прояви в 
поведінці засудженого. Психічні процеси 
та психологічні властивості засуджених. 
Акцентуації характеру. Емоційно-психо-
логічна сфера засуджених. Психічні стани 
засуджених. Спрямованість та мотивація 
поведінки особи засудженого. Типологія 
засуджених. Статусно-групові категорії за-
суджених. Методи вивчення особистості та 
діагностики психічних станів засуджених. 
Функції вивчення особи засудженого).

3. Психологія покарання та виправлен-
ня засуджених. Психологія адаптації за-
суджених та реадаптації звільнених осіб. 
(Вплив покарання та його видів на особу 
засудженого. Психологічні умови ефек-
тивності покарання. Психологія ставлен-
ня засуджених до покарання. Сутність і 
зміст виправлення та перевиховання за-
суджених. Проблеми ресоціалізації засу-
джених. Адаптація засуджених до нових 
умов життя (режим; адаптаційні періоди, 
види, рівні, чинники, що впливають, віко-
ві та статеві особливості). Девіантна по-
ведінка засуджених. Порушення режиму 
(психологічні причини). Суїцид. Психо-
логічна підготовка засуджених до звіль-
нення з установ відбування покарань. 
Категорії осіб, що звільняються. Реадап-
тація. Прогнозування поведінки осіб, які 
відбули покарання. Вплив на осіб, які від-
були покарання).

4. Методи та засоби впливу на засудже-
них. (Система методів впливу на засудже-
них (правові, психологічні, педагогічні). 
Психологічний механізм впливу режиму; 
навчання, професійної підготовки, праці; 
релігії; організації дозвілля; заохочення 
та стягнення; фізичний вплив. Індивіду-
альний, груповий, громадський вплив. 
Психокорекція особи засудженого та його 
поведінки. Психопрофілактика (вчинення 
злочинів засудженими; суїциду;  конфлік-
тів за участю засуджених). Психологія пе-
реговорів при захопленні заручників).

5. Психологія середовища засуджених 
та відносин в установах відбування по-
карань. (Явища і процеси в середовищі 
засуджених (види, функції, причини). Пе-
нітенціарна субкультура: поняття, функ-
ції, структура, атрибути. Стратифікація. 
Лідерство. Види та функції лідерів. Побут 
та звичаї. Жаргон. Характеристика відно-
син у середовищі засуджених. Психологія 
спілкування. Фізичний та психологічний 
примус, конфлікти серед засуджених: 
види, причини, умови, способи вирішення 
та впливу).

6. Психологія груп та колективів за-
суджених в місцях відбування покарань. 
(Структура колективу засуджених (фор-
мальна й неформальна). Класифікація 
груп засуджених. Структура груп засу-
джених. Закономірності виникнення та 
функціонування груп засуджених. Між-
групові та внутрішньогрупові відносини 
і конфлікти. Групові порушення режиму 
та правопорушення: закономірності, при-
чини, стадії, шляхи запобігання і нейтра-
лізації. Психологічний аналіз колективів 
засуджених).

7. Психологія окремих категорій за-
суджених. (Психологія засуджених непо-
внолітніх осіб. Психологія засуджених жі-
нок. Психологія засуджених до довічного 
ув’язнення. Психологія засуджених групи 
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ризику (гомосексуалісти, суїциденти, за-
суджені за зґвалтування, дітовбивство, 
засуджені працівники правоохоронних ор-
ганів, схильні до втечі, зі слабкими розу-
мовими здібностями та ін.).

8. Психологічна характеристика діяль-
ності працівника установи виконання по-
карань. Професіограма працівника уста-
нови виконання покарань. (Психологічна 
структура діяльності працівника установи 
виконання покарань. Психологія особи 
співробітника установи виконання пока-
рань. Психологічні особливості груп та 
колективів співробітників установ вико-
нання покарань. Психологія спілкування 
(в колективі та із засудженими). Психоло-
гічна підготовка та засоби профілактики 

професійної деформації особи співробітни-
ка установи виконання покарань. Психоло-
гічні бар’єри у спілкуванні з засудженими, 
негативні психічні стани: діагностика та по-
долання. Психологічний захист. Психологія 
прийняття рішень в екстремальних умовах 
(групова непокора засуджених, втеча тощо).

Пенітенціарна психологія є самостій-
ним розділом юридичної психології та має 
функціонувати в межах юридичної психо-
логії при активному зв’язку з психологією 
(та її окремими галузями), педагогікою, 
соціологією, медициною та психіатрією, 
науками кримінально-правового циклу 
(кримінальним правом, кримінологією, 
кримінально-виконавчим правом), інши-
ми юридичними науками.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
 ЗАСУДЖЕНИХ НА ВІДПОЧИНОК

У статті розглядається цінність феномену відпочинку як фундаментальної соціально-еконо-
мічної категорії нематеріального характеру. Наводиться загальна характеристика права засу-
джених на відпочинок. Вивчається досвід зарубіжних країн щодо надання засудженим такого 
виду відпочинку як відпустка з місць позбавлення волі.

Ключові слова: права засуджених, право на відпочинок, відпустки засуджених, відпочинок 
засуджених.

В статье рассматривается ценность феномена отдыха как фундаментальной социально-эко-
номической категории нематериального характера. Проводится общая характеристика права 
осужденных на отдых. Изучается опыт зарубежных стран относительно предоставления осуж-
денным такого вида отдыха как отпуск из мест лишения свободы. 

Ключевые слова: права осужденных, право на отдых, отдых осужденных, отпуска осужденных.

In the article the value of the phenomenon of the rest is examined as the fundamental socio-eco-
nomic category of non-material character. General characteristics of the right of prisoners to the rest is 
given. The experience of foreign countries about the grant to the prisoners such type of rest as vaca-
tion from the places of imprisonment is studied.

Key words: rights of prisoners, right to the rest, rest of prisoners, vacations of prisoners.

Постановка проблеми. Сьогодні на 
фоні економічної кризи, соціальної нерів-
ності та складної політичної ситуації у су-
часній Україні, необхідності здійснення 
рішучих перетворень в усіх сферах життя, 
права і свободи людини та громадянина 
відрізняються винятковою актуальністю. 
А дослідження проблем основних прав та 
свобод особи засудженого, що характери-
зуються певним обмеженням його право-
вого статусу, об’єктивно набувають осо-
бливої значущості.

Стаття 63 Конституції України [1] за-
кріплює, що засуджені користується всі-
ма правами людини і громадянина, за ви-
нятком обмежень, які визначені законом і 

встановлені вироком суду. Отже, засуджені 
володіють правовим статусом, який є спе-
ціальним по відношенню до конституцій-
ного загальноправового статусу, й харак-
теризується наявністю правообмежень, 
що вміщуються у вироку суду, та встанов-
люються у кримінальному, кримінально-
виконавчому та іншому законодавстві.

Одним з найбільш важливих загальних 
прав людини й громадянина у соціально-
економічній сфері, що забезпечується ви-
щим юридичним захистом й включається 
до конституційно-правового статусу гро-
мадянина, є право на відпочинок. Таке ж 
право на відпочинок, що витікає із загаль-
ного конституційного права громадянина, 
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але з певними вилученнями та обмежен-
нями гарантується й засудженим до різ-
них видів покарань. Тому при оцінці пра-
вового статусу засуджених слід виходити 
із аналізу правового статусу громадянина 
саме у сфері соціально-економічних прав.

Аналіз останніх досліджень. Теоре-
тичні та практичні питання  правового 
статусу засуджених, й зокрема, особис-
тих та соціально-економічних прав засу-
джених ставали предметом дослідження 
багатьох вітчизняних та зарубіжних на-
уковців, як: С.Б. Алексіїв, Л.В. Бакуніна, 
О.М. Бандурка, О.В. Беца, І.Г. Богатирьов, 
Ю.А. Кашуба, О.С. Ковальова, О.Г. Колб, 
О.В. Лисодєд, Матузов М. І., О.С. Міхлін, 
Т.Ф. Минязєва, О.І. Осауленко, П.Г. По-
номарев, В.І. Селіверстов, М.О. Стручков, 
В.М. Трубніков та ін. Але напрацювань, 
що присвячені детальному висвітленню 
права засуджених на відпочинок під кутом 
зору нового кримінально-виконавчого за-
конодавства майже не зустрічається.

Мета дослідження. Звернення до про-
блеми дослідження права засудженого на  
відпочинок обумовлено недосконалістю іс-
нуючого інституту відпочинку для засудже-
них, відсутністю загальної чіткої концепції 
механізму його реалізації засудженими, не-
обхідністю з’ясування цінності та значення 
цього права для засуджених, виокремлення 
системи норм, що врегульовують здійснен-
ня, гарантування та захист цього права, 
оскільки, до речі, вони є розпорошеними 
між галузями трудового та кримінально-
виконавчого законодавства, необхідністю 
усунення певних прогалин у регулюванні 
зазначеного права, що в цілому визначає ак-
туальність дослідження цієї проблематики.

Виклад основного матеріалу. З теорії 
трудового права час відпочинку визначаєть-
ся як час, коли працівники повинні бути віль-
ними від виконання трудових обов’язків, та 
який вони можуть використовувати на свій 

розсуд. Загалом «відпочинок» є багатоас-
пектним явищем, суспільним відношенням, 
що становить суб’єктивну реальність, яка 
тісно пов’язується з об’єктивною реальніс-
тю. Цінність феномену відпочинку визнача-
ється як фундаментальна соціально-еконо-
мічна категорія, що має важливу соціальну 
значущість  на рівні з працею. Але право на 
відпочинок відноситься до категорії нема-
теріальних цінностей на відміну від праці, 
яка є матеріальною цінністю. Отже, відпо-
чинок є вторинним по відношенню до пра-
ці, оскільки від нього залежить відновлення 
здатності до праці та відтворення життєді-
яльності особистості, зокрема, засуджено-
го. У соціальній формі руху матерії обидві 
реальності – праця і відпочинок, знаходять-
ся у тісному діалектичному зв’язку. 

Загальна характеристика права на від-
починок наводиться у ст. 45 Конституції 
України, яка проголошує: «Кожен, хто 
працює, має право на відпочинок. Це пра-
во забезпечується наданням днів щотиж-
невого відпочинку, а також оплачуваної 
щорічної відпустки, встановленням ско-
роченого робочого дня щодо окремих про-
фесій і виробництв, скороченої тривалості 
роботи у нічний час. Максимальна три-
валість робочого часу, мінімальна трива-
лість відпочинку та оплачуваної щорічної 
відпустки, вихідні та святкові дні, а також 
інші умови здійснення цього права визна-
чаються законом» [1].  

Конституційне право на відпочинок за-
сновується на певному комплексі спеці-
ально-правових принципів, що виражають 
політику держави у цій сфері й визначають 
напрямки правового регулювання інститу-
ту відпочинку в цілому. Саме з метою більш 
повного вивчення сутності розглядуваного 
права на відпочинок необхідним є розгляд 
зазначених спеціальних принципів. 

Ці принципи-положення є визначаль-
ними орієнтирами, за якими повинно 
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здійснюватися формування системи норм, 
що спрямовані на послідовне закріплен-
ня, розвиток та захист права засуджених 
на відпочинок. Отже принципи часу відпо-
чинку складаються з встановлення певних 
гарантій дотримання державою цього пра-
ва та його захисту. До цих принципів мож-
на віднести ті, що встановлюють умови 
відпочинку, визначають правила застосу-
вання часу відпочинку, охорону та гаранто-
ваність права на відпочинок. Вони безпо-
середньо виводяться з Конституції України 
та галузевого законодавства, мають вищий 
ступінь нормативної узагальненості та зу-
мовлюють зміст права на відпочинок.

Таким чином, на нашу думку, можна 
виокремити певні принципи-гарантії пра-
ва засуджених на відпочинок: 1) загальне 
положення (норма-принцип) «кожний, 
хто працює, має право на відпочинок»; 
2) можливість засуджених за  власним ба-
жанням працювати чи не працювати під 
час відбування покарання, тобто відпо-
чивати, що знайшло своє втілення у по-
ложенні «засуджені до позбавлення волі 
мають право працювати в місцях і на ро-
ботах, які визначаються адміністрацією 
колонії (ч. 1 ст. 118 КВК України); 3) за-
кріплення положення, згідно якому засу-
джені мають право розпоряджатися віль-
ним часом на власний розсуд, причому 
вільний час засуджених повинен тривати 
не менш як дві години на добу (ст. 129 
КВК України); 4) гарантування встановле-
ної законом тривалості робочого часу для 
засуджених (п. 4.1. Інструкції про умо-
ви праці та заробітну плату засуджених 
до обмеження волі або позбавлення волі 
[2], зокрема, восьмигодинного робочого 
дня, але не більше 40 годин на тиждень 
(ч. 1 ст. 8 КВК України)); звільнення за-
суджених від роботи у вихідні, святкові 
та неробочі дні, визначені законодавством 
про працю (п. 4.2. вище згадуваної Ін-

струкції); компенсуванням засудженому 
роботи у ці дні шляхом наданням іншого 
дня відпочинку або у грошовій формі у по-
двійному розмірі (пп. 4.2., 5.12. Інструк-
ції); 5) закріплення права засуджених на 
охорону здоров’я (ст. 49 Конституції Укра-
їни, ч. 1 ст. 8 КВК України); 6) заборона 
безпідставного  примусового переривання 
сну засуджених у нічний час, у тому числі 
виключно для здійснення перевірки наяв-
ності засуджених (ч. 5 ст. 8 КВК України); 
7) право будь-якими не забороненими зако-
ном засобами захищати свої права і свободи 
від порушень і протиправних посягань (ст. 55 
Конституції України); 8) право на побачен-
ня у порядку, встановленому КВК України. 
У разі перебування на лікуванні у закладах 
охорони здоров’я засуджений має право на 
короткострокові побачення в порядку, ви-
значеному цим Кодексом (ч. 4 ст. 8, ст. 107 
КВК України); 9) забезпечення правово-
го захисту, матеріальної і моральної під-
тримки материнства і дитинства, вклю-
чаючи надання оплачуваних відпусток 
та інших пільг вагітним жінкам і матерям 
(ст. 24 Конституції України); 10) надання 
засудженим доступу до глобальної мережі 
Інтернет [3], що може бути віднесено до од-
ного з видів дозвілля засуджених, та ін.

Можна зробити висновок, що переліче-
ні принципи-гарантії спрямовані на охоро-
ну права на відпочинок засуджених шля-
хом гарантування встановленої законом 
тривалості робочого часу для засуджених; 
на свободу відпочинку, тобто використан-
ня вільного часу на свій розсуд; на охоро-
ну здоров’я засуджених, оскільки надання 
працівнику часу відпочинку є важливою 
умовою відновлення працездатності пра-
цівника після втоми, викликаної працею; 
на передбачення особливої турботи від-
носно окремих категорій працюючих осіб 
(вагітних, неповнолітніх, інвалідів тощо); 
на забезпечення права кожного на захист 
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державою його прав на відпочинок, в тому 
числі у судовому порядку.

Цікавими у частині надання вільного 
часу та часу для дозвілля засудженим є ре-
комендації Європейських пенітенціарних 
правил [4]. Так, у п. 16 правила 26 ЄПП вка-
зується, що ув’язнені повинні мати при-
наймні один день відпочинку на тиждень 
і досить часу для освіти та інших занять. 
У правилах 27 ЄПП перелічуються такі 
положення щодо дозвілля засуджених: ко-
жен ув’язнений мусить мати можливість 
не менше години щодня займатися фізич-
ними вправами на відкритому повітрі, 
якщо дозволяє погода; потрібно надавати 
ув’язненим можливості для проведення 
дозвілля, включаючи спорт, ігри, культур-
ні заходи, хобі та інші форми дозвілля, 
а також, у міру можливостей, слід до-
зволяти організовувати такого роду за-
няття; ув’язнені мусять мати можливість 
спілкуватися один з одним під час занять 
та задля спільної участі у відпочинку. 
Отже тут зустрічається словосполучен-
ня «спільна участь у відпочинку», який, 
виходячи зі змісту цього явища, на наш 
погляд, можна назвати як колективний 
вид відпочинку.

Окремі положення стосовно організа-
ції часу відпочинку засуджених у нічний 
час містяться у таких рекомендаціях ЕПП: 
1) розміщення ув’язнених, і зокрема, на-
дання місць для сну, повинне проводити-
ся з повагою до людської гідності та, по 
можливості, із забезпеченням можливості 
усамітнення, а також відповідно до сані-
тарно-гігієнічних вимог з урахуванням 
кліматичних умов, і зокрема, площі, куба-
тури приміщення, освітлення, опалення та 
вентиляції (п.1 Правила 18 ЕПП); в міру 
можливості, ув’язненим варто надавати 
вибір, перш ніж розміщати їх для сну в од-
ному приміщенні з іншими ув’язненими 
(п. 7 правила 18).

У пункті 6 правила 103 ЄПП підкреслю-
ється, що як невід’ємний елемент загаль-
ного режиму для засуджених ув’язнених, 
повинна передбачатися система відпусток 
з пенітенціарної установи. 

Зокрема, у багатьох країнах Європи за-
суджені до позбавлення волі вже тривалий 
час мають право на відпустку. По цьому 
питанню Комітет міністрів Ради Європи 
ще у 1982 р. прийняв відповідну рекомен-
дацію R (82)16, в якій вказав, що відпустка 
– це один з засобів, що допомагає соціаль-
ній реінтеграції засуджених, й тому слід 
гарантувати його для місць позбавлення 
волі за можливості на більш широких со-
ціальних підставах – медичних, навчаль-
них, професійних, сімейних тощо [5].

У Нідерландах використовується лі-
беральна система домашніх відпусток 
засуджених. Гнучка тюремна адміністра-
ція може звільнювати камери для нових 
ув’язнених, надаючи домашні відпустки, 
перериваючи виконання вироків та до-
строково звільнюючи менш серйозних 
злочинців [6, с. 171-173.].

Особливою формою відкритого три-
мання засуджених є створені за прикла-
дом англійців так звані «перехідні дома». 
Виконання покарань у таких устано-
вах має за мету допомогу засудженим 
до тривалих строків покарання скоріше 
адаптуватися до життя на волі. Засудже-
ні в останні 9 місяців перед виходом на 
волю, окрім основної відпустки, отриму-
ють додаткову, до 6 днів на місяць, для 
вирішення питань, пов’язаних з облашту-
ванням життя після звільнення. У подаль-
шому їм може бути надана можливість у 
вільний від роботи та занять час щодня до 
22 годин знаходиться поза стін установи 
[7, с. 13.]. Створення відділень відкритого 
типу при замкнених тюрмах Німеччини є 
елементом прогресивної системи відбу-
вання покарання й, безперечно, сприяє 
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більш успішній соціальній адаптації за-
суджених до життя на волі.

З 1962 року у Південній Кореї введе-
на система відпусток для засуджених, що 
відбули більш половини строку і відрізня-
ються сумлінною поведінкою. В продовж 
свого строку засудженому надається п’ять 
відпусток. Всі ці заходи спрямовані на на-
дання допомоги звільненим в їх соціаль-
ній адаптації [8, с. 84.].

Використання прав позбавлених волі 
на відпочинок у Російській Федерації має 
певні відмінності. Працюючі засуджені 
мають право на щорічні оплачувані тру-
дові відпустки. Їх тривалість становить 
12 робочих днів, за винятком засуджених 
неповнолітніх, котрим відпустку встанов-
лено в кількості 18 робочих днів. Час від-
пустки засудженим може бути збільшено 
у виховних колоніях до 24 днів, а в інших 
виправних колоніях – до 18 днів з підстав 
перевиконання норм виробітку або зраз-
кового виконання завдань на важких ро-
ботах, а також на роботах із шкідливими 
і небезпечними умовами праці; на підпри-
ємствах, розташованих у районах Край-
ньої Півночі і прирівняних до них місце-
востях. Відпустка може бути збільшена до 
зазначених розмірів засудженим інвалідам 
першої або другої групи, а також засудже-
ним чоловікам віком старше 60 років і за-
судженим жінкам віком старше 55 років, 
які працюють за своїм бажанням. Відпуст-
ка надається з виїздом із виправної уста-
нови чи без виїзду. Рішення про це згід-
но з ч. 6 ст. 97 КВК РФ приймає керівник 
виправної установи. При цьому врахову-
ється не тільки відбутий строк покарання, 
особистість засудженого, його пенітенці-
арна характеристика, але й ступінь тяжко-
сті вчиненого ним злочину, а також інші, 
встановлені в нормах права, обставини. 
Для засуджених, яким не дозволяється 
виїзд за межі виправної установи на час 

відпустки, створюються більш сприятливі 
умови його проведення у межах виправної 
установи. Ці умови знаходять свій вираз 
у розміщенні засудженого у житловому 
приміщенні, що відповідає всім нормам 
житлової площі у розрахунку на одного 
засудженого, передбачених КВК РФ. Для 
таких засуджених може бути частково змі-
нений розпорядок дня у частині, напри-
клад підйому та відбою та ін. [9, с. 71].

Можна зробити висновок, що знижен-
ня ступеня ізоляції та надання права при 
певних умовах з дозволу адміністрації 
проводити відпустку з виїздом з виправної 
установи можуть ефективно сприяти фор-
муванню у засудженого зацікавленості у 
пом’якшенні умов відбування покарання. 

Висновки. Таким чином, цінність фе-
номену відпочинку визначається як фун-
даментальна соціально-економічна кате-
горія нематеріального характеру, від якої 
залежить відновлення здатності до праці 
та відтворення життєдіяльності особис-
тості, зокрема, засудженого. Загалом час 
відпочинку з теорії трудового права ви-
значається як час, коли працівники пови-
нні бути вільними від виконання трудових 
обов’язків, та який вони можуть викорис-
товувати на свій розсуд. 

Конституційне право на відпочинок ба-
зується на певному комплексі спеціально-
правових принципів, що виражають по-
літику держави у цій сфері й визначають 
напрямки правового регулювання інсти-
туту відпочинку в цілому. До принципів 
часу відпочинку можна віднести ті поло-
ження, що встановлюють умови відпочин-
ку, визначають правила застосування часу 
відпочинку, охорону та гарантованість 
права на відпочинок. Треба констатувати, 
що у механізмі реалізації права на відпо-
чинок виокремлюються такі елементи, 
як-от: суб’єктивне право на відпочинок 
у поточному конституційному, трудовому, 
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кримінально-виконавчому законодавстві 
України; суб’єкти користування цим пра-
вом; суб’єкти правозастосування; настан-
ня певних юридичних фактів реалізації 
права; система гарантій його реалізації. 

В подальшому важливим для науки кримі-
нально-виконавчого права є також дослі-
дження питання переліку основних видів 
відпочинку, що передбачені чинним зако-
нодавством для засуджених.
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ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ 
АБО ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ

У статті розглянуто зміст і роль екологічних чинників у соціальній обумовленості встановлен-
ня кримінальної відповідальності за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом.

Ключові слова: соціальна обумовленість, незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом, злочини проти довкілля, екологія, кримінальна відповідальність, 
криміналізація.

В статье рассмотрены содержание и роль экологических факторов в социальной обуслов-
ленности установления уголовной ответственности за незаконное занятие рыбным, звериным 
или другим водным добывающим промыслом.

Ключевые слова: социальная обусловленность, незаконное занятие рыбным, звериным или 
другим водным добывающим промыслом, преступления против окружающей среды, экология, 
уголовная ответственность, криминализация.

The content and the role of environmental factors in the social conditioning of the criminalization of 
illegal fishery, animal hunting or other water extraction activity are examined in the article.

Key words: social conditioning, illegal fishery, animal hunting or other water extraction activity, 
crimes against the environment, ecology, criminal responsibility, criminalization.

Якість кримінального законодавства, 
ефективність кримінально-правового ре-
гулювання багато в чому залежать від 
співвідношення і характеру взаємодії 
суб’єктивних чинників законотворення 
та об’єктивних умов існування і потреб 
розвитку суспільства. А це, у свою чер-
гу, означає, що дослідження соціальної 
обумовленості кримінальної відповідаль-
ності, тобто системи об’єктивних, не за-
лежних від волі законодавця, чинників, 
які впливають на встановлення, зміну або 
скасування кримінальної відповідальнос-
ті за певний вид діянь, набуває важливого 
значення не лише як складова предмета 
вивчення юридичної науки, а й серед прак-

тичних орієнтирів діяльності законодавця.
Вкрай актуальними є дослідження со-

ціальної обумовленості у період правових 
реформ, під час стрімкої зміни законодав-
ства, коли поряд з нагальною необхідніс-
тю оцінки нововведень виникає потреба у 
переоцінці більш усталених приписів, при-
ведення останніх у відповідність з конкрет-
но-історичними умовами розвитку суспіль-
ства та сучасним станом науки. Зокрема, 
що стосується закону про кримінальну від-
повідальність за злочини проти довкілля, 
то підлягають детальній науково обґрунто-
ваній оцінці рівень ефективності норм, що 
містяться у розділі VIII Особливої части-
ни Кримінального кодексу України (далі – 
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КК), та достатності криміналізації діянь, 
що заподіюють істотну шкоду довкіллю 
або створюють реальну загрозу заподіяння 
такої шкоди, відповідність санкцій, які за-
стосовуються за вчинення злочинів проти 
довкілля, дійсному ступеню суспільної не-
безпечності останніх. Невід’ємним етапом 
таких досліджень має бути з’ясування еко-
логічних чинників соціальної обумовленос-
ті кримінальної відповідальності.

Незважаючи на всю свою значущість 
та актуальність, проблематика соціальної 
обумовленості кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти довкілля взагалі і 
злочин, передбачений ст. 249 КК України 
(«Незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промис-
лом»), зокрема залишається недостатньо 
розробленою, особливо в питаннях вста-
новлення взаємозв’язків між шкодою, за-
подіяною довкіллю (екологічною характе-
ристикою), та суспільною небезпечністю 
діяння (соціальною характеристикою). 
Обсяг напрацьованого матеріалу у цій сфе-
рі обмежується переважно окремими роз-
відками, опублікованими журналістами 
ЗМІ, публікаціями з екології та фрагмен-
тарними частинами робіт криміналістів, 
яких, зрозуміло, недостатньо для створен-
ня повноцінної науково-теоретичної бази 
в межах науки кримінального права.

Теоретичну основу цієї статті станов-
лять праці Т.О. Дьоміної, О. С. Констан-
тінова, Н. О. Лопашенко та деяких інших 
науковців, а також публікації у ЗМІ, у яких 
висвітлюються конкретні прояви шкоди, 
що завдається довкіллю незаконним добу-
ванням водних живих ресурсів.

Метою статті є доведення необхідності 
не лише збереження, а й посилення кри-
мінальної відповідальності за злочин, пе-
редбачений ст. 249 КК України, в контек-
сті екологічних чинників.

Екологічні чинники соціальної обумов-

леності кримінальної відповідальності за 
незаконне зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом відо-
бражають властивості водних живих ре-
сурсів як особливого природного об’єкта, 
що являє собою екологічну цінність, ха-
рактер їх взаємодії з іншими природними 
об’єктами у межах водної екосистеми та з 
суспільством. У літературі сукупність зо-
внішніх чинників водного середовища роз-
поділяють на три групи: абіотичні, тобто 
фактори неживої природи (сольовий склад 
води, її температура, прозорість, водне-
вий показник, газовий режим, якісний та 
кількісний склад біогенних і органічних 
речовин, характер донних відкладів тощо); 
біотичні – фактори взаємодії живого з жи-
вим (трофічні ланцюги біоти, густота за-
селення екологічної ніші, біотичні вза-
ємодії, вплив продуктів життєдіяльності 
гідробіонтів і продуктів розкладання від-
мерлих особин); антропогенні – пов’язані 
з господарською діяльністю людини (гід-
робудівництво, водогосподарська ме-
ліорація, забруднення тощо) [3, с. 159]. 
Чинники кожної з перерахованих груп 
взаємопов’язані і позначаються на вико-
нанні відповідною екосистемою екологіч-
них функцій: енергетичної, організаційної, 
біогеохімічної, водотрансформаційної та 
середовищеутворюючої [3, с. 329]. Тому 
наслідки негативних змін у будь-якому ком-
поненті (наприклад, нераціонального змен-
шення популяцій водних тварин і рослин) 
проявляються у стані екосистеми в цілому, 
знижуючи рівень безпечності довкілля для 
життя і здоров’я людини та погіршуючи 
умови життєдіяльності суспільства.

Водна екологічна система відбиває за-
гальний стан довкілля, проте водночас 
має власні тенденції розвитку.

Для України проблема суспільно небез-
печних посягань проти довкілля є особливо 
гострою. На офіційному рівні, як це зазна-
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чено в Основних напрямах державної по-
літики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забез-
печення екологічної безпеки, затвердже-
них Постановою Верховної Ради України 
від 5 березня 1998 року, нинішня еколо-
гічна ситуація в Україні характеризується 
як кризова, що стало наслідком тривалого 
нехтування об’єктивними законами роз-
витку і відтворення природно-ресурсного 
комплексу України [13, c. 770]. Однак еко-
логічна криза характеризує стан довкілля 
не лише в Україні, вона належить до гло-
бальних проблем людства, викликаних 
надмірним антропогенним навантаженням 
на природу, і насамперед на біосферу.

Основною деструктивною зміною 
у водній екосистемі, яка викликає потре-
бу у встановленні кримінальної відпові-
дальності за незаконне зайняття рибним, 
звіриним або іншим водним добувним 
промислом, є втрата біологічного різно-
маніття водних тварин та рослин. Можли-
вими причинами цієї втрати можуть бути: 
втрата середовища існування; розповсю-
дження екзотичного різновиду; незаконне 
добування біологічних ресурсів; „взаємо-
залежні” природні ефекти; забруднення і 
глобальна зміна навколишнього середови-
ща; зростання кількості населення; струк-
тура виробництва і надмірне споживання 
[10, c. 308-311]. Більшість цих причин 
пов’язані з негативним впливом різних 
видів господарської діяльності людини, 
що можуть здійснюватися як у правомір-
них, так і заборонених законом формах.

Ще в 1990-х роках було відзначено, 
що 70% нерестовищ Світового океану 
стали непридатними для розведення маль-
ків, а 25 найбільш цінних промислових 
видів риб або повністю знищені, або чи-
сельність їх популяції різко скоротилася 
через постійний хижацький вилов. Лише 
за 20 років, з середини 1950-х до кінця 

1970-х років, кількість живих організмів 
в океані скоротилася на 20-30% [9, c. 66].

Про тенденцію поступової втрати біо-
логічного різноманіття водних організмів 
в Україні свідчать такі дані. В Азовському 
морі зникли або майже зникли такі звичні 
колись види риб, як лящ, чехонь, селява, 
тарань, камбала, судак, азовський оселе-
дець, чорноморська кефаль та осетрові 
[7]. У Каховському водосховищі зникли 
мінога українська, білуга, виз, чечуга, 
осетер, севрюга, лосось чорноморський, 
вирезуб, бобирець дніпровський, маре-
на дніпровська, селява, клепець, синець, 
йорж носар, пуголовочка зірчаста; зника-
ють ялець, головень, підуст [14, c. 54]. У 
Дніпро-Бугському лимані з 60 промисло-
во значущих видів риб залишилося тіль-
ки 20. Аналогів такого знищення не було 
ніде у світі [4, c. 25]. Загалом за останні 
15 років у водоймах України чисельність 
багатьох видів риб, таких, як щука, карась 
сріблястий та золотий, минь, лящ, скоро-
тилася в 70-150 разів, а кількість осетро-
вих становить менше 1% від тієї, що була 
ще в середині 1990-х р.р. [1, c. 29].

Усе більше видів водних організмів за-
носяться до Червоної книги України й на-
гально потребують особливого захисту. 
Наприклад, відповідно до наказів Мініс-
терства охорони навколишнього природно-
го середовища України від 17 червня 2009 
року № 312 „Про затвердження переліків 
видів рослин та грибів, що заносяться до 
Червоної книги України (рослинний світ), 
та видів рослин та грибів, що виключе-
ні з Червоної книги України (рослинний 
світ)” [11] і № 313 „Про затвердження пе-
реліків видів тварин, що заносяться до 
Червоної книги України (тваринний світ), 
та видів тварин, що виключені з Червоної 
книги України (тваринний світ)” [12] до 
Червоної книги занесено 60 видів водо-
ростей (серед яких 1 вид віднесено до ка-
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тегорії зникаючих), 2 види гідроїдів (зо-
крема, 1 зникаючий вид), 8 видів п’явок 
(4 з яких зникаючі), 31 вид ракоподібних 
(17 зникаючих), 2 види двостулкових, 
2 види міног (обидва зникаючі), 69 видів 
променеперих риб (з яких 15 зникаючих 
видів і 3 зниклих), 3 види безхвостих зем-
новодних (1 вид зникаючий) та 3 види ки-
топодібних. Водночас виключено з Черво-
ної книги України серед водних організмів 
лише 1 вид водоростей та 2 види промене-
перих риб. За оцінками різних дослідників, 
у фауні України налічується від 34 тис. до 
45 тис. видів тварин, серед яких 200 видів 
риб і 17 видів земноводних, а флора пред-
ставлена 27 тис. видів, включаючи 4720 ви-
дів водоростей [3, c. 87]. Таким чином, лише 
за останні роки рідкісними визнано більше 
третини від усіх видів риб та близько 1,3% 
видів водоростей. Навіть для водоростей 
ці показники виглядають суттєвими, вра-
ховуючи набагато менші обсяги їх добу-
вання порівняно з представниками риб. 
Якщо подібні тенденції зберігатимуться й 
упродовж наступних десятиліть XXI сто-
ліття, існують передумови прогнозувати, 
що внаслідок впливу антропогенних фак-
торів, і не в останню чергу протиправних 
посягань на довкілля, основні промислово 
значущі види водних тварин і рослин мо-
жуть повністю зникнути. Уже зараз, як від-
значають українські та російські науковці, 
регіон Азовського басейну перетворився 
на відстійник усіляких відходів, кладовище 
цінних порід риби [6, c. 25]. Аргументом на 
користь визнання сучасного стану рибно-
го господарства як катастрофічного може 
бути серйозна дискусія щодо можливості 
введення повної заборони на промисловий 
вилов прісноводної риби [4, c. 25]. На нашу 
думку, запровадження тимчасового (при-
близно на 3-5 років) мораторію на промис-
ловий вилов риби одночасно з розширен-
ням ознак складу злочину, передбаченого 

ст. 249 КК, може стати ефективним юри-
дичним засобом, спрямованим на недопу-
щення остаточного зникнення біологічних 
ресурсів водних екосистем в Україні.

Екологи зауважують, що зникнення од-
них видів тварин або рослин тягне за со-
бою зникнення інших, пов’язаних видів. 
Екологічні ніші і ланки харчового ланцю-
га, які звільняються, в ході екологічного 
дублювання замінюються на такі види, 
що можуть виявитися небажаними для 
людини в господарському чи медичному 
відношенні. Якщо ж через різке видове 
збідніння природа не знайде матеріалу для 
заміни, це може призвести до повної заги-
белі екосистеми [2, c. 44], тому видове різ-
номаніття оцінюється екологами як важ-
ливий чинник стабільності екосистеми 
[5, c. 329]. Отже, зникнення промислово 
значущих видів тваринного та рослинного 
світу може тягнути за собою поширення у 
водоймі нових видів, екологічна або про-
мислова цінність яких є низькою. Але на-
багато тяжчим наслідком нераціонально-
го використання водних живих ресурсів 
може бути спустошення водойм, аж до по-
вного зникнення цілих екосистем.

Несприятлива екологічна ситуація, на-
слідки Чорнобильської катастрофи, масш-
табне забруднення вод і атмосферного по-
вітря промисловими викидами й іншими 
небезпечними речовинами надають ще 
більшого соціального значення правовій 
охороні водної екосистеми довкілля. Сукуп-
ність цих чинників зумовлює загрозу для 
життя і здоров’я людини на генному рівні. 
Як зазначається в Національній доповіді 
про стан навколишнього природного серед-
овища в Україні у 2001 році, зміни гідроло-
гічного та гідрохімічного режимів водойм 
призводять до порушень річних біологіч-
них циклів та процесів розмноження у риб. 
За цих умов спостерігається поява аномалій 
у будові внутрішніх органів риб, виникають 
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хронічні захворювання. Кількість генетич-
но зумовлених вад зростає при схрещуван-
ні близькоспоріднених видів риб [8, c. 103]. 
Характер впливу продукції, створеної з та-
ких біоресурсів, як і генно модифікованих 
продуктів, на здоров’я людини (як сучасної, 
так і майбутніх поколінь) наукою не вста-
новлений однозначно, тому не виключена 
можливість тяжких наслідків. При незакон-
ному вилові реалізація продуктів та про-
дукції добування здійснюється безконтр-
ольно, що підвищує ризик потрапляння до 
організму споживачів біологічних матеріа-
лів з генетичними мутаціями, радіоактивно 
забруднених тощо, що становить загрозу 

як для життя і здоров’я певної  особи, так і 
для громадської безпеки в цілому.

Екологічні чинники характеризують 
лише один аспект соціальної обумовле-
ності кримінальної відповідальності за 
незаконне зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом, вони 
невіддільні від соціально-економічних, 
кримінологічних та нормативних чинни-
ків, взаємопов’язані з ними, проникають 
одні в інші. Тож виникає потреба в подаль-
ших дослідженнях різних груп зазначених 
чинників, створення належної теоретич-
ної бази для вдосконалення кримінально-
го закону і практики його застосування.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

У статті аналізуються правові питання виконання державами міжнародних зобов’язань. Де-
тально розглянуто особливості імплементації міжнародних угод відповідно до законодавства 
України та принципів міжнародного права.

Ключові слова: імплементація, механізм імплементації, процес імплементації,  принцип 
pacta sunt servanda, міжнародні зобов’язання, міжнародна угода.

В статье анализируются вопросы выполнения международных обязательств государствами. 
Детально рассмотрено особенности имплементации международных соглашений в соответствии 
с законодательством Украины и принципами международного права.

Ключевые слова: имплементация, механизм имплементации, процесс имплементации, 
принцип pacta sunt servanda, международные обязательства, международное соглашение.

The article analyzes the issues of implementation of international obligations of States. Іn accor-
dance with the legislation of Ukraine considered in detail the features of the implementation of inter-
national agreements.

Key words: implementation, mechanism of implementation, process of implementation, principle 
of pacta sunt servanda, international obligations, international agreement. 

Постановка проблеми. Вирішення су-
часних проблем реалізації норм міжнарод-
ного права неможливо без створення від-
повідних правових механізмів, що діють 
в рамках національного законодавства. 
При цьому реалізація норм міжнародно-
го права та його наповнення практикою 
й життєво необхідними діями у сфері між-
народно-правового регулювання суспіль-
них відносин являється однією з головних 
функцій міжнародного права. 

Позитивний досвід міжнародного спів-
робітництва показує, що побудова нормаль-

них відносин з іншими державами базуєть-
ся на теорії і практиці міжнародного права 
та обумовлює необхідність створення до-
бре налагодженого державного механізму 
правового регулювання. Від цього напряму 
державного управління залежить ефектив-
ність імплементації норм міжнародного 
права як у сфері взаємовідносин між дер-
жавами, так і при їх реалізації відповідно 
до норм національного законодавства.

Мета статті. Дослідити особливос-
ті процесу імплементації  норм міжна-
родного права відповідно до норм наці-
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онального законодавства та принципів 
міжнародного права. 

Аналіз досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоре-
тичних проблем виконання міжнародних 
зобов’язань зробили такі українські вчені-
фахівці з міжнародного права, як М. О. Бай-
муратов, Г. Ю. Бувайлик, Н. М. Буренко, 
В. Г. Буткевич, В. А. Василенко, С. А. Вой-
тович, А. С. Гавердовський, В. Н. Дени-
сов, А. І. Дмитрієв, В. І. Євінтов, В. М. Ко-
рецький, О. О. Мережко, В. І. Муравйов, 
В. Ф. Опришко, та ін.

Серед російських учених загальні пи-
тання теорії міжнародного права розгля-
дали М. М. Богуславський, Г. К. Єфімов, 
Г. В. Ігнатенко, Ю. М. Колосов, Е. С. Крів-
чікова, В. Н. Кудрявцев, І. І. Лукашук, 
А. П. Мовчан, Т. М. Нешатаєва, О. І. Тіу-
нов, Л Є. Усенко,  В. М. Шумілов та ін.

Виклад основного матеріалу. Здій-
снення норм міжнародного права у ши-
рокому розумінні визначається загаль-
новизнаним терміном «імплементація». 
Цей термін походить від англійського 
іменника implementation (здійснення, ви-
конання). Термін закріпився у науковій 
літературі та міжнародно-правовій прак-
тиці, активно застосовується у резолюціях 
Генеральної Асамблеї ООН та докумен-
тах спеціалізованих установ ООН, дуже 
часто використовується при обговоренні 
питань реалізації міжнародних договорів 
та застосування механізмів впровадження 
норм міжнародного права.

Вагомий вклад у дослідження цієї теми 
внесено українським вченим А. Гавер-
довським. У монорафії А. Гавердовсько-
го «Імплементація міжнародного права» 
комплексно досліджено проблему вико-
нання міжнародних зобов’язань та розгля-
нуто основні складові процесу імплемен-
тації як міжнародно-правового механізму, 
що об’єднує засоби забезпечення реаліза-

ції міжнародно-правових норм, які ство-
рюються зусиллями держав. [1]

На думку А. Гавердовського всі засоби, 
що спрямовані на виконання міжнародно-
правових норм слід розглядати у якості 
структурних елементів системи, що скла-
дається з двох підсистем. Перша підсис-
тема, як сукупність міжнародно-правових 
засобів та міждержавних органів, що без-
посередньо здійснюють імплементацію, 
визначає міжнародно-правовий механізм 
імплементації. Друга підсистема загаль-
ної системи виконання міжнародних 
зобов’язань - це національна (внутріш-
ньодержавна) підсистема імплементації. 
Ця підсистема включає в себе органи дер-
жавної влади, що мають відповідні по-
вноваження щодо реалізації зобов’язань 
міжнародного характеру, а також комп-
лекс національних правових засобів, що 
забезпечують імплементацію норм між-
народного права, та в цілому утворюють 
внутрішньодержавний організаційно-пра-
вовий механізм. [1, с.32.] 

Загально визнано, що принципи між-
народного права відображають діючі 
у сфері міжнародних відносин провідні 
закономірності суспільного розвитку, від-
повідають потребам історичного процесу 
та займають у системі міжнародно-право-
вих норм особливе, домінуюче положен-
ня місце, обумовлене тим, що в основних 
принципах закладено канони правомірної 
поведінки учасників міжнародних відно-
син.  [2, с.39]

Набуття юридичної сили міжнародної 
норми у межах дії національного права 
та її виконання тісно пов’язано з принци-
пом суверенітету та  територіальної ціліс-
ності держави. Принцип суверенної рівно-
сті держав закріплено у ст.2 Статуту ООН, 
а його зміст конкретизується у Деклара-
ції про принципи міжнародного права 
1970 року. Багатогранність цього принци-
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пу відображається у поєднанні суверенної 
рівності держав та поваги до прав, що при-
таманні суверенітету та передбачає, що 
кожна держава користується рівними пра-
вами; кожна держава повинна поважати 
правосуб’єктність інших держав; терито-
ріальна цілісність та політична незалеж-
ність держав недоторканні; кожна держа-
ва має право вільно обирати  яким чином 
розвивати свої політичні, соціальні, еконо-
мічні та культурні системи; кожна держава 
зобов’язана виконувати повністю та до-
бросовісно свої міжнародні зобов’язання 
та жити у мирі з іншими державами. 

Російський дослідник Є. Усенко з при-
воду застосування принципу суверенної 
рівності держав зазначав, що для того, 
щоб правило, яке являє норму міжна-
родного права, набуло юридичної сили в 
межах дії національного права, воно по-
винно набути сили національно-правової 
норми, і це може зробити лише терито-
ріальний суверен, прийнявши відповід-
ний національно-правовий акт. [3, С.16]. 
Дійсно, саме принцип суверенітету та  
територіальної цілісності держави покли-
каний забезпечити викання міжнародних 
зобов’язань у межах національної юрис-
дикції держави, а порушення територіаль-
ної цілісності призводить до неможливос-
ті у повній мірі виконувати зобов’язання 
за міжнародною угодою. 

Особливе місце серед загальних 
принципів міжнародного права займає 
принцип pacta sunt servanda, на якому 
базуються міждержавні договірні відно-
сини. Принцип добросовісного виконан-
ня міжнародних зобов’язань з позиції 
імплементації норм міжнародного права 
можна визначити як ключовий, оскіль-
ки лише на основі добросовісного вико-
нання договірних зобов’язань можливо 
досягнення результативного виконання 
міжнародної угоди. Крім того, саме цей 

принцип найтісніше зв’язує міжнародно-
правовий та національно-правовий меха-
нізми імплементації.

З позиції міжнародних відносин засто-
сування державами норм міжнародного 
права у міжнародному спілкуванні забез-
печує досягнення балансу між спільними 
інтересами міжнародного співтовариства 
та інтересами окремих держав, без чого 
неможливе саме існування міжнародно-
го співтовариства і вирішення глобаль-
них проблем сучасності. Як слушно за-
уважував провідний юрист-міжнародник 
В. І. Євінтов, баланс інтересів є «віддзер-
каленням загальної міжнародно-правової 
позиції держави і, у свою чергу, впливає 
на неї» [4, c. 109]. 

Наявність та застосування у міжнарод-
них відносинах принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань визна-
чає незалежність держав у здійсненні зо-
внішній та внутрішній політики та обумов-
лює активну правотворчу та управлінську 
діяльність в рамках виконання міжнародної 
угоди, що набрала юридичної сили. Імпе-
ративність міжнародних договірних норм 
спирається не лише на добросовісне вико-
нання міжнародних зобов’язань, а  також на 
політичну волю виконавчої гілки влади. 

Поняття добросовісності розглядається 
у правовій літературі під різними кутами 
зору. Застосування поняття «bona fides» 
(чесні наміри) у відношенні до міжнарод-
них договірних зобов’язань розглядається 
у теорії міжнародного права як необхід-
на умова їх виконання. Слід відмітити 
суб’єктивну та об’єктивну частину цьо-
го поняття. По перше добросовісність, 
як основа взаємовідносин між держава-
ми, фіксується у міжнародних угодах і, 
як об’єктивний фактор, спирається на 
довіру між сторонами угоди. Підписання 
міжнародної угоди, як юридичний факт, 
являється підтвердження наміру сторін 
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виконувати зобов’язання за міжнародною 
угодою належним чином задля досягнен-
ня мети угоди та/або передбаченого сторо-
нами результату. Як суб’єктивний фактор 
добросовісність виконання міжнародних 
зобов’язань означає визнання необхіднос-
ті застосовувати державою-стороною уго-
ди всього комплексу національних право-
вих засобів та механізмів задля виконання 
положень цієї міжнародної угоди. 

На необхідність застосування комп-
лексного підходу до вирішення проблем 
імплементації вказують сучасні фахівці 
з міжнародного права. На думку україн-
ського правника В.Денисова реалізація 
норм міжнародних угод пов’язана з ба-
гатьма аспектами, які стосуються насам-
перед особливостей імплементації між-
народних договірних норм у національні 
правові системи та визначає правові меха-
нізми реалізації зовнішньої політики дер-
жави [5, с.25]. 

З позиції держав добросовісне та не-
упереджене виконання міжнародних 
зобов’язань це вимога до кожної з дер-
жав-учасниць угоди забезпечити належне 
виконання міжнародного зобов’язання, 
спираючись на норми національного за-
конодавства та відповідно до принципів 
міжнародного права. На думку автора 
цієї статті саме у цьому полягає особлива 
роль принципів міжнародного права при 
формуванні національного законодавства 
у контексті реалізації зовнішньої політики 
держави. І з цієї точки зору процес імпле-
ментації це важливий елемент реалізації 
міжнародно-правових норм, що забезпе-
чує добросовісне виконання міжнародних 
зобов’язань на основі міжнародно-право-
вих механізмів правового регулювання 
та методів правового регулювання, прита-
манних національному законодавству дер-
жави. Безпосередньо процес імплементації 
норм права при цьому спрямовується на 

належне та добросовісне виконання норм 
міжнародного права та орієнтований на до-
сягнення передбачуваного результату.

Практика показує, що більшість норм 
міжнародного права реалізується в меж-
ах національної юрисдикції засобами 
внутрішнього права, і виконання між-
народних зобов’язань залежить від узго-
дженості двох правових систем — між-
народної і національної. Це зумовлює 
необхідність проведення правотворчих 
і правореалізуючих заходів при виконанні 
норм міжнародного права відповідно до 
національного механізму імплементації 
міжнародно-правових норм.

На думку українського вченого А. Дми-
трієва імплементація норм міжнародного 
права - це процес, при якому суб’єкти, яким 
адресована міжнародно-правова норма, ді-
ють згідно з її положеннями. На думку вче-
ного дії суб’єктів міжнародного права при 
здійсненні імплементації міжнародних норм 
можуть бути двоякими. По-перше, це безпо-
середнє впровадження міжнародно-право-
вих і внутрішньодержавних норм в рамках 
їх виконання. По-друге, це створення як на 
міжнародному, так і на внутрішньодержав-
ному рівнях умов для ефективної реалізації 
норм міжнародного права [6, с.135]. 

Загалом в доктрині міжнародного пра-
ва виділяють чотири форми виконання 
норм міжнародного права, а саме:

1) дотримання норм права; 2) виконання 
норм права; 3) використання норм права; 
4) застосування норм права. 

Дотримання норм нрава – це неухиль-
не виконання норм права, що не допус-
кає відхилення від правил, встановлених 
міжнародним правом. При дотриманні 
норм права не має значення дія або безді-
яльність забезпечує  належне виконання, 
але важливим є не допустити відхилення 
від встановленого міжнародно-правового 
механізму реалізації правила поведінки. 
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На практиці застосування імплементації 
у формі дотримання найчастіше прита-
манне нормам імперативного характеру. 

Виконання норм права, як форма між-
народно-правової реалізації норм пра-
ва, вимагає активної діяльності суб’єктів 
міжнародних відносин задля виконання 
міжнародних норм. Це обумовлює необ-
хідність здійснювати активну правотворчу 
діяльності у межах національного законо-
давства та розробляти та впроваджувати 
правові механізми імплементації міжна-
родних угод. 

При використанні норм права учасни-
ки правовідносин на свій розсуд застосо-
вують належні їм права, фактично реалі-
зують надані їм можливості, що містяться 
в нормах міжнародного права. 

І нарешті, застосування норм права – це 
форма їх реалізації, що здійснюється дер-
жавою через свої установи при врегулю-
ванні міжнародних відносин та у певних, 
визначених випадках, коли держава не об-
межена міжнародними зобов’язаннями, 
але вважає за доцільне спиратись на між-
народні норми, або процедура міжнарод-
ного спілкування вимагає  виконувати 
певні, визначені норми міжнародного пра-
ва при появі відповідних обставин. 

Розглядаючи міжнародні угоди як комп-
лекс зобов’язань, що існують між сторо-
нами, Закон України «Про міжнародні 
договори України» 2004 року передбачає 
дві основні форми міжнародно-правової 
реалізації міжнародних договорів – дотри-
мання та виконання. [7]

Процесу імплементації норм міжна-
родного права притаманний особливий 
правовий механізм. Під механізмом імп-
лементації норм міжнародного права при-
йнято розуміти сукупність нормативних 
та інституційних засобів, що використову-
ють суб’єкти міжнародного права з метою 
реалізації міжнародних норм. Правова ка-

тегорія «механізм» означає тісну взаємо-
дію правових (міжнародно-правових) та 
інституційних засобів, що застосовують-
ся задля впровадження норм міжнарод-
ного права у національне законодавство. 
На практиці поєднання цих засобів має 
комплексний характер та супроводжують-
ся організаційними засобами відповідно 
до норм національного законодавства дер-
жави. [1, с.32.]

Процес імплементації норм міжнарод-
ного права на національному рівні умов-
но поділяють за його внутрішнім змістом 
на дві складові: нормативний механізм 
(як сукупність нормативних засобів) і ор-
ганізаційно-правовий механізм (як діяль-
ність державно-владних інституцій).

1. Нормативний механізм — сукупність 
нормативних засобів, що включає: консти-
туційні положення та норми загального 
характеру; норми, що регулюють функції 
і повноваження організацій та установ; 
норми, що регулюють форми і способи 
реалізації міжнародно-правових норм.

2. Організаційно-правовий механізм 
імплементації норм міжнародного права 
на національному рівні являє собою взає-
модію установ держави, які беруть участь 
у реалізації цих норм, та проведення ними 
заходів, що забезпечують виконання між-
народних зобов'язань цієї держави, а та-
кож взаємодію з інституціями іншої дер-
жави-партнера.. Організаційно-правовий 
механізм імплементації має комплексний 
характер та органічно пов’язаний з норма-
тивним механізмом, фактична реалізація 
якого здійснюється шляхом діяльності ор-
ганів держави.

Нормативний механізм виконання по-
ложень міжнародних угод спирається 
на ст. 9 Конституції України. Так, Консти-
туція проголошує, що чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною  Радою України є части-
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ною національного законодавства. Стаття 
19 Закону України «Про міжнародні дого-
вори України» 2004 року має аналогічний 
зміст, та уточнення про те, що  чинні між-
народні договори застосовуються у поряд-
ку,  передбаченому для норм національно-
го законодавства. 

Організацій-правових механізм імп-
лементації норм міжнародного права ві-
дображається у статті 16 Закону Украї-
ни «Про міжнародні договори України» 
2004 року. Відповідно до цієї статті мі-
ністерства та інші центральні органи ви-
конавчої влади забезпечують дотримання 
і виконання зобов'язань, взятих за між-
народними договорами України, стежать 
за здійсненням прав, які випливають з та-
ких договорів для України, і за виконанням 
іншими сторонами міжнародних догово-
рів України їхніх зобов’язань. Загальний 
нагляд за виконання міжнародних угод 
закріплено за Міністерством закордонних 
права України (ст.17). [7]

Особливе місце механізму імплемен-
тації міжнародних норм у першу чергу 
пов'язаний з набуттям чинності міжна-
родної угоди та безпосередньо з рати-
фікаційним процесом. З цього приводу 
український вчений В.Чубарєв зазначає, 
що процес імплементації може здійсню-
ватись у наступним способом: імплемен-
тація, що  передує ратифікації; імплемен-
тація здійснюється одночасно з наданням 
державою згоди на обов’язковість щодо 
відповідної міжнародної угоди; імпле-
ментація, що здійснюється після ратифі-
кації. [8, с. 146-147.]

Проте, сучасна практика здійснення 
імплементації міжнародних угод пока-
зує, що процес імплементації починаєть-
ся вже на стадії переговорного процесу, 
і особливо це стає актуальним у момент 
підписання угоди сторонами. Показовим 
прикладом цієї тези являється підписан-

ня Рамкової угоди між Урядом України і 
Комісією Європейських Співтовариств від 
12.12.2006 р. (далі – Рамкова угода) [9] 

Рамкову угоду було ратифіковано із За-
явою, зробленою під час підписання, і яка 
є невід’ємною частиною цієї угоди. Заява 
Уряду України стосувалась базових ви-
значень та понять, які у подальшому ви-
користовувались у процесі імплементації 
Рамкової угоди. У цьому випадку питан-
ня базових визначень та понять не були 
узгоджені в рамках переговорного проце-
су та парафування. Але це було виявлено 
на етапі підписання, що і обумовило необ-
хідність зробити таку Заяву до Рамкової 
угоди. Тому, на думку автора, важливо 
починати процес імплементації на стадії 
узгодження тексту міжнародної угоди і це 
має складати окремий етап процесу імп-
лементації. 

Послідовність набуття чинності між-
народної угоди - невід’ємна частину про-
цесу імплементації. Ратифікація міжна-
родної угоди з цієї точки зору визначає 
момент підтвердження державою міжна-
родних зобов’язань укладеної угоди та по-
чаток наступного етапу імплементації, що 
полягає у ефективному нормотворенні на 
національному рівні та впровадженні від-
повідних дій в рамках виконання міжна-
родної угоди.

Таким чином, імплементація норм між-
народного права пов’язана з факторами, 
які залежать насамперед від особливостей 
державного управління та правотворчої 
діяльності держав. З цієї позиції імпле-
ментація,  і як процес забезпечення вико-
нання міжнародних зобов’язань, і процес 
імплементації має певні форми (дотри-
мання норм права; виконання норм права; 
використання норм права; застосування 
норм права), а також відповідні механізми 
правового регулювання (нормативно-пра-
вовий та організаційно-правовий).
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Висновки. Імплементація норм між-
народного права пов’язана з факторами, 
які залежать насамперед від особливостей 
державного управління та правотворчої ді-
яльності держави. З цієї позиції імплемен-
тація,  і як процес забезпечення виконання 
міжнародних зобов’язань має певні форми 
(дотримання норм права; виконання норм 
права; використання норм права; застосу-
вання норм права), а також відповідні ме-
ханізми правового регулювання (норматив-
но-правовий та організаційно-правовий).

Виконання міжнародних зобов’язань 
підпорядковуються принципам міжна-
родного права, серед яких особливо місце 
займає принцип pacta sunt servanda. За-
стосування у процесі імплементації норм 
міжнародного права принципу добросовіс-
ного виконання міжнародних зобов’язань 
обумовлює активну правотворчу та управ-

лінську діяльність органів виконавчої вла-
ди. Цим принципом забезпечується імпе-
ративність міжнародних договірних норм, 
що спирається на добросовісне виконання 
міжнародних зобов’язань та політичну 
волю виконавчої гілки влади. 

Процес імплементації норм міжнарод-
ного права на національному рівні має 
дві складові: нормативний механізм (як 
сукупність нормативних засобів) і органі-
заційно-правовий механізм (як діяльність 
державно-владних інституцій).

Практика проведення імплементації 
показує, що процес імплементації важли-
во починати на стадії узгодження тексту 
міжнародної угоди і ця частина переговор-
ного процесу складає окремий етап про-
цесу імплементації, який у подальшому 
може суттєво вплинути на ефективність 
виконання міжнародної угоди.
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У статті проаналізовано зв’язок взаємовпливу міжнародного економічного та міжнародного 
екологічного права. Детально розглянуто правову базу Світової організації торгівлі та дослідже-
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В статье проанализирована связь взаимовлияния международного экономического и между-
народного экологического права. Детально рассмотрена правовая база Всемирной торговой ор-
ганизации, также исследовано влияние экологической экономики на развитие международных 
торговых отношений.
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In the article has been analyzed relations of interaction between international economic and inter-
national environmental law. The article also thoroughly studied the legal framework of the World Trade 
Organization and researched the impact of ecological economy on the development of international 
trade relations.

Key worlds: World Trade Organization, international trading activity, ecological economy, 
sustainable development, international environmental law, international economic law.

Постановка проблеми. Наявність 
зв’язків між інтересами торгівлі та до-
вкілля сьогодні визнається на всіх рівнях. 
Фундаментальний зв’язок між основними 
елементами цих систем має багатовектор-
ний, нелінійний характер, залежить від 
великої кількості чинників економічного, 
політичного, соціального й екологічного 
змісту. Саме тому необхідним є визначен-
ня місця та ролі екологічної складової еко-
логічної економіки у правовому регулю-
ванні міжнародної торгівельної діяльності 
у рамках СОТ.

Аналіз наукових досліджень та 
публікацій. Проблематика питань 
взаємозв’язку екологічного та економіч-
ного права, а також впливу екології на 

міжнародну торгівлю досліджувалися 
у наукових працях вітчизняних та зару-
біжних вчених, зокрема: М.О. Медведєва,  
О.В. Києвець, А.І. Дмітрієв, Д.С. Боклан, 
А.В. Духневич, І.В. Братко, Б.В. Буркин-
ський, Горянська Т.В., Т.П. Галушкіна, 
Малишева Н. Р., В.С. Реутов, Кен Тоусенд, 
Герман Делі та інші.

Метою даної статті є дослідження 
взаємозв’язків екології та торгівельної 
діяльності, а також особливостей впливу 
концепції екологічної економіки на міжна-
родну торгівлю та відображення основних 
положень цієї моделі економічного розви-
тку у правовому регулювання СОТ.

Виклад основного матеріалу. Еколо-
гічні чинники, які на перший погляд є відо-
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кремленими від економічних чинників між-
народної торгівельної діяльності в останні 
десятиріччя набувають дедалі більшого 
значення для міжнародної торгівлі. Еко-
логічні та економічні фактори виявляють 
все більше взаємозв’язків у зовнішньоеко-
номічній діяльності. Екологічна економі-
ка, яка по суті пов’язує ці два компоненти, 
виступає з одного боку, як обмежувальний 
чинник у міжнародній торгівлі, а з іншого 
‒ спонукає до впровадження нових техно-
логій, лібералізації торгівлі та раціональ-
ного природокористування для збереження 
природного середовища без шкоди для еко-
номічних інтересів торгівельної діяльності 
держав на засадах сталого розвитку.

Як справедливо зазначає російський 
вчений Боклан Д.С. міжнародна торгівля ‒ 
один із найбільш ефективних інструментів 
економічної політики держав, який сприяє 
сталому економічному розвитку. У резуль-
таті процесів глобалізації у світі в цілому та 
в області міжнародних торгівельних відно-
син відбувається усвідомлення того, що за-
хист навколишнього середовища становить-
ся міждисциплінарним інститутом [1,с. 55].

Торгівля та навколишнє середовище 
взаємопов’язані на першочерговому ета-
пі, так як будь-яка економічна діяльність 
спирається на використання навколиш-
нього середовища. Навколишнє середови-
ще також приймає відходи, які виникають 
у процесі економічної діяльності. Торгів-
ля, у свою чергу, відчуває вплив природо-
охоронних інтересів, так як експортери 
мають відповідати на зростаючий ринко-
вий попит на «екологічні» товари.

На іншому рівні навколишнє серед-
овище та торгівля являють собою дві 
різні сукупності правових норм. Торгове 
право реалізується через такі організації, 
як Всесвітня організація торгівлі та регі-
ональні торгові угоди. Природоохоронне 
право представлене в різних багатосто-

ронніх природоохоронних угодах, регіо-
нальних угодах та нормах національного 
законодавства. Ці дві правові системи не-
минуче мають взаємодіяти. Міжнародні 
правові норми з охорони навколишнього 
середовища все більше визначають, яким 
чином країни мають структурувати свою 
економічну діяльність, а міжнародні торгі-
вельні правові норми все більше визнача-
ють, як країни будуть розвивати внутріш-
ні правові норми та внутрішню політику 
у таких сферах, як права інтелектуальної 
власності, інвестиційна політика та охоро-
на навколишнього середовища [2,с. 3]

У публікації підготовленій спільно 
Програмою ООН з навколишнього серед-
овища (ЮНЕП) та Міжнародним інсти-
тутом сталого розвитку (МІСР) «Торгівля 
та екологічна економіка» 2015 року, від-
мічається, що міжнародна торгівля може 
використовуватися у якості інструменту 
для досягнення позитивних економічних, 
соціальних та екологічних змін, а не як 
двигун деградації навколишнього серед-
овища. У публікації також зазначається 
що взаємодія міжнародної торгівлі, еко-
номічного розвитку та екологічної еконо-
міки являє собою надзвичайно складний 
процес, специфіка якого коливається в за-
лежності від країни та сектору економіки. 
Цей процес несе у собі як нові виклики, 
так і фундаментальні можливості для пе-
реходу до екологічної економіки [3].

Світова організації торгівлі (CОТ) є ор-
ганізаційно-правовою основою системи 
міжнародної торгівлі. Її документи визнача-
ють ті ключові договірні зобов’язання, яки-
ми повинні керуватися уряди при створенні 
і практичному застосуванні національних 
законодавчих і нормативних актів у сфері 
торгівлі. Крім того, вона є тим форумом, де 
формуються торгові відносини між країна-
ми в процесі колективних обговорень, пере-
говорів і примирення розбіжностей.
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Правова база СОТ включає 56 домов-
леностей, угод та інших документів, що 
були в правовому положенні єдиним «па-
кетом». Організаційний пакет домовле-
ностей Уругвайського раунду складається 
з Угоди про створення Світової організа-
ції торгівлі і додатків до цього документа, 
що містять правові Угоди, домовленості 
та інші документи, що охоплюють сфери 
торгівлі товарами, послугами і питання 
охорони торгових аспектів прав інтелек-
туальної власності. Весь цей пакет домов-
леностей розглядається як єдине ціле [4].

Щодо міжнародних торгових угод, 
які можна віднеси до джерел екологічної 
економіки, то слід зазначити, що в Ма-
ракешській угоді про створення Світової 
організації торгівлі, сказано, що цілі СОТ 
обумовлені необхідністю керуватися кон-
цепцією сталого розвитку у інших багато-
сторонніх угодах цієї організації, таких 
як, Генеральна угода з тарифів і торгівлі 
(ГАТТ), Угода з технічних бар’єрів в тор-
гівлі (УТБ), Угода з використання сані-
тарних та фіто санітарних заходів, Угода 
з сільського господарства, Угода по субси-
діям та компенсаційним заходам, Угода з 
торговельних аспектів прав інтелектуаль-
ної власності (ТРІПС) та Генеральна угода 
з торгівлі послугами (ГАТС).

У преамбулі до Маракешської угоди 
про створення СОТ поряд із завданнями 
щодо забезпечення економічного зростан-
ня та розвитку міжнародної торгівлі про-
голошені завдання із захисту навколиш-
нього середовища: «відносини в області 
торгівлі та економічна політика мають 
здійснюватися із метою підвищення жит-
тєвого рівня, забезпечення повної зайня-
тості та значного і постійного зростання 
рівня реальних доходів та ефективного по-
питу, а також розширення виробництва та 
торгівлі товарами та послугами при опти-
мальному використанні світових ресурсів 

у відповідності із цілями сталого розви-
тку, прагнення до охорони та збереження 
навколишнього середовища та до розши-
рення можливостей для цього шляхами 
сумісними з їх відповідними потрібами та 
інтересами на різних рівнях економічно-
го розвитку» [5]. Таким формулюванням 
було чітко визначено, що до сфери діяль-
ності СОТ входять питання захисту навко-
лишнього середовища, пов’язані із між-
народною торгівлею. Це положення має 
важливе значення для досягнення цілей 
екологічної економіки, адже якщо такий 
важливий компонент економіки, як торгів-
ля не буде враховувати екологічний ком-
понент, досягнення екологічної економіки 
буде неможливим.

Із підписанням ГАТТ стало зрозуміло, 
що інструменти охорони навколишньо-
го середовища, як регламентаційні, так і 
економічні, які використовуються в наці-
ональних політиках і праві держав, здатні 
певним чином обмежити дію фундамен-
тальних принципів забезпечення вільного 
товарообігу. Виходячи з цього перед дер-
жавами постало питання узгодження на-
ціональних інструментів екологічної полі-
тики з правилами міжнародної торгівлі та 
їх можливе взаємне лімітування.

Перше коло проблем, з якими зіткну-
лись у цьому контексті, звелося до того, 
який ступінь свободи дозволено мати 
державам у реалізації своїх національ-
них екологічних політик з тим, щоб вони 
не створювали невиправданих обмежень 
торгівлі. Примат яких інтересів (між-
народних економічних чи національних 
екологічних) має переважати в ході гармо-
нізації державами своїх правових систем 
у зв’язку зі створенням ГАТТ? [6].

Наразі ГАТТ охоплює 37 статей, ряд 
роз’яснень та додатків. Статті І «Режим 
найбільшого сприяння» та ІІІ «Національ-
ний режим» є юридичним закріпленням 
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основних принципів політики недискримі-
нації, яка є ключовою у рамках СОТ. Ці по-
ложення поширюють свою дію і на торгові 
аспекти природоохоронної діяльності. Ці 
два режими діють у двох напрямках: з од-
нієї сторони вони зобов’язують держави 
дотримуватися  національного екологічно-
го законодавства, а з іншої унеможливлю-
ють використовувати таке законодавство 
за для обмежень міжнародної торгівлі.

У статті ХХ ГАТТ містяться загальні 
винятки, які передбачають випадки у яких 
держави-члени можуть відійти від вико-
нання положень договору.  Навіть у ви-
падку застосування таких винятків поло-
ження договору передбачають що «такі 
заходи не повинні застосовуватись у спо-
сіб, який би являв собою засіб свавільної 
чи несправедливої дискримінації між кра-
їнами» та наголошується, що «ніщо в цій 
угоді не повинно тлумачитися таким чи-
ном, щоб перешкоджати введенню або за-
стосуванню будь-якою стороною заходів»: 
необхідних для захисту життя чи здоров’я 
людей, тварин та рослин (пунт b) та захо-
дів які стосуються збереження природних 
ресурсів, які вичерпуються, якщо такі за-
ходи застосовуються разом з обмеженням 
внутрішнього виробництва чи споживан-
ня (пункт g) [7].

Таким чином в Угоду ГАТТ були вклю-
чені положення із захисту навколишнього 
середовища при здійсненні міжнародної 
торговельної діяльності. Поєднання тор-
гівлі та захисту навколишнього середови-
ща у документах правового регулювання 
міжнародної торгівлі має важливе зна-
чення для переходу до екологічної еко-
номіки. У такий спосіб положення ГАТТ 
надає державам можливість відступати 
від норм угоди у цілях захисту навколиш-
нього середовища, але за умови дотриман-
ня принципу економічної недискримінації 
[1,с.229].

Угода по технічним бар'єрам в торгівлі 
(далі - УТБ) охоплює заходи, які являють 
собою нетарифні бар'єри. До них відно-
сяться стандарти технічних характерис-
тик, яким повинен відповідати продукт, 
щоб його можна було імпортувати або екс-
портувати. Наприклад, стандарт енерго-
ефективності для пральних машин. Сюди 
можуть також входити екологічні стандар-
ти, стандарти з праці і охорони здоров'я, 
яким повинен відповідати продукт в про-
цесі його життєвого циклу. Наприклад, 
лісова продукція повинна поставлятися 
з лісів, де ведеться раціональне викорис-
тання ресурсів. Дана угода встановлює, де 
такі бар'єри можуть бути застосовані і які 
умови при цьому повинні дотримувати-
ся (попередження, відкритість у розробці 
правил, використання, де можливо міжна-
родних стандартів і т.д.). [2, с.18]

У преамбулі цієї угоди визначено. Що її 
ціллю являється, забезпечити, щоб техніч-
ні регламенти та стандарти, в тому числі 
вимоги щодо пакування, маркування та 
етикетування, а також процедури оцін-
ки відповідності технічним регламентам 
і стандартам, не створювали невиправ-
даних перепон для міжнародної торгівлі 
[8]. Отже ми бачимо, що днією із най-
важливіших цілей УТБ є гармонізація та 
уніфікація технічних бар’єрів за допомо-
гою міжнародно-правового регулювання 
цих відносин. Далі в Угоді визнається, що 
«жодній країні не повинні створюватися 
перепони для вжиття заходів, які є необ-
хідними для забезпечення чи захисту жит-
тя або здоров’я людини, тварин чи рослин 
та захисту навколишнього середовища». 
У пункті 1.3 статті 1 визначено, що по-
ложення цієї Угоди поширюються на всі 
товари, включаючи промислові та сіль-
ськогосподарські товари. [8]. Відповідно 
всі заходи, які будуть впроваджуватися 
державою для захисту навколишнього се-
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редовища розповсюджуються на торгівлю 
всіма видами товарів. Таким чином еколо-
гічний компонент у торгівельних відноси-
нах може торкнутися будь-яких товарів.

Більша частина захисних «екологіч-
них заходів у рамках СОТ впроваджу-
ється у відповідності із УТБ. На момент 
вступу Угоди в силу такі заходи складали 
близько 11% загальної кількості техніч-
них бар’єрів. До таких заходів відносяться 
в першу чергу, заходи направлені на зни-
ження рівня забруднення навколишнього 
середовища, управління відходами, енер-
гозбереження, вимоги до пакування, мар-
кування та оформлення товару, збережен-
ня природних ресурсів, а також направлені 
на дотримання положень багатосторонніх 
угод із захисту навколишнього середови-
ща. [9,с. 231]

Угода із застосування санітарних та фіто 
санітарних заходів доповнює УТБ та сто-
сується більш вузької сфери регулювання. 
Вона пов’язана із стандартами, які мають 
захищати людей, тварин та рослин від не-
безпеки, яка пов’язана із переміщенням 
рослин, тварин та кормів у зв’язку із між-
народною торгівлею. Подібно до УТБ ця 
угода передбачає порядок застосування 
санітарних та фіто санітарних заходів та 
умови, які при цьому мають бути дотри-
мані (наприклад попередження, прозорість 
у розробці правил та ін..). Угодою вимага-
ється, щоб норми були розроблені на науко-
вій основі та було зроблено оцінку ризиків. 
Спеціальне положення Угоди передбачає 
використання тимчасових заходів при не-
достатній кількості наукової інформації 
для прийняття постійно діючих заходів. 
Таким чином, дана угода є однією із неба-
гатьох прийнятих у рамках СОТ, де перед-
бачається принцип попередження. [2].

У преамбулі до цієї угоди держави-чле-
ни знову підтверджують, що «для жодного 
Члена СОТ не повинні створюватися пе-

решкоди щодо введення або застосуван-
ня заходів, необхідних для захисту життя 
чи здоров'я людини, тварин чи рослин, 
за умови, що ці заходи не застосовуються 
у спосіб, який являє собою засіб свавіль-
ної або невиправданої дискримінації між 
Членами СОТ, на території яких існують 
однакові умови, або який являє собою 
приховане обмеження міжнародної торгів-
лі» [10] Таким чином як в УТБ у цій угоди 
прослідковується взаємозв’язок екологіч-
ного та економічного компонентів у пра-
вовому регулюванні міжнародної торгівлі. 
Крім того, у преамбулі міститься пряме 
посилання на одну із багатосторонніх 
угод із захисту навколишнього середови-
ща: «сприяти використанню гармонізова-
них санітарних та фіто санітарних заходів 
між Членами СОТ на основі міжнародних 
стандартів, інструкцій та рекомендацій, 
розроблених відповідними міжнародними 
організаціями, а також відповідні міжна-
родні та регіональні організації, що діють 
у рамках Міжнародної конвенції із захис-
ту рослин, не вимагаючи від Членів СОТ 
змінювати їх належний рівень захисту 
життя чи здоров'я людини, тварин чи рос-
лин». [10] Таким чином у даній Угоді під-
креслюється, що зменшення негативного 
впливу торгівлі на навколишнє середови-
ще на пряму залежить від виконання між-
народних екологічних угод, які пов’язані з 
торгівлею, а успішність зниження еколо-
гічних ризиків від торговельної діяльності 
напряму залежить від уніфікації та гармо-
нізації норм міжнародно-правового регу-
лювання як міжнародних торговельних, 
так і глобальних екологічних відносин.

Угода про сільське господарство міс-
тить програму поступових реформ між-
народної торгівлі сільськогосподарською 
продукцією і стосується прикордонних за-
ходів з контролю над імпортом і субсиду-
вання сільськогосподарського виробництва. 
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Зазначеною угодою скасовуються нетариф-
ні заходи (кількісні обмеження, дискримі-
наційне ліцензування і змінні мита). Нета-
рифні обмеження зараховані до так званих 
тарифних еквівалентів, останні додані до 
фіксованих тарифів. Це призвело до того, 
що розвинені країни світу підвищили тари-
фи на продукцію сільського господарства 
помірного поясу, до якої раніше застосову-
валися нетарифні обмеження. У майбутньо-
му заборонено підвищувати тарифи. [11]

У преамбулі до цієї угоди відзнача-
ється, що зобов'язання за програмою ре-
форм повинні бути справедливо розподі-
лені між Членами СОТ, зважаючи на не 
пов'язані з торгівлею міркування, вклю-
чаючи продовольчу безпеку і необхідність 
охорони навколишнього середовища. 
[11] Отже у цій угоді СОТ наголошує на 
тому, що реформи, які будуть проводити-
ся у сільському господарстві мають бути 
на пряму пов’язані із необхідністю за-
хисту навколишнього середовища. Таким 
чином концепція екологічної економіки 
розповсюджується і на торгівлю сільсько-
господарськими товарами. Ця угода на-
правлена на зниження державної підтрим-
ки сільського господарства з одного боку, 
а з іншого на зниження негативного впли-
ву сільськогосподарської діяльності на на-
вколишнє середовище.

Угода про субсидії та компенсаційні за-
ходи (далі – УСКЗ) регулює застосування 
трьох видів субсидій: заборонені (частина 
ІІ Угоди); субсидії, що дають підстави для 
вжиття заходів (частина ІІІ Угоди); субси-
дії, що не дають підстави для вжиття за-
ходів (частина IV Угоди) [12].

Як відомо, субсидії – це один з важли-
віших інструментів торгової політики, що 
широко використовується багатьма країна-
ми світу у таких галузях як сільське госпо-
дарство, енергетика, рибальство, лісне гос-
подарство, водопостачання. Вони грають 

важливу роль у формуванні вітчизняних 
виробничих потужностей, але одночасно 
призводять до перекручування структу-
ри торгівлі. Субсидії неоднозначно впли-
вають і часто призводять до негативного 
ефекту сталого розвитку. При цьому вини-
кає дисбаланс на ринках і загострюються 
економічні, соціальні, екологічні пробле-
ми. Крім того, субсидії часто дозволяють 
розташовувати виробництва в місцях еко-
номічно невигідних або здійснювати ді-
яльність, яка наносить збитки навколиш-
ньому середовищу. У свою чергу, усунення 
деяких видів неефективних субсидій спри-
ятимуть вивільненню коштів національ-
них бюджетів для рішення важливих еко-
логічних або соціальних питань, а також 
позитивно впливатимете на стан навко-
лишнього середовища. Так, субсидії на 
рибальство призводять до надзвичайного 
вилову і виснажуванню рибних ресурсів; 
субсидії на паливні копалини  негативно 
впливають на зміну клімату [13].

У пункті (с) статті 8 УСКЗ визначаєть-
ся, що до субсидій, що не дають підстави 
для ужиття заходів, тобто дозволених суб-
сидії, відноситься сприяння у прискореній 
адаптації наявних потужностей до нових 
вимог щодо охорони навколишнього се-
редовища, які вводяться відповідно до 
закону та/або нормативного акту і прояв-
ляються у більших обмеженнях і фінансо-
вих витратах фірм, за умови, що така до-
помога: являє собою одноразовий захід і 
не є повторюваною; обмежена до 20% від 
витрат на адаптацію; не покриває витрат 
на заміну й експлуатацію устаткування, 
на яке надається допомога, оскільки такі 
витрати повинні повністю нести фірми; 
прямо прив'язана до планованого фірмою 
зменшення забруднення довкілля і є про-
порційною йому, а також не покриває еко-
номії на виробничих витратах, якої може 
бути досягнуто таким чином; надається 
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всім фірмам, які можуть пристосувати 
нове устаткування та/або виробничі про-
цеси. Таким чином дана Угода підтримує 
держави у їх прагненні до екологізації ви-
робництв з метою зменшити негативний 
вплив на навколишнє середовище при ви-
робництві продукції. 

Положення щодо обмежень у торгівлі 
через екологічні фактори містяться також 
в Угоді про торговельні аспекти прав ін-
телектуальної власності (далі –ТРІПС) та 
Генеральній угоді про торгівлю послуга-
ми (далі – ГАТС). Так, у другому пункті 
статті 27 ТРІПС зазначається, що країни-
члени можуть не допускати патентування 
винаходів, перешкодження комерційного 
використання яких на їх території необ-
хідно для захисту громадського порядку 
або суспільної моралі, включаючи охоро-
ну життя або здоров'я людей, тварин чи 
рослин, або яке необхідне, щоб запобігти 
завдання значної шкоди навколишньому 
природному середовищу за умови, що та-
кий виняток не зроблено тільки тому, що 
використання заборонено їх законодав-
ством [14].  Що стосується екологічної 
економіки, то слід зазначити, що важли-
вою сферою відносин, де є необхідність 
комплексного застосування ТРІПС та ба-
гатосторонніх угод із захисту навколиш-
нього середовища являється саме пере-
дача сучасних технологій, які направлені 
на зменшення негативного впливу на на-
вколишнє середовище господарської ді-
яльності. На думку російського вченого 
Д.С. Боклан, необхідність отримувати 
патенти на такі технології являється нега-
тивним торговим обмеженням та створює 
суттєві труднощі, особливо для країн, що 
розвиваються, для виконання зобов’язань 
з міжнародних екологічних угод [1, с.237].

Положення ГАТС фактично повторює 
статтю ХХ ГАТТ. У пункті b статті 14 цієї 
Угоди державам-членам надається право 

вживати заходи, які необхідні для захисту 
життя та здоров’я людей, тварин та рос-
лин за умови, що такі заходи не матимуть 
дискримінаційного характеру [15]. Таким 
чином держави-члени СОТ можуть засто-
совувати обмеження у торгівлі послугами 
у цілях захисту навколишнього середовища.

Висновки. На сьогоднішній день 
взаєзв’язок між економікою та екологією 
став на стільки очевидним, що вже ніхто 
не може його заперечувати. А зв’язок між-
народної торгівлі, як однієї із найважливіх 
складових розвитку та зростання міжна-
родної економіки, із навколишнім середо-
вищем прослідковується на всіх рівнях і ця 
взаємодія являє собою надзвичайно склад-
ний процес. У цьому процесі екологічна 
економіка виступає об’єднуючою ланкою, 
яка з одного боку, може обмежувати міжна-
родну торгівлю через її негативний вплив 
на навколишнє середовище, а з іншого, Ю 
може стати поштовхом для впроваджен-
ня нових технологій, ресурсоефективного 
природокористування та лібералізації між-
народних торгових відносин.

Проаналізувавши правову базу Світо-
вої організації торгівлі можна прийти до 
висновків, що екологічна економіка так 
чи інакшк пронизує положення її угод. 
У Маракешській Угоді про створення СОТ 
визначено, що до сфери діяльності органі-
зації серед іншого входять питання захис-
ту навколишнього середовища, пов’язані 
із міжнародною торгівлею, що вказує на їх 
взаємозв’язок. До Генеральної угоди з та-
рифів і торгівлі також були включені при-
родоохоронні положення яких необхідно 
дотримуватись при здійснені міжнародної 
торгівлі, але тільки за умови дотримання 
принципу економічної недискримінації.

Угода із тарифних бар’єрів у торгівлі 
зазначає, що всі заходи, які будуть впрова-
дженні державою для захисту навколиш-
нього середовища розповсюджуються на 
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всі види товарів. Таке формулювання чіт-
ко відображає глибину взаємозв’язків між 
торгівлею та навколишнім середовищем, 
адже екологічний компонент екологічної 
економіки може стосуватись будь-яких то-
варів без виключення. Угода із санітарних 
та фіто санітарних заходів доповнює УТБ 
та наголошує на тому, що зменшення не-
гативного впливу торгівлі на навколишнє 
середовище залежить перш за все від до-
тримання міжнародних екологічних угод, 
що стосуються торгівлі.

В Угоді про сільське господарство ви-
значено, що реформи у торгівлі сільсько-
господарською продукцією мають бути на-
правлені не тільки на лібералізацію цього 
сектору міжнародної торгівлі, а і на захист 
навколишнього середовища від негативно-
го впливу сільськогосподарської діяльності.

Також екологічні обмеження торгівлі 
містяться в Угоді про субсидії та компен-

саційні заходи, ТРІПС та ГАТС. Держави-
члени СОТ мають право застосовувати 
заходи з обмеження торгівлі у цілях захис-
ту навколишнього середовища. Такі захо-
ди не повинні суперечити нормам ГАТТ 
та інших угод, прийнятих у рамках СОТ 
та мають носити недискримінаційний 
характер адже принцип недискримінації 
у торгівлі – ключовий принцип СОТ.

Отже, розвиток міжнародної торгівлі 
неможливий без врахування необхіднос-
ті збереження та захисту навколишнього 
природного середовища. Такий розви-
ток має відбуватися шляхом екологізації 
міжнародних торговельних відносин, що 
стане ріщучим кроком на шляху до еколо-
гічної економіки. Також необхідним кро-
ком на шляху до екологічної економіки є 
уніфікація норм міжнародного торгового 
права із урахуванням норм міжнародного 
екологічного права.
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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 
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, 
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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-
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 
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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 
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». 
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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 
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 
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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.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ НАРОДУ (НАЦІЇ) 
В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 

НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ПРИНЦИПУ 
ПРАВА НАРОДУ (НАЦІЇ) НА САМОВИЗНАЧЕННЯ

Стаття присвячена актуальній темі визначення комплексу основоположних прав, які народ 
(нація) отримують в межах державного суверенітету на основі міжнародного принципу права на-
роду (нації) на самовизначення.

Ключові слова: народ (нація), право на самовизначення, територіальна цілісність, права нації.

Статья посвящена актуальной теме определения комплекса основоположных прав, которые 
народ (нация) получают в рамках государственного суверенитета на основе международного 
принципа права народа (нации) на самоопределение.

Ключевые слова: народ (нация), право на самоопределение, территориальная целост-
ность, права нации.

The article is devoted to the actual topic of identifying a set essential rights that the people (nation) 
is prepared in the framework of national sovereignty, based on the international principle of the right 
people (nation) to self-determination.

Key words: people (nation), right to self-determination, territorial integrity, right of nations.

Вступ. Характерною особливістю по-
чатку ХХІ ст. є зміцнення такої закономір-
ності, як забезпечення потреб соціальних 
суб’єктів у самозбереженні, саморозвитку 
та самореалізації, яка стала загальносвіто-
вим прогресивним явищем. Ця закономір-
ність набула ознак пріоритетної тенденції 
цивілізаційного розвитку в контексті все-
бічного розвою нації (етносів), зростання 
національної самосвідомості, прагнення до 
самостійності, історичної творчості та са-
мореалізації. На цьому тлі етнічний чинник 
як невід’ємна складова етнонаціональної 
політики стає однією з магістральних ліній 
трансформації суспільства, що означає ві-
дображення зміни підходу до етнічності, її 

ролі у системі етнонаціональних відносин. 
Такий підхід дає змогу поєднати проблема-
тику самовизначення особи, нації та держа-
ви з основоположними цінностями демо-
кратії і громадянського суспільства [1, с. 3].

Істотним елементом побудови і розви-
тку міжнаціональних відносин є законо-
давство, за допомогою якого регулюються 
міжетнічні відносини як в середині країни, 
так і на міжнародному рівні. Необхідність 
посилення уваги до правового регулюван-
ня відносин націй, актуальність вдоскона-
лення і розвитку відповідного законодав-
ства зумовлено багатьма об’єктивними 
чинниками: катастрофічні наслідки полі-
тики багатонаціональних держав на право 
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сили у вирішенні етнополітичних проблем; 
зростаюча світова тенденція посилення 
боротьби етнонаціональних спільнот (на-
цій, що не мають власних держав, корін-
них народів, етнонаціональних меншин) 
за свої права та намагання здобути статус 
суб’єктів національного та міжнародного 
права; незгасаючі тенденції етнічного ре-
несансу та політизації етнонаціональних 
спільнот; вибух в багатьох поліетнічних 
країнах світу етнополітичних конфліктів, 
їх потенційна здатність до ескалації, що 
загрожує етнополітичній безпеці як окре-
мих країн, так і цілих регіонів світу і т.д.

Вищезазначені конфліктні ситуації ви-
никають через те, що доктрина і практика 
міжнародного права поки не дають одно-
значної відповіді на питання - як забезпе-
чити гармонійну єдність здійснення прин-
ципу самовизначення народів і принципу 
територіальної цілісності держав.

Постановка завдання. У даній статті 
основною метою є визначення основопо-
ложних прав народу (нації) вироблених 
міжнародною доктриною та практикою в 
межах національних суверенних систем, 
спираючись на етапи історичного станов-
лення міжнародного принципу права на-
роду (нації) на самовизначення.

Результати дослідження. Право націй 
на самовизначення виникло в результаті 
трансформації національного принципу 
побудови держав наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століття. Його, не називаючи бук-
вально, фактично визнавали науковці, які 
були прихильниками об’єднання у ХІХ ст. 
Італії, Німеччини, поновлення державності 
Польщі, Чехії, Ірландії, країн Балтії та ін-
ших країн. З іншого боку, підґрунтям цьо-
го права став досвід самоорганізації життя 
населення у Північній Америці. Право на-
селення кожної окремої колоніальної тери-
торії на самоорганізацію, самоврядування 
та саморегуляцію розглядалося як таке, що 

мало сприяти реалізації індивідуальних 
прав і свобод кожної людини. 

Першу спробу теоретично обґрунту-
вати право народів (націй) на самовизна-
чення здійснив ще наприкінці 20-х років 
ХІХ ст. швейцарський юрист-міжнарод-
ник Й.К. Блюнчлі. У 1896 році Лондон-
ський конгрес ІІ Інтернаціоналу визнав 
принцип національного самовизначення 
загальнодемократичною вимогою. А вже 
на початку ХХ ст. цей принцип став пред-
метом численних дискусій у політико-пра-
вовій літературі й однією з програмних 
вимог російських соціал-демократів [2].

У 1917 р. Вудро Вільсон оголошує, 
що самовизначення є однією з цілей війни 
(Першої світової), декларує цю позицію 
у своєму посланні до Ліги Націй [3].

Як юридично обов’язковий цей прин-
цип був закріплений у Статуті ООН. Так, 
у п. 2 ст. 1 встановлюється, що ООН «роз-
виватиме дружні відносини між націями 
на основі поваги принципу рівноправнос-
ті і самовизначення народів...» [4].

В подальшому принцип самовизначення 
народів був конкретизований в Декларації 
про надання незалежності колоніальним 
країнам і народам, яка була одноголосно 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 
на XV сесії 14 грудня 1960 року. В преам-
булі Декларації справедливо відмічається, 
що всі народи мають невід’ємне право на 
повну свободу, здійснення свого суверені-
тету і цілісність їх національної території. 
Народи у своїх власних інтересах можуть 
вільно розпоряджатися своїми природни-
ми багатствами і ресурсами, не порушуючи 
яких би то не було зобов’язань, що випли-
вають із заснованого на принципі взаємної 
вигоди міжнародного економічного спів-
робітництва та норм міжнародного права. 
Декларація проголошує наступні принци-
пи і обов’язкові умови надання незалеж-
ності колоніальним країнам та народам: 
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1) підпорядкування народів іноземному 
ярму і пануванню та їх експлуатація є за-
переченням основних прав людини, супер-
ечать Статуту Організації Об’єднаних На-
цій і перешкоджають розвитку співпраці 
та встановленню миру в усьому світі; 2) всі 
народи мають право на самовизначення; 
в силу цього права вони вільно встановлю-
ють свій політичний статус і здійснюють 
свій економічний, соціальний і культурний 
розвиток; 3) недостатня політична, еконо-
мічна і соціальна підготовленість або недо-
статня підготовленість у галузі освіти ніко-
ли не повинні використовуватися як привід 
для затримки досягнення незалежності; 
4) будь-які військові дії або репресивні за-
ходи якого б то не було характеру, спрямо-
вані проти залежних народів, повинні бути 
припинені, з тим щоб надати їм можливість 
здійснити в умовах миру і свободи своє пра-
во на повну незалежність; а цілісність їх на-
ціональних територій повинна поважатися; 
5) в підопічних і не самоврядних територі-
ях, а також на всіх інших територіях, які ще 
не досягли незалежності, повинні бути не-
гайно вжиті заходи для передачі всієї влади 
народам цих територій, у відповідності із 
вільним вираженням ними волі і бажання, 
без яких би то не було умов чи застережень 
і незалежно від раси, релігії чи кольору шкі-
ри, з тим, щоб надати їм можливість корис-
туватися повною незалежністю і свободою; 
6) всяка спроба, спрямована на те, щоб част-
ково або повністю зруйнувати національну 
єдність і територіальну цілісність країни, 
несумісна з цілями і принципами Статуту 
Організації Об’єднаних Націй.

Нормативний характер цього одноголос-
но прийнятого акту чітко визначений в п. 7, 
який містить пряму вказівку на обов’язок 
держав «строго і сумлінно дотримуватися 
положень…цієї Декларації» [5].

Даний принцип також було конкретизо-
вано в Декларації про принципи міжнарод-

ного права 1970 р., де дається тлумачення 
цього принципу і, зокрема, зазначається: 
«Через принцип рівноправності і само-
визначення народів, закріплений у Стату-
ті, всі народи мають право вільно визна-
чати без втручання ззовні свій політичний 
статус і здійснювати свій економічний, 
соціальний і культурний розвиток, і кож-
на держава зобов’язана поважати це право 
відповідно до положень Статуту» [6].

Особливої актуальності в сучасних 
умовах набуває й інша сторона принципу, 
що забезпечує відмежування суверенних 
держав від сепаратистських рухів, до-
вільних дій, орієнтованих на розкол су-
веренної держави. Ніщо в розглянутому 
принципі, сказано в Декларації 1970, не 
повинно тлумачитися як санкціонування 
або заохочення будь-яких дій, які вели б 
до розчленування або порушення терито-
ріальної цілісності та політичної єднос-
ті суверенних держав, що дотримуються 
принцип самовизначення народів. Таким 
чином, даний принцип повинен застосо-
вуватися з урахуванням іншого основного 
принципу міжнародного права - територі-
альної цілісності держав [7, с. 78].

В заключному акті НБСЄ, 1975 р. запи-
сано: «Всі народи мають право в умовах 
свободи визначати, коли і як вони бажа-
ють, свій внутрішній і зовнішній політич-
ний статус без втручання ззовні і здійсню-
вати на власний розсуд свій політичний, 
економічний, соціальний і культурний 
розвиток» [8, с. 192].

Відповідно до ст. 1 Міжнародного пак-
ту про економічні, соціальні та культурні 
права від 1966 року всі народи мають пра-
во на самовизначення. В силу цього права 
вони вільно встановлюють свій політичний 
статус і вільно забезпечують свій економіч-
ний, соціальний і культурний розвиток. Всі 
народи можуть вільно розпоряджатися сво-
їми природними багатствами та ресурсами. 
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Всі держави-учасниці пакту, в тому числі 
ті, що несуть відповідальність за управлін-
ня не самоврядними і підопічними терито-
ріями, повинні у відповідності із Статутом 
ООН заохочувати право на самоуправління 
та поважати це право [9].

Юридичною основою права націй на 
самовизначення є притаманний їм наці-
ональний суверенітет, який означає ре-
алізацію кожною нацією свого права на 
самовизначення і незалежне існування як 
в політичному аспекті, так і з точки зору 
вільного та всебічного розвитку всіх ін-
ших сфер суспільного життя. Національ-
ний суверенітет є недоторканим та не-
відчужуваним. В силу цього міжнародна 
правосуб’єктність націй і народів не зале-
жить від волевиявлення інших учасників 
міжнародних відносин [8, с. 192].

Міжнародно-правовий статус народів, 
що виборюють свою незалежність, обме-
жений саме питаннями визвольної бороть-
би та не дорівнює міжнародно-правовому 
статусу держав (так, за відсутності держа-
ви органи національно-визвольного руху 
не мають можливості укладати міжнародні 
договори про державні кордони). Але на 
учасників національно-визвольної бороть-
би поширюються принципи та норми між-
народного гуманітарного права, орган наці-
онально-визвольного руху може набувати 
статусу спостерігача при міжнародних ор-
ганізаціях, відкривати свої представництва 
на території іноземних держав, укладати 
певні міжнародні договори, брати участь 
у міжнародних конференціях та інше.

Після розпаду колоніальної системи про-
блема міжнародної правосуб’єктності на-
родів (націй) набула дещо іншого значення. 
Постало питання, чи зникає міжнародна 
правосуб’єктність народу (нації), після того 
як утворено незалежну державу. Уявляєть-
ся, що набуття незалежності та створення 
своєї держави не тільки не веде до знищен-

ня міжнародної правосуб’єктності народу 
(нації), але, навпаки, дозволяє повніше реа-
лізувати та найкраще гарантувати відповід-
ну правосуб’єктність народу (нації). Інша 
справа, що в науці та практиці міжнародно-
го права досі немає загальноприйнятого ви-
значення народу (нації) як суб’єкта права на 
самовизначення. Особливо ця проблема ак-
туальна для держав, у яких гостро стоїть про-
блема міжнаціональних відносин [10, с. 40].

Сучасна держава визначає своєю метою 
захист від будь-яких дій, спрямованих на 
часткове або повне порушення національ-
ної єдності і територіальної цілісності кра-
їни. З огляду на це, особливого значення 
набуває питання співвідношення територі-
альної цілісності держави та права націй на 
самовизначення як складових державного 
суверенітету. Самовизначення означає пра-
во народів вибирати такий шлях розвитку, 
що найбільшою мірою відповідає їхнім іс-
торичним, географічним, культурним, ре-
лігійним та іншим традиціям і уявленням. 
Зміст принципу самовизначення народів 
розкривається через суверенне право наро-
ду, незалежно від його чисельності, рівня 
розвитку, місця розселення тощо на вільне 
відокремлення від інших народів і утворен-
ня власної незалежної держави [11, с. 590].

Нація, що виборює свою незалежність 
вступає у правовідносини з державою, яка 
контролює цю територію, іншими держа-
вами та націями, міжнародними організа-
ціями. Беручи участь у конкретних між-
народних правовідносинах, вона набуває 
додаткові права та захист. 

Розрізняють права, якими нація вже во-
лодіє (вони випливають з національного 
суверенітету), і права, за володіння якими 
вона бореться (витікають з державного су-
веренітету).

Правосуб’єктність нації, що виборює 
свою незалежність включає в себе комп-
лекс наступних основних прав: право 
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на самостійне волевиявлення; право на 
міжнародно-правовий захист і допомо-
гу з боку інших суб’єктів міжнародного 
права; право на участь у міжнародних 
організаціях та конференціях; право бра-
ти участь у створенні норм міжнародного 
права і самостійно виконувати прийняті 
на себе міжнародні зобов’язання.

Таким чином, суверенітет нації, що ви-
борює свою незалежність характеризуєть-
ся тим, що він не залежить від визнання 
її суб’єктом міжнародного права з боку 
інших держав; права нації, що виборює 
свою незалежність охороняються міжна-
родним правом; нація від свого імені впра-
ві застосовувати примусові заходи проти 
порушників її суверенітету [12, c. 42-43].

Взагалі основні права нації (народу) – 
це певні можливості кожної нації (іншої 
етнічної спільноти, народу), які необхідні 
для її нормального існування і розвитку в 
конкретно-історичних умовах, об’єктивно 
зумовлені досягнутим рівнем розвитку 
людства і мають бути загальними та рів-
ними для всіх націй (народів).

Розуміння прав нації передусім зале-
жить від того, який зміст надати поняттю 
нації. Зважаючи на це, слід зауважити, що 
в суспільствознавстві (зокрема, у таких 
науках як етнологія, етнополітологія, ет-
нопсихологія, етнографія, історія) існує 
щонайменше три інтерпретації зазначено-
го поняття, а саме як спільноти: а) етніч-
ної, б) територіальної, в) політичної (дер-
жавно-громадянської).

Користуючись критерієм, який засто-
совують для класифікації прав людини 
для визначення різновидів основних прав 
нації, останні можна розподілити на такі 
групи: 1) фізичні права – можливості на-
ції, необхідні для її фізичного існування, 
виживання, задоволення життєво необхід-
них матеріальних потреб (наприклад, пра-
ва на соціальну безпеку, національний та 

міжнародний мир і мирне співіснування з 
іншими націями, народами; екологічну без-
пеку, тобто підтримування довколишнього 
природного середовища у стані, необхідно-
му для збереження і відтворення здорово-
го генофонду нації; забезпечення життєво 
необхідного рівня матеріального добро-
буту нації); 2) етнічні права – можливості 
збереження, виявлення, розвитку і захисту 
національної (етнічної) самобутності, сво-
єрідності, унікальності (наприклад, права 
на культивування своєї мови, особливостей 
духовного менталітету, національних зви-
чаїв і традицій, певної (історичної) назви 
нації, яку вона обрала для себе); 3) культур-
ні права – можливості зберігати, виявляти, 
розвивати і захищати здобутки національ-
ної культури в усьому розмаїтті її проявів, а 
також користуватись культурними надбан-
нями інших народів (право на збереження 
пам’яток національної історії та культури); 
4) економічні права – можливості розвива-
ти, збільшувати виробництво матеріальних 
благ для забезпечення і підвищення рівня 
добробуту кожної нації (наприклад, право 
володіти, користуватись і розпоряджатись 
усіма природними та матеріальними ресур-
сами на своїй території);

5) політичні права – можливості само-
стійно, за своїм власним добровільним рі-
шенням визначати характер і спосіб свого 
соціально-політичного конституювання, са-
моствердження як певної єдності, спільноти, 
а також формування своїх взаємин з іншими 
етнічними – як державними, так і бездержав-
ними – утвореннями (це, насамперед, право 
на політичне самовизначення, тобто визна-
чення свого державницького статусу або як 
окремої держави, або як автономії чи тери-
торіально-національного утворення у складі 
іншої держави, або як держави, що входить 
до об’єднання кількох держав тощо).

Право на існування та право на само-
визначення – насамперед політичне (тобто 
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на державну самоорганізацію), але й також 
економічне, соціальне, духовне, культур-
не – належать до найважливіших, визна-
чальних прав нації (народу) [13, с. 24-25].

Висновки. Отже, виходячи с положень 
зробленого аналітичного дослідження 
розвитку та становлення міжнародного 
принципу права на самовизначення на-
роду (нації) та безпосередньо комплексу 
основоположних прав, які гарантує даний 
принцип в межах національних суверені-
тетів держав народу (нації), ми з’ясували, 
що національні відносини в сучасному 
світі підпорядковані дії двох взаємозалеж-

них тенденцій: з одного боку, формуван-
ня і розвиток націй, їх боротьба за рівно-
правність і самостійність, за створення 
держав, гарантування широкого масиву 
прав; з іншого – злам національних кордо-
нів, посилення зв’язків та взаємного спів-
робітництва, інтеграційних процесів на 
основі об’єктивного процесу інтернаціо-
налізації всіх аспектів суспільного життя. 
Ігнорування цих тенденцій може не тільки 
загострити національне питання в окре-
мих державах, а й спричинити непередба-
чувані наслідки в межах усього світового 
співтовариства.
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