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Розділ 1
ТеоРія Та ісТоРія деРжави і пРава;  

ісТоРія поліТичних і пРавових учень

проблеМАтикА роЗвитку гроМАДСького СуДочинСтвА 
в гАличині у творАх івАнА фрАнкА 

бедрій М. М.,
аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових учень,

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано правові погляди Івана Франка щодо розвитку громадського судочинства в Галичині у різних 
історичних епохах. Значна увага звернена на діяльність громадських судів у Галичині в складі Австро-Угорщини за тво-
рами Івана Франка.

Ключові слова: Іван Франко, громадський суд, судочинство, територіальна громада, Галичина.

В статье проанализированы правовые взгляды Ивана Франко по поводу развития общинного судопроизводства в 
Галицие в разных исторических эпохах. Значительное внимание обращено на деятельность общинных судов в Галиции 
в составе Австро-Венгрии по произведениям Ивана Франко.

Ключевые слова: Ивана Франко, общинный суд, судопроизводство, территориальная община, Галиция.

The article analyzes the legal opinions of Іvan Franko on the development of community justice in Galicia in different 
historical epochs. Much attention is paid to activities of community courts in Galicia in the Austro-Hungaria by works of Ivan 
Franko. 

Key words: Ivan Franko, community court, justice, local community, Galicia.

У сьогоденні на фоні активних державотворчих 
процесів зростає актуальність досліджень історії 
українського судочинства. Ретроспективний погляд 
на ґенезу судової системи дозволяє більш комплек-
сно підійти до вирішення сучасних проблем роз-
робки, вдосконалення та здійснення судово-право-
вої реформи. Один із найбільш цікавих аспектів 
цієї проблеми становить громадське судочинство, 
якому були притаманні відкритість і демократизм. 
Значний інтерес щодо його пізнання проявляв ви-
датний український громадсько-політичний і куль-
турно-літературний діяч Іван Франко.

Постать Івана Яковича Франка (27 серпня 1856 
р. – 28 травня 1916 р.) є визначною в історії україн-
ського народу, адже його невтомна праця в літера-
турній, науковій, громадській і політичній сферах 
здійснила і продовжує здійснювати вагомий вплив 
на суспільний розвиток України. Сфера його науко-
вих інтересів була широкою. Вагоме місце у творах 
І. Франка посідали державно-правові проблеми. 
Значний інтерес серед них представляє пробле-
матика розвитку громадського судочинства, тобто 
здійснення судових повноважень територіальними 
громадами. Оскільки дослідник народився і про-
живав у Галичині, тому абсолютна більшість його 
праць щодо цих питань присвячена діяльності гро-
мадських судів саме у цьому українському етнічно-
му регіоні.

Видатний вчений І. Франко вважав, що дослі-
дження таких відомих вчених як В. Антонович, М. 
Іванишев, І. Новицький та ін. вказують на те, що 
українська громада є відмінною від російської об-
щини, адже вона була наділена незвичайно широ-

кою автономією і судовою компетенцією (так звана 
«копа») [1, с. 488]. Копний суд був судовим органом 
сільської територіальної громади, який розслідував 
злочини, вирішував кримінальні та цивільні спра-
ви, а також виконував свої рішення на українських 
землях у XIV-XVIII ст. Попередниками копних су-
дів були вервні суди, які діяли в Київській Русі та 
Галицько-Волинській державі.

У 1882 р. І. Франко написав історичну повість 
«Захар Беркут. Образ громадського життя Карпат-
ської Русі в ХІІІ віці». Це не цілком художній твір, 
бо ґрунтується на історичних фактах, у деяких 
фрагментах описує об’єктивну дійсність минулого. 
Цю тезу підтверджують рядки з листа І. Франка до 
М. Павлика від 12 листопада 1882 р.: «Я пишу по-
вість історичну, з ХІІІ віку (напад монголів) і іде-
альну (по розумінню характерів), хоч реальну по 
методі писання. Так, як і Флоберова «Salambo», в 
котрій стараюсь, на підставі тих небагатьох актів 
історичних про давнє громадське життя, показати 
життя самоуправне, безначальне і федеральне на-
ших громад, боротьбу елементу вічево-федераль-
ного з деструктивним князівсько-боярським і в кін-
ці з руйнуючою силою монголів» [2]. Тому цей твір 
становить не лише значну художну цінність, але й 
певний науковий інтерес. 

В одному з епізодів повісті «Захар Беркут. Об-
раз громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ 
віці» І. Франко описав ситуацію, коли громадський 
(вервний) суд чинив судочинство щодо боярина [3, 
с. 45]. Такі випадки, безперечно, траплялись у Га-
лицько-Волинській державі, адже вервні суди Київ-
ської Русі також інколи судили бояр. Копним судам, 
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які продовжували та розвивали традиції вервного 
судочинства, на перших порах були підсудні у тому 
числі справи щодо шляхти, тобто теж привілейова-
ної суспільної групи. 

І. Франко зазначав, що від засідання громад-
ського суду жодний дорослий індивід (чоловік або 
жінка) не був відлучений. Хоч вирішальний голос 
належав тільки старцям-батькам (суддям громад-
ського суду), але при нараді було дозволено будь-
якому члену громади висловлювати свою думку 
під розвагу старцям [3, с. 54]. Правові норми, яки-
ми керувались суди громад походили не від волі 
держави, а передавались від попередніх поколінь. 
Населення Карпат до ХІІІ ст. не знало влади дер-
жавних судів, чинячи правосуддя самотужки гро-
мадським розумом, діючи за принципом: «один чо-
ловік – дурень, а громадський суд – справедливий 
суд» [3, с. 70]. 

У своєму творі «Спалення упирів у с. Нагуєви-
чах в 1831 р.» Іван Франко розповів про унікальні 
факти засудженння галицькими сільськими грома-
дами кількох осіб до смертної кари за те, що вони 
упирі (упир (вампір) – міфічна істота у європей-
ському фольклорі; живий мрець, який п’є кров 
людей і наділений надзвичайними здібностями). 
Жахлива епідемія холери, від якої постраждала 
вся Європа у 1831-1832 рр., не оминула й Галичи-
ну. Згідно з даними, які навів І. Франко, найбільше 
шкоди ця хвороба завдала Стрийському та Сам-
бірському округам, де захворіло 12 % населення. 
Натомість середнім по Галичині був показник – 6 
%. Нажахане сільське населення, керуючись укра-
їнськими давніми звичаями, зробило висновок, що 
причиною холери були упирі. Територіальні грома-
ди галицьких сіл збирались на громадські (копні) 
суди та шукали за певними ознаками упирів серед 
односельчан. Коли знаходили, то засуджували їх до 
смертної кари (спалення терновим вогнем). Відо-
мо, що такі суди та спалення упирів відбулись у На-
гуєвичах, Тустановичах, Ясениці Сольній та інших 
галицьких селах. Державна влада не визнавала такі 
дії селян правомірними, кваліфікувала їх як злочи-
ни [4, с. 516-518].

Про суд сільської громади над злодієм розпо-
відається також у творі І. Франка «Хлопська комі-
сія» [5]. Хоча з даного твору важко зрозуміти, про 
який суд розповідається (громадський, копний або 
самосуд), однак цілком впевнено можна припуска-
ти, що він базується на реальних фактах. Особливу 
увагу привертає репліка сільського війта : «грома-
да мусить його доставити до суду живого…» [5, с. 
240]. Отже, сільська громада усвідомлювала, що 
здійснювати смертну кару над злочинцем у ХІХ ст. 
було заборонено чинним на той час у Галичині ав-
стрійським законодавством.

У 1866 р. було прийняте положення про гро-
мадське самоврядування в Галичині. Громадське 
самоврядування складалося з громадської (гмінної) 
ради – ухвалюючого і наглядаючого органу, і гро-

мадської управи – виконавчого і керуючого органу 
[6, с. 68]. Відповідно до закону від 12 серпня 1866 
р. територіальна громада була наділена деякими 
судовими функціями. Громадський суд формува-
ла громадська рада, яка обирала із членів громади 
трьох поважних і сумлінних людей, які були його 
суддями. Ці громадські судді обирали з-поміж себе 
начальника терміном на три роки. Громадські суди 
були уповноважені розглядати і вирішувати спра-
ви, грошовий вираз яких не перевищував 100 ав-
стрійських золотих. Австрійське законодавство 
встановило принцип добровільності щодо діяль-
ності громадських судів, тому існувала заборона 
примусового звернення осіб до цих органів [7, с. 
328-329]. Проте траплялись винятки, коли ці орга-
ни громадського судочинства у своїй діяльності за-
стососвували норми українського звичаєвого пра-
ва. Один з таких випадків описав І. Франко.

Дослідження цієї теми І. Франко розпочав у 
1882р., коли отримав одну з книг канцелярії до-
бровлянської громади під заголовком: «Список 
грошових штрафів, присуджених радниками До-
бровлян з 1867 до 1873 року». Це так звана карна 
книга громадської управи, тобто список тих справ 
і злочинів, які згідно з чинним на той час законо-
давством (австрійським законодавством, що діяло 
в Галичині) входили у коло повноважень територі-
альної громади і які ця громада розглядала та вирі-
шувала, а також виконувала вироки по цих справах. 
Добровлянська карна книга у згаданих семи роках 
жодного разу не посилається на який-небудь закон, 
не дотримується меж, що їх визначив цей закон 
для діяльності та юрисдикції громадських управ, 
а судить «по справедливості за Божими заповід-
ями» (це типова ознака вироків, які виносили копні 
суди), тобто відповідно до одвічного українського 
звичаєвого права. Цей громадський суд розглядав 
справи, які за законом не підпадали під розгляд 
державними судами у рамках цивільного чи кримі-
нального судочинства або навіть зовсім не перед-
бачали можливості їх судового розгляду (амораль-
ність, чари тощо) [8, с. 498].

І. Франко побудував статистичну таблицю, в 
якій класифікував справи, вирішені Добровлян-
ським громадським судом, на 8 категорій за кри-
терієм змісту судових справ: про образу словом 
або вчинком приватних осіб (сварка, бійка, обмов-
лення, образа честі тощо) – 51 розглянута судова 
справа; про польові шкоди (випас, орання, косіння 
на чужій земельній ділянці тощо) – 35 розглянутих 
судових справ; про порушення приватної власнос-
ті (розкрадання, пошкодження майна тощо) – 24 
розглянуті судові справи; про зневагу громадської 
управи – 18 розглянутих судових справ; про по-
ліційні проступки (необережність з вогнем, не-
дбалість на залізниці під час нічної сторожі у селі, 
забруднення річки тощо) – 7 розглянутих судових 
справ; про аморальні дії (перелюбство, «життя на 
віру»1, збезчещення дівчини, пияцтво) – 6 розгля-
нутих судових справ; про порушення громадської 
власності – 3 розглянуті судові справи; про чари і 
ворожіння – 2 розглянуті судові справи [8, с. 499].

1   «Життя на віру» – це фактичні подружні відносини між чоловіком 
і жінкою без укладення шлюбу (аналог давньоримського конкубі-
нату)
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У згаданій таблиці є вказівка на те, що Добро-
влянський громадський суд оцінював пияцтво як 
протиправне діяння (пункт 6 таблиці), хоча воно 
було заборонене державою аж через 10 років 
опісля, коли був прийнятий крайовий закон про 
боротьбу проти пияцтва. Це яскравий приклад 
більшої досконалості у деяких елементах україн-
ського звичаєвого права, ніж навіть австрійського 
законодавства. Крім того, це свідчить, що в окре-
мих випадках судова практика громадських судів 
вносила позитивні тенденції розвитку в офіційне 
право держав-колоністів, у складі яких перебували 
українські землі. 

Виконавчу владу громадської управи в До-
бровлянах важко назвати ефективною, адже бага-
то засуджених сплатили свої штрафи лише через 
кілька років, інші були неспроможні сплатити хоч 
що-небудь, тому їм грошовий штраф було замінено 
на арешт. Усіх випадків такої заміни було 33, а за-
суджені до арешту відсиділи разом 249 годин. Де-
кілька засуджених повмирали ще до того, як з них 
стягнули штраф [8, с. 499-500].

Громадський суд у Добровлянах найгостріше 
карав за злочини, які зовсім не були охоплені чин-
ним на той час австрійським кримінальним ко-
дексом, тобто чари і ворожіння. Проте ці випадки 
чітко описуються в Добровлянській карній книзі. 
Так, Прокіп Мар’як поскаржився до громадської 
управи, що дружина Якима Дула взяла з-під воріт 
зілля і кинула перед порогом Прокіпа Мар’яка. 11 
серпня 1867 р. Добровлянський громадський суд 
засудив Якима Дула за порушення громадського 
спокою та Божих заповідей до покарання у ви-
гляді шрафу в розмірі 20 золотих ринських. Цього 
ж дня засуджений сплатив відповідний штраф до 
церковної каси. В іншому випадку Іван Мар’як з 
Добровлян привів до себе ворожку, яка виливала 
вночі чари на дорозі. Про цей факт засвідчив Дми-
тро Романишин. 23 вересня 1873 р. Добровлян-

ський громадський суд засудив Івана Мар’яка до 
штрафу в розмірі 5 золотих ринських. 24 вересня 
1873 р. засуджений вніс відповідну суму до гро-
мадської каси.

Як бачимо, в обох наведених випадках гро-
мадський суд засуджував не ту особу, яка безпосе-
редньо займалась чаклунством, тобто не дружину 
Якима Дула чи ворожку Марію Романову, а тих 
господарів, яким ці чари мали принести певну ко-
ристь, яких суд вважав моральними ініціаторами 
цих злочинів. Яким Дуло й Іван Мар’як без опо-
ру погодились на виконання цих суворих вироків і 
майже негайно сплатили присуджений штраф.

Не менш цікавими були вироки, винесені До-
бровлянським громадським судом за порушення 
громадської власності та честі громадської управи. 
Так, за порушення громадської власності Добро-
влянський громадський суд карав пересічно вдвічі 
суворіше, ніж за порушення приватної власності 
[8, с. 500-501].

У 1873 р. дрогобицький староста, довідавшись 
про існування в Добровлянах вищезгаданої прак-
тики, поїхав туди особисто і, переглянувши «Спи-
сок штрафів», скасував громадську управу, звіль-
нив писаря і доручив новообраному керівництву 
якнайсуворіше дотримуватись пунктів закону і не 
розглядати справ, які не належать до його компе-
тенції [8, с. 499].

Таким чином, видатний український геній І. 
Франко, підтримуючи демократичні ідеї суспіль-
ного та правового розвитку, неодноразово ви-
словлював критику державних судів, вважаючи 
доцільнішим вирішення судових справ судами 
територіальних громад. Для аргументації своєї 
позиції вчений використовував як звернення до іс-
торичного досвіду, так і факти з юридичної практи-
ки. Ці думки є актуальними і в сьогоденні, а також 
повинні бути враховані при реформуванні судової 
системи сучасної Української держави.
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия Гражданского кодекса РФ и специальных законов, обеспе-
чивающих деятельность кредитных кооперативов. Исследуются закономерности нормотворчества и правового регули-
рования кредитной кооперации в изменяющихся условиях российского общества.

Ключевые слова: кредитная кооперация, Гражданский кодекс РФ, государственное регулирование, правовое воз-
действие, норма права, кооперативные принципы.

У статті розглядаються особливості взаємодії Цивільного кодексу РФ і спеціальних законів, що забезпечують діяль-
ність кредитних кооперативів. Досліджуються закономірності нормотворчості і правового регулювання кредітноі̆ коопе-
рації в умовах россіі̆ского суспільства.

Ключові слова: кредитна кооперація, Цивільний кодекс РФ, державне регулювання, норма права, кооперативні 
принципи.

The article deals with the interaction of the Civil Code of Russian Federation and special laws which regulate credit 
cooperatives activities. It investigates principles of credit cooperatives rulemaking and legal regulation in the changing 
environment of the Russian society.

Key words: credit cooperation, Civil Code of Russian Federation, regulation, legal regulation, rule of law, cooperative 
principles.

Одной из важнейших проблем современности 
является поиск оптимальной модели функцио-
нирования экономики, способной обеспечить со-
циальную стабильность и финансовый баланс. 
Именно кредитная кооперация создает условия для 
возрастания эффективности производства, занято-
сти населения, повышения качества жизни. Таким 
образом, избранная тема представляется актуаль-
ной и значимой. 

Исследование нормативно-правового регулиро-
вания кредитной кооперации в России определяет 
необходимость выявления причин и условий ее 
институционально-правового становления и раз-
вития, освещения теоретико-правовых аспектов. 
К ним можно отнести изучение организационно-
правовой структуры кредитной кооперации, ее вза-
имодействия с законами и правовыми источниками 
в системе российского законодательства.

Анализ организационно-правовых форм кре-
дитной потребительской кооперации России мы 
предваряем уточнением дефиниции «организаци-
онно-правовая форма». Данная категория юриди-
ческой науки рассматривается нами как правовая 
форма организации и деятельности конкретного 
юридического лица, отраженная в совокупности 
закрепляющих его статус признаков и включающая 
динамику институционального развития законода-
тельства о юридическом лице.

В качестве наиболее важных признаков орга-
низационно-правовой формы кредитной потреби-
тельской кооперации мы отмечаем: дуалистичность 
правовой природы кредитного потребительского 
кооператива, являющегося одновременно и хозяй-
ственным предприятием и общественной структу-
рой, входящей в систему институтов гражданского 
общества; целевую направленность на обслужива-
ние финансовых потребностей членов; солидарную 
субсидиарную ответственность членов (пайщиков) 
кооператива; собственность кооператива на иму-

щество, существующую не в интересах получения 
прибыли, а в интересах потребителей; членство по 
территориальному, профессиональному или иному 
дифференцирующему признаку; добровольность 
объединения физических и (или) юридических лиц 
на основе членства.

Регулирование кооперативного потребитель-
ского кредитования на современном этапе ведет 
свой отсчет с конца 80-х – начала 90-х гг. XX века, 
когда стали появляться первые кредитные коопе-
ративы как саморегулируемые и самоуправляемые 
организации оказания финансовой взаимопомощи. 
Правовые основы их деятельности были заложены 
законом СССР «О потребительской кооперации 
СССР» [1] от 26 мая 1988 года и законом «О потре-
бительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации» [2] от 
19 июня 1992 года. 

Принятие в 1994 г. ч.1 Гражданского кодекса РФ 
[3], повлекло разработку и введение специальных 
законов: федерального закона «О сельскохозяй-
ственной кооперации» [4] и федерального закона «О 
кредитных потребительских кооперативах граждан» 
[5], которые детализировали специфику регулирова-
ния деятельности сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов и кредитных потре-
бительских кооперативов граждан. 

Несоответствие существующих социально-эко-
номических отношений в области потребительско-
го кредитования их нормативно-правовому закре-
плению обусловили, в рамках совершенствования 
законодательства Российской Федерации, принятие 
18 июля 2009 года федерального закона № 190 «О 
кредитной кооперации» [6], определившего право-
вые, экономические и организационные основы 
создания и деятельности кредитных потребитель-
ских кооперативов различных видов и уровней, со-
юзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных 
потребительских кооперативов.



10

№2 / 2013 р.
♦

В настоящий момент законодательно предус-
мотрено функционирование четырех видов кре-
дитных потребительских кооперативов: кредитных 
потребительских кооперативов, членами которых 
могут являться юридические и физические лица; 
кредитных потребительских кооперативов, члена-
ми которых являются исключительно физические 
лица; кредитных кооперативов второго уровня, 
членами которых могут быть только кредитные 
кооперативы; сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов. Основы создания 
и деятельности последних регламентирует Феде-
ральный закон «О сельскохозяйственной коопера-
ции», первых трех – Федеральный закон «О кре-
дитной кооперации».

Сравнительно-правовой анализ федеральных 
законов «О кредитной кооперации» и «О сельско-
хозяйственной кооперации» демонстрирует кор-
реляцию ряда положений данных нормативных 
правовых актов в сфере регламентации потреби-
тельского кооперативного кредитования, обеспе-
чивающую общее направление правового регули-
рования кредитных потребительских кооперативов 
и сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов.

Правовое воздействие характеризуется его 
регулятивной направленностью, выражающейся 
в нормативности и общеобязательности созда-
ваемых установлений. Следовательно, механизм 
правового регулирования кредитной потребитель-
ской кооперации – это система правовых средств, 
направленных на законодательное, организаци-
онное, социально-экономическое упорядочение 
общественных отношений, влияющих на развитие 
кредитных потребительских кооперативов. Дей-
ственность механизма правового регулирования 
кредитной потребительской кооперации зависит от 
совокупности условий: включения в норму права 
конструкций, отражающих интересы и потребно-
сти членов (пайщиков) кооперативов; создания эф-
фективных процедур правоприменения; популяри-
зации ценностей кооперативного потребительского 
кредитования в глазах российского общества. 

Ориентирами государственного регулирования 
кредитной потребительской кооперации в России, 
направленными на создание соответствующих со-
циально-экономическим отношениям правовых 
основ и оказание финансовой поддержки, являют-
ся:

а) содействие развитию кредитной кооперации 
формированием благоприятного правового режи-
ма, стимулирующего привлечение новых членов 
(за счет упрощения процедур регистрации, льгот-
ного налогообложения и так далее);

б) финансирование социально-значимых про-
ектов в области потребительского кредитования;

в) популяризация (в том числе, на уровне госу-
дарственных программ) роли кредитной потреби-
тельской кооперации;

г) поддержка подготовки квалифицированных 
кадров для кооперации и так далее.

Совокупность формальных источников, опре-

деляющих регулятивную направленность государ-
ства в области кооперативного потребительского 
кредитования и представляющих собой источники 
общего и специального характера, выглядит следу-
ющим образом: 

1. Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры РФ;

2. Конституция РФ и федеральные конституци-
онные законы;

3. Федеральные законы РФ, в том числе Граж-
данский кодекс РФ, федеральный закон «О кредит-
ной кооперации», федеральный закон «О сельско-
хозяйственной кооперации» и иные законы;

4. Подзаконные нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения с участием кредитных 
кооперативов: указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной вла-
сти;

5. Локальные нормативные правовые акты, 
включая документы уставного характера.

Совокупность мероприятий по законодатель-
ной регламентации многоуровневой системы 
кредитной потребительской кооперации, введе-
ние стандартов профессиональной деятельности, 
организация надлежащего контроля и надзора со 
стороны саморегулируемых организаций и упол-
номоченных государственных органов могут стать 
гарантом развития потребительского кооператив-
ного кредитования. Создание текстуальных моде-
лей права, таких как федеральные законы «О кре-
дитной кооперации» и «О сельскохозяйственной 
кооперации», должно обусловливать установление 
конкретных юридических связей между субъекта-
ми кредитных потребительских отношений, воз-
никновение их прав и обязанностей. 

Обретение законодательными актами социаль-
ной ценности возможно только посредством вклю-
чения юридических конструкций в идеологию и 
культуру конкретного общества, что находится в 
прямой зависимости от социальной востребован-
ности и качества законодательства, уровня право-
сознания и юридической культуры граждан, со-
ответствия вводимых институтов историческим 
традициям. 

Эволюцию принципов кредитной кооперации 
как основополагающих представлений, исходных 
начал, выражающих природу и социальное назна-
чение кооперативного потребительского креди-
тования, носящих в силу их законодательного за-
крепления обязательный характер для кредитных 
потребительских кооперативов, мы рассматриваем 
в аспекте их взаимодействия и взаимообусловлен-
ности с универсальными принципами кооперации. 
Ведь первый Конгресс Международного коопера-
тивного альянса в 1895 г. установил идентичность 
кооперативов всех типов и форм, входящих в Меж-
дународное сообщество и незыблемость для всех 
обществ основных кооперативных принципов. 

Изучение различных источников позволяет 
утверждать, что в уставе общества декабристов 
«Большая артель», принятом в 1831 г., принципы 
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потребительской кооперации были сформулирова-
ны ранее, чем в уставе объединившихся в коопера-
тивное общество и провозгласивших основные на-
чала его функционирования в 1844 г. рочдейльских 
ткачей (Англия). Разработчиками основополага-
ющих идей функционирования кредитных коопе-
ративов принято считать Германа Шульце-Дели-
ча, который сформулировал принципы городской 
кредитной кооперации, и Фридриха Вильгельма 
Райффейзена, заложившего основы деятельности 
сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Следует отметить специфику принципов орга-
низации кредитной кооперации, разработанных в 
60-х гг. XIX века немецкими деятелями, унифици-
рованный свод которых включал положения: член 
товарищества владеет только одним паем; одно лицо 
может быть членом одного товарищества; член това-
рищества несет неограниченную (в том числе иму-
щественную) ответственность; территориальность 
функционирования товарищества и другие.

В наши дни МКА формулирует семь универ-
сальных кооперативных принципов, применимых 
к различным типам и уровням кооперации и нося-
щих характер аксиологических установок: добро-
вольное и открытое членство; демократический 
членский контроль; экономическое участие чле-
нов; автономия и независимость; сотрудничество 
между кооперативами; забота об обществе; обра-
зование, повышение квалификации, информация.

Принципы кредитной кооперации как отдель-
ная категория принципов не нашли своего отра-
жения в актах Международного Кооперативного 
Альянса, но анализ теории и практики функциони-
рования кредитных потребительских кооперативов 
в мировом масштабе позволяет выделить ряд осно-
вополагающих начал, определяющих направления 
развития кредитной кооперации. 

Это принципы: взаимопомощи, предполагаю-
щей объединение усилий и ресурсов для дости-
жения единых целей; взаимоответственности, вы-
ражающейся в совместном несении солидарной 
ответственности по обязательствам кооператива; 
самоуправления, осуществляемого членами кре-
дитного кооператива как непосредственно, так и 
через избираемые руководящие органы; добро-
вольности, основанной на свободе воли каждого 

индивида в принятии решения о приобретении 
прав и обязанностей; открытости кредитных ко-
оперативов для вступления всех желающих фи-
зических и юридических лиц вне зависимости от 
каких-либо признаков дискриминационного ха-
рактера; идентичности, означающей возможность 
члена кооперативного объединения одновременно 
являться его учредителем и потребителем услуг; 
территориальности, предполагающей сотрудни-
чество членов кооператива, основанное на личном 
знакомстве.

Кредитные потребительские кооперативы Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ценностями 
и принципами, изложенными в Декларации «О 
кооперативной идентичности» [7], функциониру-
ют на основе принципов, отраженных в ст. 3 фе-
дерального закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» [6] и ст. 2 федерального 
закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации» [4]. Как тенденцию сле-
дует отметить расширение перечня принципов в 
федеральном законе «О кредитной кооперации», по 
сравнению с ранее действовавшим федеральным 
законом «О кредитных потребительских коопера-
тивах граждан» [5], что способствует усовершен-
ствованию модели нормативно-правового регули-
рования общественных отношений.

Генезис принципов кредитной потребительской 
кооперации является отражением происходящих в 
российском обществе изменений социально- по-
литического и экономического характера, а возрас-
тание роли потребительского кооперативного кре-
дитования как института гражданского общества 
обусловило потребность пересмотра отношения к 
принципам кредитной кооперации как исходным 
положениям, на которых базируется кооперативная 
форма организации микрофинансирования.

Таким образом, данное исследование степени 
научной разработанности обозначенной нами про-
блемы позволяет прийти к выводу, что до настоя-
щего времени теоретико-правовые аспекты ста-
новления и развития кредитной потребительской 
кооперации в России еще не получили достаточно-
го освещения в юридической литературе и требуют 
дальнейшего научного изучения и практической 
апробации.
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Речі є основним видом об’єктів цивільних прав 
в залежності від їх правового режиму та цільово-
го призначення. Відповідно до ст. 179 ЦК України 
речі є предметом матеріального світу щодо яких 
можуть виникати цивільні права та обов’язки. 
Тому цивільне право розглядає речі як засоби ви-
робництва, предмети споживання, предмети при-
роди як у натуральному стані, так і створені люд-
ською працею, оскільки вони можуть служити для 
задоволення потреб людини і бути у її володінні 
[6]. Отже, речі є основою речового права. 

Поява речового права бере свій початок у гли-
бині сторіч, у натуральному господарстві. Речі в 
римському праві розглядалися як певні предмети 
матеріального світу, доступні пануванню людини 
[1, с. 75]. На думку О.Михайленко, аналіз сутнос-
ті речового права дає підстави стверджувати, що 
загальною його ознакою є абсолютність, а специ-
фічною – речовість. В обєктивному значенні під ре-
човим правом слід розуміти сукупність цивільно-
правових норм, які регулюють суспільні майнові 
відносини та передбачають задоволення інтересів 
управомочених субєктів шляхом безпосереднього 
впливу на майно [8, с. 9]. Однак слід зазначити, що 
в джерелах римського права, працях юристів того 
часу речі розглядалися щонайменше у трьох зна-
ченнях: у найбільш загальному – усе, що існує в 
матеріальному оточенні; у вузькому – усе, що може 
бути предметом правовідносин між особами; у 
найбільш вузькому – усе, що уявляється предметом 
майнових прав (речових і зобов’язальних). 

Загальним правовим аспектам об’єктів цивіль-
них прав приділяли значну увагу науковці, зокрема: 
О.А. Підопригора, Д.В. Боброва, О.В. Дзера, В.С. 
Щербина, А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 
В.М. Коссак, Р.О.Стефанчук, В.А. Васильєва, І.В. 
Спасибо-Фатєєва, Є.О.Харитонов, Я.М.Шевченко, 
С.О.Погрібний, В.І. Андрейцев та інші науковці.

Крім того, велике значення в дослідженні питань 
історії виникнення речей як основи речового права 
мають праці науковців-дослідників римського пра-

ва в Україні О.А. Підопригори, Є.О.Харитонова, 
Б.Й.Тищика, Є.М.Орача, В.С. Макарчука, В.І. Бо-
рисової, Л.М.Баранової, О.О.Михайленко, В.С. Ле-
щенка та ін.

Важливу роль при висвітленні даної теми віді-
грали основоположні юридичні, історичні, літе-
ратурні пам’ятки (Закони ХІІ таблиць, Інституції 
Гая, Дигести, Інституції, Кодекс Юстиніана, твори 
Павла та ін.) [9], що містять інформацію про норми 
римського права та правопорядок у Стародавньому 
Римі. Як зазначають науковці, про значення і ваго-
мість римського права свідчить той факт, що рим-
ське право не припинило свого існування й тоді, 
коли припинила своє існування держава, яка його 
створила. Увесь правовий розвиток Західної Єв-
ропи, як, зрештою, й інших континентів, як у добу 
Середньовіччя, так і у Новий та Новітній час, від-
бувався під знаком римського права, причому аж до 
наших днів, оскільки можемо без особливого пе-
ребільшення сказати, що рівень правової культури 
Стародавнього Риму з багатьох позицій ще й сьо-
годні залишається взірцем для сучасного цивільно-
го законодавства [2, с. 4].

Враховуючи, що в ЦК України [6] введена са-
мостійна глава 13 «Речі. Майно», у якій вперше за-
конодавчо сформульовано поняття речі та майна, а 
також здійснено класифікацію цих об’єктів, досить 
актуальним є звернутися до римського приватного 
права, щоб зрозуміти суть і глибину рецепції рим-
ського приватного права у сучасному цивільному 
праві України. Відтак метою дослідження в іс-
торичному аспекті є визначення місця (значення, 
суті) виникнення речей, їх класифікація як об’єктів 
цивільного права на основі аналізу становлення та 
розвитку римського речового права.

Римські юристи широко користувалися катего-
рією «річ» (res), ретельно регламентували право-
вий статус речей, їх види. Проблема речей займала 
одне з центральних місць і в самому римському 
приватному праві, і в давньоримській юриспру-
денції. З позиції римського приватного права реча-
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ми визнавалося все, що оточувало людину, могло 
бути об'єктом речового права і містило в собі певну 
вартість. Одночасно римське право розрізняло по-
няття речі й товару, що не збігалося за правовим 
змістом. Товаром міг бути об’єкт, який на момент 
продажу в природі ще не існував (скажімо, майбут-
ній урожай), а річчю називали лише щось наявне в 
цей момент [2, с. 166]. 

Аналізуючи дослідження науковців про речове 
право, можна зробити узагальнення, що римському 
праву була притаманна класифікація речей, в осно-
ву якої бралися якості, які здавалися важливими 
як для цивільно-правового обігу, так і при вирі-
шенні майнових спорів. Зокрема, римські юристи 
звернули увагу, що за фізичним складом речі по-
діляються на три види: 1) такі, що складаються з 
однієї матеріальної субстанції (земля, пісок, раб, 
тварина тощо); 2) штучні утворення, створені при 
поєднанні різнорідних речей (будинок, корабель, 
віз тощо); 3) сукупність однорідних речей, матері-
ально не пов'язаних, однак об'єднаних загальним 
призначенням чи назвою (бібліотека, колекція, ста-
до корів, табун коней). Речі, що складаються з одні-
єї матеріальної субстанції, є простими – simplices, 
а поєднання речей (різнорідних чи однорідних) – 
складними – summae [1, с. 75-79; 2, с. 165-173; 3, 
с. 119-126; 5, c. 113-117]. Слід зазначити, що з по-
зицій сучасності таке розуміння поділу речей може 
бути використане лише частково, із застереженням, 
що, наприклад, люди є не об’єктами, а суб’єктами 
права.

Що стосується поділу речей на певні групи, то 
римський юрист Гай зазначав, що головним є поділ 
речей на речі божественного права (res divini iuris) 
і людського права (res humani iuris) [9.G.2.2.]. До 
першої групи відносили речі, що належали богам, 
і, як правило, кожна річ – окремому божеству. Такі 
речі були під особливою охороною Римської дер-
жави. Це були сакральні речі (res sacrae), напри-
клад, храми, тому їх пошкодження, блюзнірство, 
наруга, інше протиправне діяння каралося публіч-
ною владою, і будь-яка особа з народу могла пода-
ти на захист цих речей позов. Другим різновидом 
речей божественного права були речі вшановані 
(res religiosae), наприклад, місця для поховання. 
Вважалося, що з моменту поховання це місце (річ) 
належала «тіні померлого» і над нею не тяжіє будь-
яке майнове право людини. Святість цих місць за-
хищалася претором, а пізніше було встановлено і 
кримінальне покарання за блюзнірство. Відносини 
щодо божественних речей переважно регулювали-
ся публічним, а не цивільним правом [1, с.76]. 

Сугубо римським розмежуванням речей на 
окремі види був їх поділ на манципні та не ман-
ципні (res mancipi et res nec mancipi) [3,с.120]. 
До манципних римляни відносили землю, рабів, 
робочу худобу і земельні сервітути – найважливі-
ші і найцінніші речі в господарстві. Для них було 
встановлено спеціальний, більш ускладнений по-
рядок відчуження. Зокрема, для вчинення купівлі-
продажу запрошувалися не менш як 5—7 свідків і 
вагар з терезами. Передача права власності прохо-

дила в урочистій обстановці в присутності свідків 
з виконанням певних ритуальних дій, що був до-
ступний лише римським громадянам. До цієї групи 
речей право відносило найбільш важливі предме-
ти, які становили економічну основу суспільства: 
раби, земельні ділянки, робоча худоба. Виконання 
цих ритуальних дій отримало назву манципації 
(mancipatio). Речі, при відчуженні яких вимагало-
ся виконати манципацію, називали манципними. 
Усі інші речі вважалися неманципними, порядок їх 
обороту регламентувався менш детально, а форми 
передачі таких речей були спільними як для рим-
ських громадян, так і для інших мешканців Рим-
ської держави. Ця класифікація була притаманна 
лише римському праву [5,c.113].

Отже, суть манципації полягала в тому, що за-
прошені свідки засвідчували факт переходу права 
власності на особливо важливі речі від відчужува-
ча до набувача. Тому присутність великої кількості 
свідків, а також можливість кожного учасника уго-
ди активно чи пасивно висловити відсутність своєї 
доброї волі при її укладанні, давали певні гарантії 
запобігання обману, насильству, використання пе-
ребування у нетверезому чи іншому безпомічному 
стані іншої сторони, тощо. Зауважимо, що в кла-
сичний період манципацію не застосовували.

Чисто римським поділом речей було також їх 
розмежування за субстанціями. Речі, що мали ма-
теріальну субстанцію, називалися тілесними (res 
corporales), а ті, що не мали такої субстанції, без-
тілесними (res incorporales) [3,с.121]. До першо-
го виду відносилися речі, до яких можна було до-
торкнутися (guo tangere potest), наприклад земля, 
раби, худоба, будинок тощо, до другого – ті, які не 
можна було відчувати дотиком (guo tengere non 
potest), наприклад право спадкування чи право, що 
виникає з договору, сервітути, право вимоги тощо. 
До безтілесних речей римляни відносили не речі 
в значенні предметів матеріального світу, а такі, 
що сприймаються лише думкою. Тобто, у нашому 
сучасному розумінні мова йде не про власне річ 
як таку, а про певне право – авторське, спадкове, 
зобов’язальне тощо. Як зазначає В.Макарчук, мож-
ливість «продати безтілесне», а також захистити 
його від посягань третіх осіб (наприклад, покарати 
плагіатора) свідчить про високий рівень правової 
свідомості римських законодавців та юристів [3, с. 
121]. Слід зауважити, що на сьогоднішній день ці 
норми знайшли своє відображення в багатьох роз-
винених країнах світу (США, Німеччині, Англії, 
Франції).

Первісний поділ речей на рухомі та нерухо-
мі (res mobiles,res immobiles) спочатку майже не 
мав правового значення. Проте з часом правовий 
режим рухомих речей почав відрізнятися від пра-
вового режиму нерухомих. До рухомих відносили 
речі, які можна було пересувати в просторі (на-
приклад, тварини, раби, домашні цінності тощо), а 
до нерухомих – ті, що не можна було пересувати 
в просторі (земля, будинки, дороги, міські стіни 
тощо). До нерухомих речей також відносили все, 
що було пов'язано з ними (наприклад, незібраний 



14

№2 / 2013 р.
♦

врожай, робочу худобу, призначену для обробіт-
ку землю, сільськогосподарський інвентар). Вони 
вважалися складовими частинами землі за принци-
пом: superficies solo cedit – створене на поверхні 
йде за поверхнею [4.D.18.1.34.2; D.18.1.6.pr]. Від-
повідно до цього принципу, наприклад, побудова-
ний будинок завжди належав власнику земельної 
ділянки, незалежно від того, хто його збудував і за 
чий рахунок. Це унеможливлювало роздільну влас-
ність на будинок, і на земельну ділянку.

Правовий режим рухомих і нерухомих речей 
чітко визначився в період імперії, хоча відмінності 
між ними помітні вже в епоху Законів XII таблиць 
[9]. Цицерон, посилаючись на Закони XII таблиць, 
зазначає, що вже тоді були встановлені різні стро-
ки набувальної давності для земельних наділів та 
інших речей. Наприклад, щоб стати власником зе-
мельної ділянки за давністю володіння необхідно 
було володіти нею два роки, а щодо всіх інших ре-
чей – один рік. За часів Домінату були встановлені 
різні умови переходу прав на нерухоме і рухоме 
майно. Земля і земельні сер¬вітути відносили-
ся, наприклад, до манципних речей і при переда-
чі прав на них вимагали дотримання манципації 
[4.D.18.1.34.2; D.18.1.6. pr.]. 

Що стосується рецепції цих положень рим-
ського права в земельне та цивільне законодавство 
України, то норми набуття права власності на не-
рухомість за набувальною давністю передбачені 
ст. 344 ЦК України, та ст. 119 ЗК України. Зокрема, 
згідно ст. 119 ЗК України [7], громадяни, які добро-
совісно, відкрито і безперервно користуються зе-
мельною ділянкою протягом 15 років, але не мають 
документів, які б свідчили про наявність у них прав 
на цю земельну ділянку, можуть звернутися до ор-
ганів державної влади про передачу їм цієї ділянки 
у власність або надання у користування. 

Подальшого розподілу на групи зазнали речі 
приватного права (res privata). Так, виділялися речі, 
що знаходяться в обігу, і речі, вилучені з обігу, – 
res in commercio, et res extra commercium. Якщо 
певна річ могла бути об'єктом права приватної 
власності і предметом правочинів між окремими 
особами, вона знаходилася в обігу. Вилученими з 
обігу речами вважалися повітря, річки, моря, та-
кож публічні речі або речі спільного користування 
(речі, що належали римському народу: громадські 
будинки, укріплення, театри, стадіони, бані, до-
роги, площі, державна земля, великі ріки і моря). 
Наприклад, річка в римському праві вважалася пу-
блічною річчю, вода, яка тече в річці – вилучена з 
обігу, але вода з річки, налита в посудину, визна-
валася річчю, допущеною в обіг. Вилученими з обі-
гу вважалися також речі божественного права, що 
призначалися для релігійних цілей, і тому вони не 
могли бути об'єктами власності окремих осіб: хра-
ми, їх оздоблення, місця поховання померлих. Всі 
інші речі були в обігу [4.D.1.8.4.1].

З часів римського права набула поширення кла-
сифікація речей на родові (genus) та індивідуаль-
но-визначені (et species), яка полягала у виявленні 
господарської суті речі. Якщо для власника мали 

значення тільки вага, міра або кількість речей, тоб-
то загальні родові ознаки, це – річ родова. Якщо ж 
для нього цінними були не родові ознаки, а інди-
відуальні властивості, відмінності, ознаки речі, це 
– річ індивідуально-визначена. Наприклад, володар 
цінує свого раба не як одиницю робочої сили, а за 
його хист писати вірші чи малювати картини [2, 
с.167].

Поділ речей на родові та індивідуально-визна-
чені необхідний при розподілі ризику випадко-
вої загибелі. Щодо родових речей застосовувався 
принцип genus non perit – рід не гине, тобто во-
лоділець родової речі зобов'язаний повернути її 
(або іншу, подібну) власнику навіть у випадку, коли 
вона втрачена ним випадково.

Щодо індивідуально-визначених речей засто-
совувався принцип – dominus sentit periculum – 
власник несе ризик (випадкової втрати речі), тобто 
збитки від випадкової втрати речі в усіх випадках, 
незалежно від того, у кого втрачена річ (у власника 
чи в третьої особи), завжди несе власник. Цій кла-
сифікації відповідає і відомий у римському праві 
поділ речей на замінні і незамінні. Так, до замінних 
речей належали гроші, інші речі, визначені родови-
ми ознаками, тоді як до незамінних – індивідуальні 
речі. 

Наступною класифікацією є поділ речей на по-
дільні – diuisae, якщо їх можна поділити в будь-
який спосіб і вони при цьому не втрачають своєї 
господарської вартості і призначення (на скільки 
б частин не розрізана хлібина, вона залишається 
хлібом), і неподільними – indiuisae, якщо при поді-
лі вони втрачали господарське призначення, ціліс-
ність (зарізаний і поділений на частини баран). По-
дільними вважалися земельні ділянки. Побудовані 
на них будинки поділялися тільки по вертикалі, 
також поділялася як нерухомість, так і рухомі речі. 
Такий поділ мав юридичне значення при розділі 
спільної власності. Спір, що виникав щодо спільної 
власності на подільну річ, легко розв'язувався: річ в 
натурі розділяли між власниками. Складніше було 
розпорядитися річчю неподільною. При спільній 
власності на неї кожний співвласник мав право на 
індивідуальну частку речі, зберігаючи при цьому 
частку в праві на річ в цілому.

Ще один тип поділу – це поділ на речі споживні 
і не споживні. Речі, що в процесі їх використання 
фізично зникали називалися споживними (res guae 
usu consumuntur) – продукти харчування, корм 
для тварин, будівельний матеріал тощо. До спожив-
них речей відносили також гроші, оскільки скорис-
татися ними можна тільки при їх витрачанні. Речі, 
які служили людям триваліший час, вважалися не 
споживними (res guae usu non consumuntur). В 
процесі одноразового використання вони не зни-
кали, а при тривалому використанні зношувалися 
поступово (земля, будівлі, одяг тощо) [2, с.167].

Римські юристи виділяли також плоди і доходи 
речі. До плодів належали всі блага, що виникали 
в ході експлуатації речі, будучи похідними від неї 
(наприклад, урожай дерев). Від плодів відрізнялися 
інші блага, тобто корисні результати, отримані не 
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безпосередньо від речі, а в результаті циркуляції її 
в обігу, вчиненні правочинів з нею за участю тре-
тіх осіб [4.D.50.16.121]. Наприклад, проценти від 
грошей не входять у плоди. Доходи розглядалися 
в Римі як плоди цивільні, отримані безпосередньо 
від використання речі, наприклад, при здаванні 
речі в найм.

Отже, в результаті поступових узагальнень 
вчень про речі, їх види та класифікацію, римські 
юристи стали розглядати їх як одне ціле – май-
но, під яким розуміли сукупність речей, прав і 
обов’язків власника, а також боргів особи. У ци-
вільному праві України термін «майно» вжива-
ється в кількох значеннях. Зокрема, під майном 
розуміють певну річ або сукупність речей, у тому 
числі гроші і цінні папери. Терміном «майно» охо-
плюється також сукупність майнових прав, що на-
лежать певній особі. Крім того, термін «майно» ви-
користовується у нормах, що визначають частку не 
лише майнових прав, а й обов’язків.

Підсумовуючи викладене, можемо прийти до 
висновку, що розглянутий поділ речей у Старо-
давньому Римі внаслідок значної абстрактності 

виявив надзвичайну життєвість, не втративши в 
цілому практичного значення й у наш час. Однак, 
застосування норм римського приватного права 
не повинно переконувати нас в тому, що воно до-
сягло межі досконалості. Така думка суперечить 
принципу історичного розвитку і духу вільно-
го дослідження, яким були пройняті самі творці 
римського приватного права – римські юристи. 
Засвоївши те, що створили попередники, сучасні 
юристи, науковці, законодавці повинні система-
тично працювати над правовими проблемами з 
урахуванням сучасних досліджень юридичної на-
уки та практики, і які не можуть бути вирішені раз 
і назавжди.

Як слушно зауважує Є.Харитонов, непростий 
процес творення права в незалежній Україні робить 
абсолютно актуальною проблему визначення місця 
римського права в Україні ХХІ ст. Адже римське 
право є однією з підвалин сучасної європейської 
цивілізації. Отже, від того, наскільки великим буде 
вплив його ідей в Україні, значною мірою залежить 
готовність нашої держави до інтеграції в європей-
ську спільноту [10, с.85].

списоК виКоРисТаних джеРел:
1. Основи римського приватного права. Підручник. /За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової.- Харків «Право».- 

2008.- 121 с.
2. Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. Римське приватне право. – Академічний курс. Підручник. – Київ, Ін Юре – 2012. – 390 с.
3. В.С.Макарчук. Римське приватне право. – Навчальний посібник. – Київ. Атіка. – 2007. – 255 с.
4. Дигесты Юстиниана /пер. с лат. – Т. 1-2. – М., 2002.
5. О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. Римське право. – Підручник. – Київ, Ірінком Інтер. – 2009. – 525 с.
6. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України, том І. За редакцією О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. 

Луця. – К., Юрінком Інтер. – 2006. 
7. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради.–2002.–№ 3-4.–ст. 27. /Земельний кодекс України. Ко-

ментар. – Харків, 2002.
8. О.О.Михайленко. Речово-правові обмеження права приватної власності за стародавнім римським та сучасним 

цивільним правом України. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2003. – 20 с.
9. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. – 608 с.
10. Римське право та правова культура Європи. //Співпраця університетів підтримуюча розвиток регіонів – Люблін-

ського та Львівського. – /Збірник наукових праць.- Редакція: Антоні Дембіньскі, Мацей Йоньца. – Польща. Люблін-2008.- 
С. 142. 



16

№2 / 2013 р.
♦

Розділ 2 
КонсТиТуційне пРаво; муніципальне пРаво
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ріШень конСтитуційного СуДу укрАЇни
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У даній статті аналізується правова основа виконання рішень Конституційного Суду України, досліджуються причини 
невиконання, неналежного виконання та перешкоджання виконанню рішень Конституційного Суду України, визначають-
ся шляхи вирішення проблем, пов’язаних нормативно-правовим забезпеченням процесу реалізації актів Конституційного 
Суду України, обґрунтовується необхідність відповідних законодавчих змін.

Ключові слова: Конституційний Суд України, механізм, порядок виконання, реалізація, акти, рішення Конституцій-
ного Суду України.

В данной статье анализируется правовая основа исполнения решений Конституционного Суда Украины, исследу-
ются причины неисполнения, ненадлежащего исполнения и препятствования исполнению решений Конституционного 
Суда Украины, определяются пути решения проблем, связанных с нормативно-правовым обеспечением процесса ре-
ализации актов Конституционного Суда Украины, обосновывается необходимость соответствующих законодательных 
изменений.

Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, механизм, порядок исполнения, реализация, акты, решения Кон-
ституционного Суда Украины.

The legal basis of the Constitutional Court of Ukraine acts’ performance are analyzed, reasons of non-execution, improper 
performance and impeding the Constitutional Court of Ukraine acts’ performance are explored, ways of solution of problems, 
attached to the legal provision of procedures’ of Constitutional Court of Ukraine acts’ performance are determined, necessity of 
appropriate changes in legislature are substantiated.

Key words: Constitutional Court of Ukraine, performance procedure, order, realization, acts, Constitutional Court of Ukraine 
rulings.

Щороку роль Конституційного Суду України 
(далі – Суд; КСУ) у формуванні правового клімату 
в нашій державі лише посилюється. З огляду на 
це актуальним і пріоритетним напрямком удоско-
налення правової системи України є забезпечення 
належного виконання рішень Конституційного 
Суду України. Своїми актами Суд «фільтрує» ві-
тчизняне законодавство, визнаючи, які норма-
тивно-правові акти підлягають застосуванню, 
а які є неконституційними. Але незважаючи на 
формальну остаточність рішень Конституційного 
Суду України, проблемним залишається питання 
їх виконання. Законодавчі прогалини на практиці 
призводять до невиконання (неналежного вико-
нання) рішень Конституційного Суду України, що 
ставить під сумнів дієвість Суду як єдиного орга-
ну конституційної юрисдикції. Такий стан речей 
негативно впливає на правовий порядок в Україні, 
статус та репутацію Конституційного Суду Укра-
їни, а також позбавляє суспільство можливості 
розраховувати на ефективність конституційного 
правосуддя. Недосконалість чинного законодав-
ства України, яке позбавляє Конституційний Суд 
України міцної позиції в суспільних відносинах, 
існуючі сьогодні проблеми забезпечення виконан-
ня рішень Конституційного Суду України обумов-
люють актуальність обраної теми дослідження, 
а отже потребують детального вивчення та вирі-

шення як на науково-теоретичному, так і на зако-
нодавчому рівні.

Метою даної статті є визначення окремих осо-
бливостей існуючого механізму виконання рішень 
Конституційного Суду України, а також шляхів 
його вдосконалення в контексті захисту прав лю-
дини.

Проблемі забезпечення належного виконання 
рішень Конституційного Суду України присвятили 
свої наукові праці і розробки такі вчені, як: А. Се-
ліванов, А. Стрижак, П. Євграфов, М. Маркуш, П. 
Ткачук, О. Дороніна, В. Скомороха, М. Тесленко, 
Ю. Барабаш, І. Головань, Г. Васильєв, С. Шевчук, А. 
Янчук, Р. Кукурудз, В. Шатіло, Н. Мироненко тощо.

Необхідність належного виконання рішень 
Конституційного Суду України випливає з самого 
«духу» закону, з ідеї правової держави. На дум-
ку професора Гайдельбергського університету 
В. Брюггера право як система норм передбачає 
обов’язкову їх реалізацію, а відсутність механізму 
виконання судових рішень призводить до руйну-
вання самої ідеї права [1, с. 211].

Правовою основою виконання рішень Кон-
ституційного Суду України є статті 69, 70 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» (далі 
– Закон), Конституція України (зокрема, статті 8, 
150) та деякі положення Регламенту Конституцій-
ного Суду України (§ 57, 58). Так, Конституційний 
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Суд України відповідно до ч. 2 ст. 150 Конституції 
України ухвалює рішення, які є обов’язковими до 
виконання на території України, остаточними і не 
можуть бути оскаржені [2]. Слід зазначити, що у 
юридичній літературі загальноприйнятим вважа-
ється, що поняття «рішення», вживане у ст. 150 
Конституції України, є родовим і стосується всіх 
питань реалізації КСУ закріплених повноважень 
[3, с. 76]. 

Однією з основних перепон на шляху реалізації 
актів Конституційного Суду України є фрагмен-
тарність правового механізму їх виконання. Так, 
відповідно до статті 70 Закону копії рішень і ви-
сновків Конституційного Суду України надсила-
ються наступного робочого дня після їх офіційно-
го оприлюднення суб'єкту права на конституційне 
подання чи конституційне звернення, з ініціативи 
якого розглядалася справа; до Міністерства юсти-
ції України; до органу влади, що прийняв правовий 
акт, який був предметом розгляду в Конституційно-
му Суді України [4]. Конституційний Суд України 
має право зажадати від органів, зазначених у наве-
деній статті, письмового підтвердження виконання 
рішення, додержання висновку Конституційного 
Суду України. Таке повноваження підтверджується 
шляхом прийняття відповідної ухвали, що вино-
ситься на засіданні КСУ. За слушною думкою П.Б. 
Євграфова, даний порядок виконання рішень та 
висновків сформульований таким чином, що сто-
сується власне самого Суду, а не суб’єктів право-
застосування його рішень [5]. 

Втім, правове регулювання порядку реалізації 
рішень Суду не обмежується лише ст. 70 Закону: 
положення щодо виконання актів КСУ знаходять 
своє розширене викладення в інших нормах, зо-
крема щодо суб’єктів виконання рішень Суду. На-
приклад, розділ ІІІ Закону визначає особливості 
змісту резолютивної частини актів у окремих видах 
проваджень, передбачаючи право Суду висувати 
додаткові вимоги, що впливають на порядок вико-
нання його рішень і висновків. Зокрема, ч. 2 ст. 81 
передбачає, що в разі визнання неконституційними 
актів про призначення виборів, всеукраїнського ре-
ферендуму чи місцевого референдуму в АР Крим, 
у своєму рішенні Суд зазначає про припинення ді-
яльності всіх органів, які були створені для прове-
дення цих виборів чи референдумів, про знищення 
бюлетенів, агітаційних матеріалів і про припинен-
ня фінансування заходів щодо проведення виборів 
чи референдумів та повернення в доход держави 
перерахованих, але не використаних коштів. 

Іншими прикладами норм, що певним чином 
стосуються порядку виконання рішень Суду є п. 1 
ч. 1 ст. 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», ст. 150 Регламенту Верховної Ради 
України. Так, відповідно до ст. 150 Регламенту Вер-
ховної Ради України якщо у висновку Конституцій-
ного Суду України законопроект про внесення змін 
до Конституції України в цілому або його окремі 
положення визнано такими, що не відповідають 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а та-
кож у разі якщо у висновку Конституційного Суду 

України є застереження до положень такого зако-
нопроекту, Верховна Рада вирішує питання про 
подальшу роботу над законопроектом і визначає: 
1) строк подання відповідними суб'єктами пропо-
зицій, поправок до законопроекту; 2) строк опра-
цювання пропозицій, поправок до законопроекту 
головним та іншими визначеними комітетами; 3) 
строк надання відповідних документів народним 
депутатам; 4) дату розгляду питання про розгляд 
пропозицій, поправок до законопроекту про вне-
сення змін до Конституції України [6]. Підготовка 
законопроекту про внесення змін до Конституції 
України для прийняття до нього пропозицій, по-
правок здійснюється в порядку підготовки законо-
проектів до другого читання. При цьому в порів-
няльній таблиці законопроекту розміщується текст 
визначеного Верховною Радою законопроекту про 
внесення змін до Конституції України, щодо якого 
Конституційним Судом України надано відповід-
ний висновок (пункт 1 частини першої статті 118 
цього Регламенту).

Закон України «Про місцеві державні адміні-
страції» пунктом 1 частини 1 статті 25 встановлює, 
що місцева державна адміністрація забезпечує ви-
конання Конституції та законів України, рішень 
Конституційного Суду України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, інших орга-
нів державної влади [7].

Частина 2 статті 70 Закону надає Суду право 
у разі необхідності визначити у своєму рішенні, 
висновку порядок і строки їх виконання, а також 
покласти на відповідні державні органи обов'язки 
щодо забезпечення виконання рішення, додер-
жання висновку. Покладення обов’язку на органи 
державної влади виконати рішення КСУ Суд за-
стосовує досить часто. Зазвичай такими органами 
виступають Верховна Рада України, Кабінет Мі-
ністрів України, Президент України, рідше – Рада 
Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, 
Центральна виборча комісія.

Важливе значення для деталізації абстрактного 
правового регулювання механізму виконання рі-
шень КСУ має його власна практика. Так, у Рішен-
ні від 14 грудня 2000 року N 15-рп/2000 (справа про 
порядок виконання рішень Конституційного Суду 
України), здійснюючи тлумачення положень статті 
70 Закону України «Про Конституційний Суд Укра-
їни», Суд зазначив, що у разі необхідності Консти-
туційний Суд України може визначити у своєму 
рішенні, висновку додаткові заходи, пов'язані з 
порядком їх виконання, звернувши увагу на термі-
новість чи обов'язки щодо його забезпечення. При 
цьому незалежно від того, чи визначено в рішенні, 
висновку Конституційного Суду України, зокрема, 
порядок його виконання, відповідні державні орга-
ни зобов'язані діяти лише на підставі, в межах по-
вноважень та у спосіб, що передбачені Конституці-
єю та законами України [8]. Проте, відповідно до 
абзацу шостого п. 4 мотивувальної частини зазна-
ченого Рішення додаткове визначення у рішеннях, 
висновках Конституційного Суду України порядку 
їх виконання не скасовує і не підміняє загальної 
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обов'язковості їх виконання. Незалежно від того, 
наявні чи відсутні в рішеннях, висновках Консти-
туційного Суду України приписи щодо порядку їх 
виконання, відповідні закони, інші правові акти або 
їх окремі положення, визнані за цими рішеннями 
неконституційними, не підлягають застосуванню 
як такі, що втратили чинність з дня ухвалення Кон-
ституційним Судом України рішення про їх некон-
ституційність.

Невизначеність механізму реалізації актів Кон-
ституційного Суду хоча й не зв’язує руки Суду, але 
на практиці провокує ситуації, коли правова воля 
Конституційного Суду України залишається «непо-
чутою» учасниками правовідносин різного рівня. 
Аналіз сучасної практики КСУ свідчить про нео-
дноразові факти невиконання або неналежного ви-
конання рішень Суду. Левову частку в цих випад-
ках складає недобросовісне ставлення суб’єктів, 
яким належить вчинити дії щодо виконання таких 
рішень. Особливо, якщо це стосується безпосеред-
ньо їх прав та обов’язків. Так, перший факт неви-
конання рішення Конституційного Суду України 
відбувся вже у 1997 році щодо першого рішення 
Суду. Мова йде про Рішення КСУ від 13 травня 
1997 року № 1-зп (справа щодо несумісності де-
путатського мандата), яким Суд визнав неконсти-
туційним сумісництво мандата народного депутата 
України та ряду посад: голови місцевої ради, голо-
ви місцевої адміністрації або міського голови, мі-
ністра [9]. Аналогічна доля з тих чи інших причин 
спіткала рішення Конституційного суду від 7 липня 
1998 року № 11-рп/98 (справа щодо порядку голо-
сування та повторного розгляду законів Верховною 
Радою України), від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 
(справа про соціальні гарантії громадян), від 30 ве-
ресня 2009 року № 23-рп/2009 (справа про право 
на правову допомогу), від 25 листопада 1998 року 
№ 15-рп/98 (справа про платні медичні послуги) та 
ряд інших рішень. Безсумнівно, значна кількість 
рішень Конституційного Суду України стосуються 
фундаментальних прав і свобод людини і грома-
дянина (як-то право на медичну допомогу). Від-
сутність належного виконання таких рішень Суду 
призводить до того, що зазначені права фактично 
залишаються нереалізованими. Невиконання рі-
шень Конституційного Суду України фактично 
позбавляє конституційні права особи захисту та 
шкодить репутації Конституційного Суду України 
як найавторитетнішої судової установи держави. 
У підсумку в особи формується почуття розчару-
вання в національних засобах забезпечення прав 
людини і громадяни вимушені шукати захист своїх 
прав та інтересів у міжнародних установах.

Ситуація ускладнюється відсутністю реальних 
важелів впливу Конституційного Суду України на 
суб’єктів виконання його рішень. На думку амери-
канського юриста Д. Баррі конституційні суди не 
мають ні зброї, ні солдат, а тому виконуючи влас-
ні рішення, повинні спиратися на силу принципів, 
які вони проголошують [10, с. 79]. Однак, в Україні 
для реалізації рішень КСУ недостатньо лише сили 
авторитету Суду, безпосередньої дії його правових 

позицій, а існує потреба участі в цьому процесі 
держави.

Основними факторами впливу на виконання рі-
шень Конституційного Суду України слід вважати 
такі: 1) невизначеність порядку виконання рішень 
Суду; 2) невикористання Судом своїх владних ре-
сурсів на тлі відсутності політичної волі суб’єктів, 
які мають забезпечити виконання рішень КСУ; 3) 
низький рівень політичної і правової культури по-
садових і службових осіб органів державної влади, 
місцевого самоврядування, що виявляється у від-
сутності ціннісного праворозуміння та нехтуванні 
ідеями законності, пропорційності, верховенства 
права; 4) незрозумілість правових позицій Кон-
ституційного Суду України, викладених у рішенні, 
яке підлягає виконанню; 5) відсутність механізму 
притягнення до відповідальності осіб, які не вико-
нують рішення КСУ. Слід зазначити, що найбільш 
широку класифікацію причин невиконання рішень 
Конституційного Суду України наводить М. Мар-
куш, яка поділяє такі причини на доктринальні, 
політичні, інституційні, законодавчі, суб’єктивні, 
інформативні [3, с. 78-80]. 

Центральне місце в переліку причин недоско-
налості порядку виконання рішень Конституцій-
ного Суду України все ж таки посідає відсутність 
необхідного правового забезпечення, що свідчить 
про необхідність створення дієвого механізму реа-
лізації актів Суду. Вирішення окресленої проблеми 
вбачається у нормативному закріпленні порядку 
виконання рішень КСУ. Систематизуючи думки 
конституціоналістів та позитивний досвід зарубіж-
них держав, варто запропонувати декілька способів 
реалізації такої пропозиції.

Перший варіант – внесення змін до Конституції 
України, які б врегулювали деякі проблемні аспекти 
виконання рішень Суду. Зазначимо, що такий шлях 
має певну перевагу у зв’язку з тим, що Конституція 
України має більшу складну процедуру внесення 
змін порівняно зі звичайним законом. Закріплен-
ня механізму виконання рішень Конституційного 
Суду України в Основному Законі покликане за-
побігти маніпулюванню діяльністю Суду з боку 
парламенту шляхом зловживання повноваженнями 
щодо внесення змін до Конституції. Проте, слід 
зазначити, що основна цінність Конституції – в її 
стабільності, тому врегулювання процесуальних 
питань реалізації актів Суду в Основному Законі 
вбачається необґрунтованим.

Другий варіант – внести відповідні зміни до За-
кону України «Про Конституційний Суд України». 
У даному контексті М. Мітюков пропонує внести до 
Закону додатковий розділ «Виконання рішень Кон-
ституційного Суду» [11, с. 7], в якому слід застере-
жити основні процедурні аспекти реалізації актів 
Суду. На користь такого варіанту можна зазначити, 
що систематизація більшості норм, які регулюють 
порядок діяльності Конституційного Суду України, 
в одному нормативно-правовому акті є з першого 
погляду досить зручним і раціональним способом 
усунення існуючої законодавчої прогалини. Втім, 
порядок виконання рішень Конституційного Суду 
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є складним з огляду на правову природу його актів, 
а норми, що покликані врегулювати такий порядок, 
носять суто процесуальний характер. Тому з точ-
ки зору законодавчої техніки є не зовсім доречним 
включення процесуальних положень до матеріаль-
но-правового за своїм змістом закону.

Третій варіант – врегулювати порядок вико-
нання рішень Конституційного Суду України у 
внутрішньому акті – в Регламенті Конституційно-
го Суду України – шляхом доповнення його змісту 
відповідним розділом. Варто погодитися з думкою 
В. Скоморохи, який зазначає, що такий спосіб усу-
нення існуючої прогалини в законодавстві є недо-
пустимим, оскільки Регламент, який затверджений 
Судом, не здатний належним чином забезпечити 
реалізацію рішень Конституційного Суду України, 
виходячи з його правової природи [12, с. 54].

Нарешті, четвертий шлях вирішення проблеми 
полягає в прийнятті спеціального процесуального 
закону про порядок виконання рішень Конститу-
ційного Суду України (аналогічного Кодексу кон-
ституційного судочинства Республіки Молдова). 
Дану ідею підтримує ряд науковців, які пропо-
нують різну назву зазначеному акту. Так, А. Се-
ліванов пропонує прийняти Закон України «Про 
забезпечення виконання рішень Конституційного 
Суду», який передбачатиме чіткий механізм реалі-
зації актів Суду із зазначенням строків, суб’єктів, 
відповідальності за невиконання тощо [13, с. 30]. 
Конкретні пропозиції щодо назви, структури та 

змісту спеціального процесуального закону виро-
бив науковий консультант судді Конституційного 
Суду України, кандидат юридичних наук А. Янчук, 
який запропонував проект Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики (пра-
вових позицій) Конституційного Суду України» 
[14, с. 132]. 

Таким чином, найбільш оптимальним варіан-
том нормативного врегулювання механізму ви-
конання рішень Конституційного Суду України є 
прийняття спеціального закону (наприклад, Закону 
України «Про виконання рішень Конституційного 
Суду України»), який має визначати передусім: 1) 
загальні засади виконання рішень Суду; 2) момент 
початку процедури виконання рішень Суду; 3) коло 
суб’єктів, які забезпечують виконання рішення 
КСУ, із визначенням відповідних обов’язків щодо 
забезпечення реалізації актів Суду; 4) часові межі 
застосування заходів щодо забезпечення виконан-
ня рішень Суду в залежності від категорії такого 
рішення; 5) загальні та додаткові заходи щодо за-
безпечення виконання рішень Суду; 6) відпові-
дальність за невиконання, неналежне виконання чи 
перешкоджання виконанню рішення Суду. Очевид-
но, що прийняття такого закону значно оптимізує 
конституційний контроль в Україні. Для усунення 
юридичної неузгодженості пропонується внести 
відповідні зміни до інших нормативно-правових 
актів, які пов’язані із порядком виконання рішень 
Конституційного Суду України. 
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У статті досліджена суть законодавчих колізій і практичних питань, пов’язаних із мунізацією (вакцинацією) населення 
України у ключі реалізації права відмови від щеплень у державі. Надано короткий огляд причин виникнення даного спір-
ного питання з медичної точки зору. Досліджено досвід деяких держав Європейського Союзу у гармонізації суспільних і 
державних інтересів у сфері охорони здоров'я населення шляхом всезагальної вакцинації. Визначені шляхи удоскона-
лення вітчизняного законодавства з урахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова: вакцина, вакцинація, імунізація, держави Європейського союзу, охорона здоров’я, право на освіту, 
суспільний інтерес, щеплення.

В статье исследована сущность законодательных коллизий и практических вопросов, связанных с иммунизацией 
(вакцинацией) населения Украины в ключе реализации права на отказ от прививок в государстве. Предоставлен крат-
кий обзор причин возникновения данного спорного вопроса с медицинской точки зрения. Исследован опыт некоторых 
государств Эвропейского Союза в гармонизации общественных и государственных интересов в сфере охраны здоровья 
населения путем всеобщей вакцинации. Обозначены пути усовершенствования отечественного законодательства с уче-
том международного опыта.

Ключевые слова: вакцина, вакцинация, иммунизация, государства Эвропейского союза, охрана здоровья, право на 
образование, общественный интерес, прививки.

In the article has been analyzed the nature of legislative conflicts and practical issues related to immunization (vaccination) 
of the Ukrainians in the key of the right to vaccination refuse in the state. Provided a brief overview of the causes of this 
controversial issue from a medical point of view. Explored the experiences of some of the level of European Union harmonization 
of public and government interest in the health of the population through universal vaccination. Identified ways of improving the 
national legislation considering international experience.

Key words: vaccine, vaccination, immunization, the state level of European Union, health, right to education, the public 
interest, vaccinations.

Актуальнісь дослідження. Конституція Украї-
ни закріпила право громадян на охорону здоров'я, 
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49) 
[1, с. 141]. Серед проблем, пов’язаних з реалізаці-
єю даних прав, важливе місце посідає проблема 
права відмови від вакцинації, яка є надзвичайно 
актуальною в Україні та світі.

постановка проблеми. Наразі виникає багато 
суперечок з приводу корисності вакцинації. Одні 
спеціалісти категорично виступають за щеплення 
[10], інші – проти «масовості» цього медичного 
втручання з обов’язковим попереднім обстеженням 
дитини, яка щеплюється [9], треті – проти вико-
ристання живих вакцин в «профілактиці здоров'я» 
дітей. В СРСР була і четверта група педіатрів та 
фтизіатрів, а також деяких епідеміологів-імуноло-
гів, які робили спроби обмежити вседозволеність 
у «вдосконаленні» природи людини, починаючи з 
народження, доводячи небезпеку щеплення, тобто 
виступали проти вакцинації новонароджених вза-
галі [8]. 

Натомість, в українських ЗМІ постійно 
з'являються повідомлення про випадки смертей та 
каліцтва дітей після планового щеплення [12]. У 
всіх історій схожий сценарій – батьки кажуть, що 
виною всьому вакцина, лікарі знаходять інші при-

чини смерті. А в Міністерстві охорони здоров’я 
офіційно заявляють, що жодного разу вакцинація 
не ставала причиною смерті [11].

Метою даної роботи є визначення суперечнос-
тей в українському законодавстві та практичних 
реалій щодо конкретного питання – права відмови 
батьків від щеплень в Україні, та порівняння укра-
їнського досвіду з досвідом міжнародним.

При цьому, деякі спеціалісти-імунологи дово-
дять: вакцини не перевіряються ні на канцероген-
ний (здатність викликати рак), ні на мутагенний 
(здатність викликати генетичні мутації) ефекти. 
У вакцини додаються високотоксичні речовини 
(ртуть, формальдегід, фенол, алюміній), хоча ніхто 
й ніколи не довів нешкідливість їхнього застосу-
вання для дітей. Правильним буде зворотне – до-
статня кількість досліджень довела, що ці речови-
ни отрутні, шкідливі для організму, можуть стати 
причиною важких хвороб [8].

Наразі офіційна медицина, а відтак і держава, 
вважають метод вакцинації населення (у тому чис-
лі, такої важливої його прошарки як дітей) науково 
обгрунтованим, економічно виправданим (вигід-
ним) та ефективним.

Відтак, в українському суспільстві склалася 
двояка думка щодо необхідності проведення вак-
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цинації. Більш того, суспільство настільки поляри-
зоване у даному питанні, що напруга у медичних 
закладах з приводу, скажімо, відмови батьків дити-
ни від її щеплення, доходить до критичної точки.

Тому нагальна мета держави – урівноважити 
суспільні та економічні інтереси з пріоритетною 
ціллю збереження здоров’я нації, використовуючи 
відповідний науковий базис і міжнародний досвід. 
Також метою є приведення українського законодав-
ства у відповідність з міжнародними актами, рати-
фікованими Україною, щодо прав людини у сфері 
медичного забезпечення. 

Правове регулювання вакцинації в Україні здій-
снюється на основі Конституції, Законів «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» [3], 
«Про захист населення від інфекційних хвороб» [4] 
і рядом підзаконних нормативно-правових актів.

При цьому, Календарем щеплень, що затвер-
джується МОЗ України, визначається перелік 
обов’язкових профілактичних щеплень [2].

Ст. 42 ЗУ «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» [3] визначає, що ризиковані ме-
тоди профілактики визнаються допустимими, якщо 
вони застосовуються за згодою інформованого про 
їх можливі шкідливі наслідки пацієнта. При цьому, 
щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медич-
не втручання здійснюється за згодою їх законних 
представників (ст. 43) [3]. 

Практично, вимога законодавства про належну 
поінформованість батьків щодо можливих побіч-
них наслідків щеплення не виконується. Це також 
є порушенням основних принципів законодавства 
про інформацію щодо її відкритості, повноти і до-
стовірності, що тягне за собою дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністративну або криміналь-
но-правову відповідальність в залежності від на-
слідків [5].

Тим не менш, право відмови батьків дитини від 
її щеплення гарантується законодавством [4]. 

Однак, наступним кроком системи є або повна 
заборона нещепленій дитині відвідувати навчальні 
заклади (школи, дитячі садки), або відсторонення 
від навчального процесу з умовою якнайшвидше 
зробити усі необхідні щеплення згідно Календаря 
щеплень, що затверджується МОЗ України [2 ]. 
Такі заборони здійснюються посадовими особами 
– головними лікарями, головними лікарями сані-
тарно-епідеміологічних станцій і т. д.

Фактично, така заборона є порушенням конститу-
ційного права на освіту. Дана норма Конституції до-
цільно розтлумачена Конституційним Судом України 
у Рішенні від 04.03.2004 № 5-рп/2004: доступність 
освіти як конституційна гарантія реалізації права на 
освіту на принципах рівності, означає, що нікому не 
може бути відмовлено у праві на освіту [6].

Існує колізійне питання з цього приводу. Норма 
ч. 3 ст. 15 ЗУ «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб» визначає, що дітям, які не отримали 
профілактичних щеплень, відвідування дитячих за-
кладів не дозволяється [4]. Однак згідно ст. 63 Кон-
ституції України лише в умовах воєнного або над-
звичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії 
цих обмежень [1, с. 141]. 

Однак, ч. 3 ст. 15 ЗУ «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» [4] залишається вирішаль-
ною нормою для органів охорони здоров’я на шля-
ху забезпечення нормальної, як вони зазначають, 
епідемічної ситуації в державі. З юридичної ж точ-
ки зору, порушуються правила ієрархічної системи 
та юридичної сили нормативно-правових актів [7]. 
Отже, нещеплені діти не допускаються до занять і 
батьки вимушені звертатися в суд за захистом по-
рушених прав. 

Слід також зазначити, що чинним законодав-
ством відповідальність за побічні наслідки від ще-
плень не визначена.

З іншого боку, міжнародні принципи організа-
ції вакцинації засновані на міжнародно-правових 
стандартах у сфері охорони здоров'я, які відповідно 
відображені в законодавстві та правилах імунізації 
усіх розвинених країн світу. Дані стандарти перед-
бачають право громадян на добровільну інформо-
вану згоду при проведенні імунізації, право батьків 
на відмову при проведенні вакцинації їхніх дітей, 
за винятком так званих надзвичайних ситуацій.

Окрім того, Європейський суд з прав людини 
неодноразово підкреслював, що свобода вибору та 
самовизначення є фундаментальними складовими 
життя і що за відсутності певних ознак необхіднос-
ті захисту третіх осіб, таких як, наприклад, приму-
сова вакцинація у період епідемії, держава пови-
нна утримуватися від втручання у свободу вибору 
громадян у сфері охорони здоров’я, оскільки таке 
втручання може лише зменшити, а не підвищити 
цінність життя (п. 136 Рішення Європейського суду 
з прав людини у справі «Релігійна громада Свідків 
Єгови в м. Москва проти Російської Федерації» від 
10.06.2010 р.) [14].

Аналогічну з Європейським судом з прав лю-
дини позицію зайняли і законодавці таких держав, 
як Канада, Бельгія, Норвегія, Нідерланди, Японія, 
Швейцарія та ін. [14].

Однак, у Франції відмова від щеплення від ту-
беркульозу карається вштрафом у розмірі 3750 EUR 
і позбавленням волі до 6 місяців з обов’язковим ще-
пленням. Відмова від інших обов’язкових щеплень 
карається штрафом 1500 EUR та/або 1 місяць по-
збавлення волі. Більшість правозахисних організа-
цій Франції вважають таке положення справ пося-
ганням на основоположні права та свободи людини 
та борються за відміну відповідних норм [13]. Од-
нак, dura lex, sed lex.

Отже, проблема вакцинації та відмови від неї є 
дійсно неабияк важливою в Україні, що потребує 
негайного перегляду нині чинних засад правового 
регулювання імунізації населення з метою най-
більш повного законодавчого відображення дано-
го питання, ліквідації колізій і спірних моментів. 
Також важливим є налагодження якісної просвіт-
ницької роботи щодо вакцинопрофілактики задля 
дійсної реалізації демократичної засади вільного 
волевиявлення у нашій державі. Для цього необхід-
но створити спеціалізовані наукові інститути, які б 
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займалися глибинним дослідженням даного засо-
бу охорони здоров’я (визначення сутності методу 
імунізації та його виправданість у сучасних умовах 
на конкретній території у конкретний час), обґрун-
туванням необхідності або, навпаки, шкідливості 
вакцинопрофілактики, а також удосконаленням за-
собів імунізації, якщо її ефективність і безпечність 
буде доведена на науковому рівні. Основна мета – 
забезпечення здоров’я нації.

Реформам має піддатися і система охорони 
здоров’я у сфері вакцинопрофілактики. Устале-
ний «спокійний» підхід до імунізації має бути за-
мінений науково обґрунтованим і відповідальним. 
Кваліфікований огляд дитини, рання діагностика 
можливих ускладнень після щеплень – все це до-
поможе уникнути ускладнень із здоров’ям щепле-
ного, а значить – підстав для правопорушень з боку 
органів публічної влади.
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Робота присвячена розгляду питання про один із видів реалізації корпоративних прав, зокрема право учасника в 
управлінні товариством. Подано коротку характеристику корпоративного права – право учасника в управлінні товари-
ством, проаналізовано чинне законодавство України щодо реалізації корпоративних прав.

Ключові слова: учасник товариства, корпоративне право, управління товариством, господарське товариство, ста-
тут, загальні збори.

Робота посвящена рассмотрению вопроса об одном из видов реализации корпоративных прав, в частности пра-
во участника в управлении обществом. Подана короткая характеристика корпоративного права – право участника 
в управлении обществом, проанализировано действующее законодательство Украины относительно реализации 
корпоративных прав.

Ключевые слова: участник общества, корпоративное право, управление обществом, хозяйственное общество, 
устав, общие собрания.

In the article is sanctified to consideration of question about one of types of realization of corporate laws, in particular right 
for a participant in a management society. Short description of corporate law – right for a participant is given in a management 
society, the current legislation of Ukraine is analysed in relation to realization of corporate laws.

Key words: are a participant of society, corporate law, management, economic society, charter, general collections, society.

Актуальність теми полягає у тому, що за остан-
ні роки, велику увагу розвитку корпоративних від-
носин та законодавчій базі, яка регулює такі від-
носини, приділяють, як науковці, зокрема, такі, 
як В.А. Васильєва, В.В. Луць, О.С. Швиденко, 
О.Р. Кібенко , І.Р. Калаур та ін., так і практикуючі 
юристи, оскільки справ з приводу корпоративних 
спорів щоразу збільшується, але, на жаль, єдино-
го і чіткого їхнього врегулювання і тлумачення не-
має. Тому, за необхідне є потреба у зверненні ува-
ги щодо «шляхів» реалізації корпоративних прав 
учасником товариства, зокрема питанню про право 
в управлінні товариством.

До права учасників брати участь в управлінні 
товариством входить цілий ряд прав, які поляга-
ють не тільки в участі у загальних зборах. Учас-
ник реалізує його також шляхом здійснення прав 
щодо формування органів управління товариства, 
порядку прийняття ними рішень тощо. Такі його 
правомочності залежать від порядку скликання 
зборів, форми їх проведення, форми голосування, 
визначення кворуму тощо. Вони мають свої риси, 
характерні для конкретного виду господарського 
товариства.

Чинне законодавство України надає акціонерам 
можливість реалізовувати своє право на управлін-
ня шляхом: 

- ініціювання скликання загальних зборів акці-
онерів на умовах і в порядку, визначеному законо-
давством;

- отримання повідомлення про скликання за-
гальних зборів акціонерів на умовах і в порядку, 
визначеному законодавством;

- ознайомлення з документами, пов’язаними із 
порядком денним зборів;

- внесення пропозицій щодо порядку денного 
загальних зборів;

- присутності на загальних зборах;
- надання повноважень щодо участі у загальних 

зборах іншим особам;
- оскарження рішення загальних зборів тощо.
Суперечливою, на наш погляд, є позиція О.С. 

Швиденка, який вважає, що акція посвідчує право 
участі в акціонерному товаристві, а змістом права 
участі виступають інші права – на участь в управ-
лінні, отримання дивідендів, майна при ліквідації 
товариства тощо [1, c. 4]. Тут слід відзначити, що 
кожне із наведених корпоративних прав має свій 
зміст і далеко не кожне із них залежить від права 
участі. Прикладом можуть бути власники привіле-
йованих акцій, які наділені переважним правом на 
отримання дивідендів. При цьому таке їхнє право 
не залежить від участі в діяльності акціонерного 
товариства.

Передплатники акцій, а також учасники ін-
ших видів господарських товариств мають право 
реалізовувати свої правомочності щодо управ-
ління товариством ще на етапі його створення, 
шляхом участі в загальних зборах акціонерного 
товариства.
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Закон України «Про господарські товариства» 
не регулює належним чином питання про порядок 
скликання загальних зборів акціонерів. З цього 
можна зробити висновок про те, що законодавець, 
таким чином, намагався віднести його до локаль-
ного регулювання. Про це йде мова і у статті 159 
ЦК України. У наведеній статті зафіксовано по-
ложення, згідно з яким порядок скликання і про-
ведення загальних зборів, а також умови скликання 
і проведення позачергових зборів та повідомлення 
акціонерів встановлюються статутом товариства і 
законом [2]. Статутом товариства повинен бути пе-
редбачений порядок персонального повідомлення 
держателів іменних акцій про скликання загальних 
зборів. 

Згідно із ст. 43 ЗУ «Про господарські товари-
ства» загальне повідомлення друкується в місцевій 
пресі за місцезнаходженням акціонерного товари-
ства і в одному із офіційних друкованих видань 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Укра-
їни чи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку із зазначенням часу і місця про-
ведення зборів та порядку денного. Повідомлення 
повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до 
скликання загальних зборів [3].

У провадження Вищого господарського суду 
України (далі – ВГС України) перебувала справа, 
підставою розгляду якої було неповідомлення пер-
сонально акціонера, який володіє іменними акція-
ми, про проведення загальних зборів. Апеляційний 
суд виходив з того, що участь цього акціонера у за-
гальних зборах не вплинуло би на результати голо-
сування. ВГС України не підтримав позицію апеля-
ційного суду і зазначив, що позивач, оскільки він 
виступає держателем іменних акцій, мав право на 
персональне повідомлення. ВГС України не вста-
новлював співвідношення кількості акцій, а отже 
і кількості можливих голосів позивача і загальної 
кількості голосів на зборах. З вищесказаного мож-
на зробити висновок, що таке порушення саме по 
собі є істотним [4, c. 30]. 

Багато науковців підтримують позицію ВГС 
України, вказуючи на те, що суд зобов’язаний ви-
знати рішення загальних зборів недійсними і не 
має значення, чи могла мати вплив присутність 
акціонера на результати голосування (якщо його 
не оповістили про проведення загальних зборів) і 
чи заподіяло винесене суперечливе рішення якісь 
збитки цьому акціонерові [5, c. 24]. 

Загальні збори відіграють все меншу і меншу 
роль в управлінні акціонерним товариством. Деякі 
автори, зокрема О.Р. Кібенко, відносить до осно-
вних причин такого явища той факт, що учасники 
великих корпорацій незацікавлені у відвідуванні 
загальних зборів. Інституціональним інвесторам 
краще вирішувати управлінські питання при без-
посередній зустрічі із директором. Щодо дрібних 
акціонерів, то відвідування загальних зборів для 
них є досить дорогим і вони можуть відчувати від-
сутність реальної можливості впливати на ведення 
справ такої корпорації через малу кількість голосів, 
якими вони володіють [6, c. 194]. 

Чинні законодавчі акти України встановлюють 
нечіткий порядок визначення кворуму загальних 
зборів у разі, коли товариство проводить додатко-
вий випуск акцій, але не всі акції цього випуску 
оплачені. Тут спірними виступають питання чи 
мають право голосувати акціонери, які оплатили 
акції лише частково і та чи будуть враховуватись 
неоплачені акціонерами акції при визначенні кво-
руму загальних зборів. Погоджуємося з думкою 
науковців, які вважають, що такі питання повинні 
бути детально врегульовані у статуті акціонерного 
товариства [7, c. 134]. 

Ч. 4 ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» 
передбачено положення, згідно з ким учасники 
товариства, яким належать у сукупності більш як 
20 відсотками голосів, можуть вимагати скликання 
позачергових загальних зборів учасників у будь-
який час і з будь-якого приводу, що стосується ді-
яльності товариства. Про проведення загальних 
зборів товариства учасники повідомляються спо-
собом, який передбачений статутом, із зазначенням 
часу і місця проведення зборів та порядку денного. 
Таке оповіщення повинно бути зроблено не менш 
як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-
який учасник товариства має право вимагати роз-
гляду питання на загальних зборах учасників при 
умові, що воно було ним поставлено не пізніш як за 
25 днів до початку зборів. Не пізніш, як за 7 днів до 
скликання загальних зборів учасникам товариства 
надається можливість ознайомитися з документа-
ми, внесеними до порядку денного зборів. Щодо 
питань, які не включені до порядку денного, то рі-
шення по них можуть прийматися тільки за згодою 
всіх учасників, присутніх на зборах. 

Ч. 8 ст. 49 «Про господарські товариства» перед-
бачено, що ревізійна комісія зобов'язана вимагати 
позачергового скликання загальних зборів акціоне-
рів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам 
акціонерного товариства або виявлення зловжи-
вань, вчинених посадовими особами. Водночас п. 
«є» ст. 41 вищезгаданого Закону надає загальним 
зборам повноваження щодо винесення рішень про 
притягнення до майнової відповідальності посадо-
вих осіб органів управління товариства. На прак-
тиці така відповідальність передбачає, як правило, 
компенсацію завданих збитків товариству [3].

Недоліком чинного законодавства України є від-
сутність положень, які би встановлювали конкрет-
ні санкції у разі вчинення посадовими особами ак-
ціонерного товариства правопорушень, пов’язаних 
із діяльністю такого товариства. Відсутність таких 
санкцій призведе до ухилення від відповідальнос-
ті. На нашу думку, через відсутність норм, які би 
передбачали конкретну відповідальність посадо-
вих осіб товариства, не можна буде притягнути до 
відповідальності, наприклад, голову виконавчого 
органу, який уклав від імені товариства угоду всу-
переч рішенню виконавчого органу чи з порушен-
ням вимог статуту, якщо особа, яка уклала з това-
риством таку угоду, не знала про невідповідність 
дій голови вимогам статуту чи рішенню виконав-
чого органу [7, c. 138]. 
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Здійснення контролю за діяльністю товариства 
є одним із управлінських прав учасників, які допо-
магають боротись із зловживаннями їх корпоратив-
ними правами. Даний контроль може здійснюва-
тись учасником безпосередньо чи через відповідні 
органи товариства. 

Одним із таких органів є наглядова рада, яка ви-
значає форми контролю за діяльністю виконавчого 
органу товариства. Згідно з ч. 3 ст. 160 ЦК України 
члени наглядової ради акціонерного товариства не 
можуть бути членами його виконавчого органу. Ст. 
46 Закону України «Про господарські товариства» 
передбачає положення, згідно з яким до складу на-
глядової ради обираються лише його акціонери. 
Щодо ЦК України, то в ньому така вимога відсут-
ня. Деякі науковці висловлюють думку про те, що 
доцільно було б закріпити у законодавстві норму, 
яка б встановлювала можливість входження до на-
глядової ради більш кваліфікованих спеціалістів 
(економістів, банкірів, вчених тощо) [8, c. 262].

Контроль за фінансово-господарською діяль-
ністю правління акціонерного товариства здійсню-
ється ревізійною комісією, яка обирається з числа 
акціонерів. Членами ревізійної комісії не можуть 
бути члени правління, наглядової ради акціонерно-
го товариства та інші посадові особи [3].

Що стосується товариств з обмеженою і додат-
ковою відповідальністю, то при аналізі обсягу ком-
петенції загальних зборів, який передбачений ст. 
59 Закону України «По господарські товариства» 
та ч. 4 ст. 145, то тут слід відмітити, що цей пере-
лік може бути розширений не тільки спеціальним 
законом, але і статутом товариства [3]. При цьому 
ЦК України забороняє делегувати повноваження з 
питань, віднесених до виключної компетенції за-
гальних зборів, будь-яким іншим органам товари-
ства, зокрема виконавчому [2].

Учасники ТзОВ мають кількість голосів, про-
порційну розміру їх часток у статутному капіталі. 
Чинними законодавчими актами ніде прямо не 
встановлені наслідки порушення процедури при-
йняття рішень в ТзОВ. Їх встановлюють шляхом 
тлумачення деяких правових норм. Наприклад, ч. 
ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» перед-
бачено, що загальні збори учасників вважаються 
повноважними, якщо на них присутні учасники 
(представники учасників), що володіють у сукуп-
ності більш як 60 відсотками голосів. З відси ви-
пливає висновок, що порушення цієї норми може 
бути підставою для визнання відповідного рішення 
недійсним, хоча про це в ній прямо не йдеться [3].

Однією із особливостей здійснення права на 
управління в ТзОВ є те, що члени виконавчих ор-
ганів, які не є учасниками товариства, мають право 
брати участь у зборах з правом дорадчого голосу. 
Посадові особи, які здійснюють управлінські та 
представницькі функції від імені ТзОВ, можуть 
бути найманими працівниками. 

Деякі дослідники вважають, що українському 
законодавцю слід використати досвід Франції і 
ФРН в регулюванні питань відповідальності по-
садових осіб, а також їх правового статусу [9, c. 

208-217]. Так, параграф 43 Закону ФРН «Про то-
вариства з обмеженою відповідальністю» встанов-
лює солідарну відповідальність для посадових осіб 
ТзОВ у разі нанесення збитків товариству. Також 
цим законом передбачені застосування штрафів та 
позбавлення волі за неправильні дані про основний 
капітал ТзОВ, паї та внески, гарантії по неповністю 
внесених вкладах, а також за розголошення вироб-
ничої чи комерційної таємниці ТзОВ [10, c. 3-31]. 

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про господарські то-
вариства» будь-який учасник товариства з обме-
женою відповідальністю має право вимагати роз-
гляду питання на загальних зборах товариства при 
умові, що це питання було ним поставлено не піз-
ніш як за 25 днів до початку зборів. Також допус-
кається прийняття рішення методом опитування 
у випадках, передбачених установчими докумен-
тами або затвердженими товариством правилами 
процедури,. У цьому випадку проект рішення або 
питання для голосування надсилається учасни-
кам, які зобов’язані у письмовій формі сповісти-
ти свою думку щодо нього. На протязі 10 днів з 
моменту одержання повідомлення від останнього 
учасника голосування всі вони повинні бути опо-
віщенні головою про прийняте рішення. Голова 
зборів товариства організовує ведення протоколу. 
Книга протоколів повинна бути у будь-який час 
надана учасникам товариства. Також мають ви-
даватися засвідчені витяги з книги протоколів на 
їхню вимогу [3]. 

Згідно з чинними законодавчими актами учас-
ники повного та командитного товариств здійсню-
ють підприємницьку діяльність від імені товари-
ства. На думку Є.О. Суханова найважливішою 
відмітною ознакою повного товариства є те, що 
підприємницька діяльність його учасників є діяль-
ністю самого товариства [11, c. 163].

Ст. 121 і 122 ЦК України виділяють такі форми 
здійснення права на управління в повному товари-
стві, як управління повним товариством і ведення 
справ повного товариства [2]. Ст. 68 ЗУ «Про гос-
подарські товариства» вирізняє тільки таку форму 
реалізації цього права, як ведення справ повного 
товариства [3].

Окрім законодавчого регламентування порядку 
здійснення управління повним товариством дого-
вором повного товариства повинно якнайдеталь-
ніше бути врегульовано питання щодо права на 
управління. Це здійснюється з метою уникнення 
суперечностей між учасниками та третіми особами 
в майбутньому. 

Управління повними та командитними това-
риствами здійснюється безпосередньо, тобто без 
створення спеціальних органів. Варто зазначити, 
що управлінськими повноваженнями в повних то-
вариствах наділені тільки повні учасники. Що сто-
сується вкладників, то вони позбавлені навіть пра-
ва заперечувати проти дій повних учасників щодо 
управління товариством.

Також, учасники товариства можуть реалізову-
вати своє право на управління через представника 
або довірчого управителя.
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Повноваження, надані довірителем повіреному, 
виражаються в довіреності. В.А. Васильєва зазна-
чає, що довіреність, яка видається повіреній особі, 
не можна розглядати як письмову форму договору 
доручення. Той факт, що така довіреність є, але до-
говір доручення не укладений у письмовій формі, 
говорить про його усну форму. Однак, довіреність 
виступає допустимим доказом укладення договору 
доручення [12, c. 277]. 

Варта схвалення позиція І.В. Спасибо-Фатє-
євої, яка наголошує на тому що від ефективності 
реалізації представником немайнових прав власни-
ка акцій залежить здійснення власником майнових 
прав акціонера [13, c. 192]. Представник вчиняє 
дії не від власного імені, а від імені особи, яку він 
представляє, та в інтересах цієї особи.

В ст. 358 ГК України передбачені обмеження, за 
якими не допускається здійснення посередницької 
діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. 
З ч. 2 ст. 1234 ЦК України випливає, що учасник 
господарського товариства не має права укладати 
заповіт через представника [2].

Загальні збори учасників товариства з обмеженою 
відповідальністю складаються з учасників товари-

ства або призначених ними представників. Подібно, 
як і в акціонерному товаристві, представники учас-
ників можуть бути постійними або призначеними на 
певний строк. Учасник вправі в будь-який час заміни-
ти свого представника у загальних зборах учасників, 
сповістивши про це інших учасників. Учасник това-
риства з обмеженою відповідальністю вправі переда-
ти свої повноваження на зборах іншому учаснику або 
представникові іншого учасника товариства [3].

Якщо представницькі правомочності учасника 
повного товариства не ґрунтуються на засновниць-
кому договорі, вони повинні підтверджуватись 
довіреністю. Якщо учасник товариства, що діє за 
довіреністю, порушує свої обов’язки, інші учасни-
ки, які не ведуть справи товариства, мають право 
вимагати припинення його повноважень щодо ве-
дення справ, в тому числі якщо такі повноваження 
передбачені договором. Щодо командитних това-
риств, то управління його діяльністю здійснюється 
повними учасниками [2]. 

Таким чином, як бачимо, законодавство Украї-
ни все ж таки потребує удосконалення та прогре-
сивних кроків у прийнятті норм щодо деталізації та 
захисту прав акціонера в управлінні товариством.
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Актуальність теми полягає в необхідності тео-
ретичного обґрунтування окремих проблемних пи-
тань, що пов’язані з документальним оформленням 
процесуальних дій учасників цивільного процесу 
під час оголошення та розгляду справи в порядку 
заочного розгляду. 

Значна чисельність фахівців як серед науковців 
так і практикуючих юристів переконані в тому, що 
саме заочний розгляд є дієвим засобом уникнення 
судової тяганини у зв’язку з ігноруванням однієї 
зі сторін судового розгляду, а також як спрощену 
процедуру цивільного судочинства на відміну від 
змагального судочинства [1, с.44-45,7].

Доступність правосуддя є однією з передумов 
утвердження судової гілки влади як повноцінного 
й самодостатнього механізму захисту прав і свобод 
людини. 

Разом із цим серед проблем національної систе-
ми правосуддя слід виділити надмірну тривалість 
вирішення цивільних спорів, що в свою чергу є 
порушенням Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Так, статтею 6 Конвенції 
закріплено право кожного на справедливий суд, що 
включає у себе зокрема, «право кожного на спра-
ведливий і публічний розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом, який вирішить спір 
щодо його прав та обов’язків цивільного характеру 
або встановить обґрунтованість будь-якого вису-
нутого проти нього кримінального обвинувачення. 
Судове рішення проголошується публічно, але пре-
са і публіка можуть бути не допущені в зал засідань 
протягом усього судового розгляду або його части-
ни в інтересах моралі, громадського порядку чи на-
ціональної безпеки в демократичному суспільстві, 
якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або 
захист приватного життя сторін, або - тією мірою, 
що визнана судом суворо необхідною, - коли за 
особливих обставин публічність розгляду може за-
шкодити інтересам правосуддя».

Практика розгляду справ Європейським судом 
з прав людини свідчить про те, що вимога щодо 
«розумного строку» стосується всіх без винятку су-
дових розглядів справ, які охоплюються статтею 6 
(справа «Кьоніг проти ФРН»).

Інститут заочного провадження відповідає по-
ложенням та спрямований на реалізацію Рекомен-
дації № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам стосовно принципів цивільного 
судочинства, що направлені на вдосконалення су-
дової системи. Для досягнення цієї мети необхідно 
забезпечити доступ сторін до спрощених і більш 
оперативних форм судочинства та захистити їх від 

зловживань та затримок, зокрема, надавши суду 
повноваження здійснювати судочинство більш 
ефективно [2, 238].

 Запропонована Цивільним процесуальним ко-
дексом України модель заочного розгляду перед-
бачає розгляд справи в порядку позовного прова-
дження з дотримання його загальних правил.

Глава 8 розділу ІІІ Цивільного процесуально-
го кодексу України регламентує умови та порядок 
проведення судового розгляду у разі неявки в су-
дове засідання відповідача, який належним чином 
повідомлений і від якого не надійшло заяви про 
розгляд справи за його відсутності або якщо по-
відомлені ним причини неявки визнані неповаж-
ними. 

Зважаючи на засади диспозитивності та зма-
гальності цивільного судочинства в Україні участь 
у судовому засіданні є правом, а не обов’язком для 
сторін судового розгляду. Разом із цим, відсутність 
сторони, зазвичай, є певним ускладненням для ви-
рішення справи по суті. 

Зокрема, «…позивач звернувся до суду з по-
зовом про стягнення заборгованості за кредитним 
договором процентів, нарахованих за користування 
кредитом та пені посилаючись на те, що відповіда-
чі відмовляються належно виконувати укладений 
між ними кредитний договір та договір поруки. 

 У судове засідання з’явився представник по-
зивача, підтримав позовні вимоги та просив суд 
стягнути з відповідачів на користь позивача борг 
за кредитним договором в сумі 23921,57 доларів 
США, що за курсом НБУ станом на 05.12.2006 р. 
становить 120803,94 грн. та судові витрати. 

Відповідачі у судове засідання не з’явились, як і 
у попередні судові засідання, хоча про час та місце 
розгляду справи повідомлялись належним чином. 
Про причини неявки суду не повідомляли, заяв про 
розгляд справи у його відсутність суду не надава-
ли. Така поведінка відповідачів свідчить про умис-
не ухилення від явки у судове засідання з метою 
уникнення небажаних наслідків. 

Відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України, у разі 
неявки в судове засідання відповідача, який належ-
ним чином повідомлений, і від якого не надійшло 
повідомлення про причини неявки, суд може ухва-
лити заочне рішення на підставі наявних у справі 
доказів, якщо позивач не заперечує проти такого 
вирішення справи. 

Враховуючи вищезазначене та думку представ-
ника позивача, суд вважає за можливим винести 
рішення у відсутність відповідачів, за наявними у 
справі доказами, яким задовольнити позовні вимо-
ги…» [3]. 

В статье анализируются вопросы оформления отдельных процессуальных действий участников гражданского про-
цесса, исследуется содержание существующих на сегодня в судебной практике вынесения определений суда о рассмо-
трении дела в порядке заочного производства.

Ключевые слова: определение суда, заочное производство, заочное решение, содержание заочного решения, со-
держание определения суда.

The statue is analyzed questions about registration separate civil proceedings process members of civil procedure, 
examines the contents of existing today in the case law of the determination of the court proceedings in absentia order.

Key words: ruling, correspondence hearing, a default judgment, meaning the decision in absentia, meaning the court.
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Можливість заочного розгляду забезпечує для 
сторони позивача вирішення справи в строки вста-
новлені статтею 157 Цивільного процесуального 
кодексу України, а саме в строк не більше двох 
місяців з дня відкриття провадження у справі, а 
справи про поновлення на роботі, про стягнення 
аліментів - одного місяця. При цьому, зважаючи на 
положення статті 111, 74, 118, 122, а також у разі 
необхідності застосування положень статті 121 Ци-
вільного кодексу України на наш погляд, розумним 
строком для розгляду справи в порядку заочного 
розгляду буде строк до чотирьох тижнів. 

Особливістю заочного розгляду справи є те, що 
суд може ухвалити заочне рішення лише у справах 
позовного провадження та на підставі наявних у 
справі доказів, якщо позивач не заперечує проти 
такого вирішення справи. 

Метою запровадження інституту заочного роз-
гляду справи є розширення засобів судового за-
хисту прав, свобод та інтересів осіб, надання їм 
додаткового права діяти на власний розсуд, що 
відповідає принципу диспозитивності, а також 
убезпечення сторони позивача від зловживань на-
лежними відповідачеві процесуальними правами 
та встановлення, в певному розумінні, відповідаль-
ності для сторони, що ухиляється від вирішення 
справи по суті.

Проведення заочного розгляду справи можливе 
лише за наявності умов, що визначені статтею 224 
Цивільним процесуальним кодексом України. В 
свою чергу, під умовами заочного розгляду справи 
слід розуміти обставини, наявність яких є необхід-
ною для вирішення справи судом у порядку заочно-
го провадження.

Виходячи зі змісту статті 224 Цивільного про-
цесуального кодексу слід виділити такі умови про-
ведення заочного розгляду:

1) належне повідомлення відповідача про час і 
місце судового засідання;

2) неявка відповідача на судове засідання;
3) відсутність повідомлення про причини неяв-

ки відповідача або зазначені ним причини визнані 
судом неповажними;

4) відсутність клопотання відповідача про роз-
гляд справи за його відсутності;

5) відсутність заперечень з боку позивача про 
заочний розгляд справи на підставі наявних у спра-
ві доказів.

При цьому лише сукупність усіх наведених 
умов забезпечує можливість для суду слухати спра-
ву в порядку заочний розгляду.

Водночас слід наголосити на тому, що заочний 
розгляд справи та ухвалення заочного рішення до-
пускається виключно у зв’язку з неявкою в судове 
засідання належним чином повідомленого відпо-
відача, тоді як ухвалення заочного рішення щодо 
позивача не допускається взагалі.

Відсутність відповідача та/або його представни-
ка в залі судового засідання під час судового розгля-
ду слід кваліфікувати як неявку сторони відповіда-
ча. Тобто, якщо сторона відповідача під час розгляду 
справи знаходиться в приміщенні суду, але не має 

наміру взяти участі в судовому розгляді та без по-
важних причин відмовляється інформувати про це 
суд, вважається, що він не з’явився в судове засідан-
ня. Водночас слід наголосити, що заочний розгляд 
справи розпочинається не у зв’язку з неявкою сторо-
ни відповідача в судове засідання, а з постановленої 
судом ухвали про заочний розгляд справи.

Суд вирішує питання щодо заочного розгляду 
справи до початку розгляду справи по суті. Одно-
часно суд роз’яснює позивачеві наслідки винесен-
ня заочного рішення. Для цього, за загальним пра-
вилом, присутність позивача в судовому засіданні є 
обов’язковою. 

Згода позивача на розгляд справи в порядку за-
очного провадження має бути висловлена чітко та 
ясно з обов’язковою її фіксацією в матеріалах спра-
ви. Зокрема така заява може бути подана у письмо-
вому вигляді та долучена до матеріалів справи або 
ж усної заяви, що має бути відображена в журналі 
судового засідання. Позивач повинен врахувати, 
що заочне рішення надає відповідачеві додаткові 
гарантії захисту, тому даючи згоду на ухвалення за-
очного рішення, позивач повинен бути впевненим 
у своїй правоті, у правильності своєї позиції та на-
явності неспростовних доказів, що обґрунтовують 
його вимоги. Важливим є також те, що заочне рі-
шення ухвалюється лише за умови коли сторона 
відповідача не була присутньою на жодній зі стадій 
аж до ухвалення рішення по справі.

Крім того, суд роз’яснює стороні позивача про 
певні обмеження, з якими пов’язується заочний 
розгляд. Зокрема це стосується обмеженням прав 
розпорядження предметом спору зокрема, немож-
ливості зміни позивачем предмета або підстави 
позову , зміни розміру позовних вимог. У випадку 
ж реалізації стороною позивача прав щодо роз-
порядження предметом спору суд відповідно до 
частини 3 статті 224 Цивільного процесуального 
кодексу України відкладає судовий розгляд для 
повідомлення про це відповідача. При цьому пра-
во на заочний розгляд справи зберігається, якщо 
відповідач, отримавши це повідомлення, знову не 
з’явиться в судове засідання.

Позивач у заочному розгляді справи, вправі ви-
користовувати усі процесуальні засоби з метою 
збору доказів, що належать йому згідно зі статтями 
27, 31 Цивільного процесуального кодексу України, 
тобто заявити клопотання про виклик свідків, залу-
чення до справи третіх осіб, про витребування пись-
мових та речових доказів, призначення експертизи.

При заочному розгляді справи у разі неможливос-
ті продовження розгляду справи у зв’язку з необхід-
ністю подання нових доказів суд оголошує перерву 
на час, необхідний для цього. При цьому суд призна-
чає день нового судового засідання або його продо-
вження, про що ознайомлює під розписку учасників 
цивільного процесу, присутніх у судовому засідання. 
Учасників цивільного процесу, які не з’явилися або 
яких суд залучає вперше до участі в процесі, виклика-
ють у судове засідання на призначений день

Також при заочному розгляді справи можливо 
зупинення провадження у справі при виникненні 
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обставин, передбачених статтями 201, 202 Цивіль-
ного процесуального кодексу України, яке віднов-
люється після усунення обставин, що викликали 
його зупинення.

Підготовча частина судового засідання під час 
розгляду справи в порядку заочного провадження 
буде найбільш значущою, оскільки вона повинна 
закінчитися постановленням ухвали про заочний 
розгляд справи. Відповідно до статті 209 Цивіль-
ного процесуального кодексу України, така ухвала 
постановляється в нарадчій кімнаті та має відпові-
дати вимогам статті 210 Цивільного процесуально-
го кодексу України.

Під час розгляду справи в порядку заочного 
розгляду можуть виникнути ситуації, за яких необ-
хідно звернути справу до загального порядку роз-
гляду. У цьому випадку ухвала про розгляд справи 
в порядку заочного розгляду визнається такою, що 
втратила силу. 

Неоднозначно в судовій практиці вирішується пи-
тання, щодо форми ухвал про заочний розгляд спра-
ви. Так, зустрічаються ухвали за змістом яких суддя 
одночасно вирішує питання як про заочний розгляд 
справи так і про ухвалення заочного рішення.

Зокрема, згідно змісту ухвали Горохівського 
районного суду Волинської області по справі № 
2-444/11 суд вважав за можливе ухвалити заочне 
рішення на підставі наявних у справі доказів та 
провести заочний розгляд справи, про що позивач 
не заперечував. Зважаючи на це та керуючись стат-
тями 224, 225 Цивільного процесуального кодексу 
України, суд, ухвалив у даній справі за позовом 
ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про про відшкодування 
шкоди провести заочний розгляд справи та ухвали-
ти заочне рішення [4]. В інших випадках зокрема, 
по справі № 2-п-144/11 судом була оголошена ухва-
ла під час судового засідання з занесенням її змісту 
до журналу судового засідання [5].

Частиною другою статті 208 Цивільним проце-
суальним кодексом України визначено, що питання, 
пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, 
клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, 
питання про відкладення розгляду справи, оголо-
шення перерви, зупинення або закриття проваджен-
ня у справі, залишення заяви без розгляду, а також в 
інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирі-
шуються судом шляхом постановлення ухвал.

Частинами четвертою, п’ятою, шостою статті 
209 Цивільного процесуального кодексу України 
передбачено, що ухвали суду, які оформлюються 
окремим процесуальним документом, постанов-

ляється в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може 
постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. 
Ухвали суду, постановлені окремим процесуаль-
ним документом, підписуються суддею (суддями) і 
приєднуються до справи. Ухвали, постановлені су-
дом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться 
до журналу судового засідання. Ухвали, постанов-
лені в судовому засіданні, оголошуються негайно 
після їх постановлення.

Відповідно до частини другої статті 210 Ци-
вільного процесуального кодексу України ухвала, 
яка постановляється судом не виходячи до нарад-
чої кімнати, повинна містити відомості, визначені 
пунктами 3, 4 частини першої цієї статті, а саме мо-
тивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких 
суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, 
постановляючи ухвалу та резолютивної частини із 
зазначенням: висновку суду; строку і порядку на-
брання ухвалою законної сили та її оскарження [6].

Ухвала суду якою одночасно вирішуються пи-
тання про розгляд справи в порядку заочного роз-
гляду та прийняття заочного рішення на наш погляд 
об’єднують в собі процесуальні дії, які можуть і не 
статися. Тоді як, ухвалою суду може бути оформ-
лена лише така процесуальна дія, яка пов’язані з 
рухом справи в суді першої інстанції. Ухвалення ж 
судом заочного рішення є самостійною процесу-
альною дією якою закінчується розгляд справи по 
суті, а відтак не потребує попереднього постанов-
лення відповідної ухвали.

Останньою умовою заочного провадження є 
відсутність заперечень з боку позивача на розгляд 
справи в заочному провадженні. Якщо позивач, що 
з’явився в судове засідання, не погоджується на 
розгляд справи в порядку заочного провадження 
за відсутності відповідача, суд відкладає розгляд 
справи та направляє відповідачеві, що не з’явився, 
повторне повідомлення про час і місце нового су-
дового розгляду. Пояснюється це тим, що позива-
чеві можуть бути відомі поважні причини неявки 
відповідача у судове засідання, що тягнутиме ска-
сування заочного рішення та затягне розгляд спра-
ви в цілому. 

Зважаючи на викладене, вважаємо, що ухвала 
про заочний розгляд справи не потребує письмової 
форми її викладення окремим процесуальним до-
кументом. Достатнім є занесення її змісту до жур-
налу судового засідання. При цьому, викладений в 
журналі судового засідання зміст має містити ін-
формацію щодо підстав оголошення заочного роз-
гляду та згоду на це сторони позивача. 
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Основними напрямами духовної творчості на-
роду є наукова діяльність, література і мистецтво. 
Результати цих видів творчої діяльності, невичерп-
ні за формами, прийомами, способами об'єктивного 
вираження духовного багатства людини, є предме-
том правової охорони навіть після смерті автора. 
Певні суспільні відносини, що виникають у зв'язку 
з їх подальшим використанням, потребують право-
вого регулювання. 

На правовідносини щодо спадкування автор-
ських та суміжних прав поширюються загальні 
положення спадкування, визначені в Цивільному 
кодексі України, з врахуванням особливостей та 
специфіки переходу цих прав у спадщину. Питання 
спадкування прав інтелектуальної власності дослі-
джували такі вчені, як М. Ю. Барщевський, М. І. 
Бондарєв, Н. С. Глусь, М. В. Гордон, О. В. Дзера,В. 
К. Дроніков, Ю. О. Заіка, Т. П. Коваленко, П. С. Ни-
китюк, А. А. Рубанов, В. І. Серебровський, С. Я. 
Фурса, Є. І. Фурса, Ю. К. Толстой, Е. Б. Ейдино-
ва, Я. М. Шевченко та ін. Але спеціальне системне 
дослідження цієї теми до цього часу в Україні не 
проводилося. 

Актуальність обраної теми обумовлена недо-
статнім рівнем її наукової розробленості, наявніс-
тю значної кількості дискусійних теоретичних і 
правових проблем, суперечливим застосуванням у 
юридичній практиці правових норм, що регулюють 
процес переходу авторських та суміжних прав.

Смерть спадкодавці є підставою для виник-
нення певних прав та обов»язків не лише для 
спадкоємця,а й для інших осіб, які так чи інакше 
причетні до спадкування [1, с. 14].

Спадкоємці та інші правонаступники, які набу-
ли права спадкувати визнаються суб»єктами автор-
ського права і суміжних прав в межах строку чин-
ності майнових прав на об'єкти авторського права 
і суміжних прав. Якщо спадщину прийняло кілька 
спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину ви-

дається на ім»я кожного з них із зазначенням імені 
та частки у спадщині інших спадкоємців (стаття 
1297 Цивільного кодексу України). Розмір часток 
у спадщині кожного із спадкоємців за законом ви-
знається рівним, якщо спадкодавець у заповіті сам 
не розподілив спадщину між ними. Між тим, від-
носини з виконання заповіту характеризуються на-
явністю особливого суб»єкта – виконавця заповіту 
із широким колом повноважень, визначених як за-
коном, так і заповітом [2, с. 22]. Перехід спадщини 
до спадкоємців у порядку універсального право-
наступництва здійснюється в межах спадкового 
правовідношення, в той час як зобов»язальне пра-
вовідношення, суб»єктом якого є душе прикажчик 
лише сприяє фактичній реалізації переходу майна 
до правонаступників [3, с. 40].

Спадкоємці за законом мають ділити спадщину 
в рівних частках. У випадку, коли один із спадко-
ємців не прийме спадщину, його частка переходить 
до інших спадкоємців, закликаних до спадкування, 
і ділиться між ними порівну. За загальними вимога-
ми цивільного законодавства, надаємо визначення 
поняттю спадкування авторських і суміжних прав 
– це перехід авторського права і суміжних прав від 
спадкодавця до спадкоємців. Останнім для закрі-
плення за собою цього права слід вчинити такі дії: 
здійснити права на спадкування та виконати умови 
заповіту (за наявності таких умов);оформити право 
на спадщину. У разі відсутності інших спадкоєм-
ців, між якими розподіляється спадщина, усунен-
ня їх від права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, а також відмови від її прийняття суд ви-
знає спадщину відумерлою. У статті 1277 Цивіль-
ного кодексу України та ст. 274 Цивільного про-
цесуального кодексу України ініціатором процесу 
визнання спадщини відумерлою в суді встановлено 
лише орган місцевого самоврядування, який є виго-
донабувачем. Виходячи з того, що всі відомості про 
зазначені обставини має нотаріус, він забов»язаний 
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надати всі необхідні відомості органу місцевого 
самоврядування за місцем відкриття спадщини 
[4, с. 256]. Автори дотримуються концепції, що 
нотаріуси є заінтересованими особами у визнанні 
спадщини відумерлою, оскільки саме вони несуть 
обов»язки з приводу охорони майна [5, с. 66].

Право інтелектуальної власності та право влас-
ності на річ не залежать одне від одного. Перехід 
права на об'єкт права інтелектуальної власності не 
означає переходу права власності на річ. Перехід 
права власності на річ не означає переходу права на 
об'єкти права інтелектуальної власності (стаття 419 
Цивільного кодексу України). Зважаючи на зазначе-
ні норми законодавства, при оформленні прав спад-
кування слід враховувати право інтелектуальної 
власності на об'єкт авторського права і суміжних 
прав та право власності на річ, що містить зазначені 
об'єкти. До складу спадщини входять майнові права 
суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, 
чинні на час відкриття спадщини. Щодо права на 
опублікування твору. Ніхто не має права опублікува-
ти твір без згоди автора, крім випадків, встановле-
них законодавством (стаття 442 Цивільного кодексу 
України). У разі смерті автора його спадкоємці ма-
ють право на опублікування твору, якщо це не су-
перечить волі автора. Право на отримання прав та 
обов»язків спадкоємцями виникає після відкриття 
спадщини. Для прийняття спадщини встановлюєть-
ся строк шість місяців, який починається з часу від-
криття спадщини (стаття 1270 Цивільного кодексу 
України). Строк чинності майнових прав інтелекту-
альної власності спливає через сімдесят років, що 
відраховується з 1 січня року, наступного за роком 
смерті автора чи останнього із співавторів, який пе-
режив інших співавторів, крім випадків, передбаче-
них законом (стаття 446 Цивільного кодексу Украї-
ни). Для творів, оприлюднених анонімно або під 
псевдонімом, строк чинності майнових прав інте-
лектуальної власності на твір закінчується через 
сімдесят років після того, як твір було оприлюднено 
(стаття 28 Закону України «Про авторське право та 
суміжні права»). У даному випадку виникає питання 
визначення дати оприлюднення твору. Якщо це пері-
одичне видання, книга, тоді дату оприлюднення тво-
ру можливо визначити на підставі дати виходу у світ 
видання. Однак, якщо це, наприклад, відтворення 
твору в мережі Інтернет, тоді визначити дату досить 
складно. Дане питання простіше вирішується у разі 
оформлення та отримання спадкодавцем свідоцтва 
про державну реєстрацію авторського права на твір. 
Державна реєстрація передбачає право (а не 
обов»язок) звернення автора твору до Установи 
(Державного департаменту інтелектуальної влас-
ності Міністерства освіти і науки України) та оформ-
лення свідоцтва про державну реєстрацію автор-
ського права на твір. Якщо твір опубліковано 
анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, 
коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), ви-
давець твору (його ім'я чи назва мають бути зазна-
чені на творі) вважається представником автора і 
має право захищати права останнього. Це положен-
ня діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє 

ім'я і не заявить про своє авторство (стаття 11 Закону 
України «Про авторське право та суміжні права»). 
Тобто, для анонімних творів та творів опублікованих 
під псевдонімом, представляти права може також 
видавництво за життя автора. Після смерті автора 
авторське право переходить до спадкоємців автора. 
Авторське право на твори, створені у співавторстві, 
діє протягом життя співавторів і семидесяти років 
після смерті останнього співавтора (стаття 28 Закону 
України «Про авторське право та суміжні права»). 
Авторське право на твір, створений у співавторстві, 
належить всім співавторам незалежно від того, чи 
утворює такий твір одне нерозривне ціле або скла-
дається із частин, кожна з яких має самостійне зна-
чення (стаття 13 Закону України «Про авторське 
право та суміжні права»). З огляду на це, спадкуван-
ня здійснюватиметься після смерті кожного із спі-
вавторів спадкоємцями відповідного співавтора. Ав-
торське право на твори посмертно реабілітованих 
авторів діє протягом семидесяти років після їх реабі-
літації (стаття 28 Закону України «Про авторське 
право та суміжні права»). Тобто датою відліку стро-
ку охорони буде дата реабілітації фізичної особи. 
Для отримання свідоцтва про право на спадщину 
після смерті реабілітованого необхідне відповідне 
рішення Комісії з питань поновлення прав реабіліто-
ваних, яке має містити відомості про склад спадко-
вого майна. Законодавством визначені випадки по-
чатку строку чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на твір після смерті автора (стаття 28 За-
кону України «Про авторське право та суміжні пра-
ва»): 1) авторське право на твір, вперше опублікова-
ний протягом тридцяти років після смерті автора, діє 
протягом семидесяти років від дати його правомір-
ного опублікування; 2) будь-яка особа, яка після за-
кінчення строку охорони авторського права по від-
ношенню до неоприлюдненого твору вперше його 
оприлюднює, користується захистом, що є рівноцін-
ним захисту майнових прав автора. Строк охорони 
цих прав становить двадцять п’ять років від часу, 
коли твір був вперше оприлюднений. Згідно із зазна-
ченими нормами особою, яка може бути наділена 
майновими правами автора, можуть бути спадкоєм-
ці автора або інші особи. Строк чинності майнових 
прав на виконання спливає через п'ятдесят років, що 
відраховується з 1 січня року, наступного за роком 
здійснення першого запису виконання, а за відсут-
ності такого запису – з 1 січня року, наступного за 
роком здійснення виконання. Строк чинності майно-
вих прав на фонограму, відеограму спливає через 
п’ятдесят років, що відраховується з 1 січня року, 
наступного за роком її опублікування, а за відсут-
ності такого опублікування протягом п’ятдесяти ро-
ків від дати її вироблення – з 1 січня року, наступно-
го за роком вироблення фонограми, відеограми. 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на передачу (програму) організації мов-
лення спливає через п»ятдесят років, що відрахову-
ється з 1 січня року, наступного за роком її першого 
здійснення (стаття 456 Цивільного кодексу України). 
Таким чином, при оформленні спадкування, слід 
враховувати, що строки чинності майнових прав на 
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об'єкти суміжних прав пов’язані із здійсненням без-
посереднього (живого) виконання або за відсутності 
такого виконання – із записом виконання. Аналогіч-
но строки охорони майнових прав виробників фоно-
грам, відеограм пов'язані із опублікуванням фоно-
грами, відеограми або з їх виробленням, а строки 
майнових прав організацій мовлення – їх першим 
здійсненням. Спадкування суміжних прав (на вико-
нання, фонограму, відеограму, програму (передачу) 
організації мовлення) може здійснюватись за умови, 
що зазначені права належать фізичній особі – спад-
кодавцю. У цьому випадку спадкування може бути 
здійснено за заповітом або за законом відповідно до 
норм Книги шостої Цивільного кодексу України. 
При цьому слід враховувати, що виробники фоно-
грам, виробники відеограм, як правило, а організації 
мовлення завжди є юридичними особами. Особисті 
немайнові права охороняються безстроково (стаття 
28 Закону України «Про авторське право та суміжні 
права»). Особисті немайнові права не можуть бути 
передані (відчужені) іншим особам (стаття 14 Зако-
ну) та не можуть входити до складу спадщини (стат-
тя 1219 Цивільного кодексу України) [6, с. 11]. При 
цьому, необхідно враховувати, що автор твору має 
право уповноважити визначену ним особу (зокрема, 
у заповіті) охороняти недоторканність твору після 
своєї смерті. Право на недоторканність твору поля-
гає у тому, що: автор має право протидіяти будь-
якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні 
твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що 
може зашкодити честі та репутації автора, а також 
супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, 
передмовами, післямовами, коментарями тощо 
(стаття 439 Цивільного кодексу України, стаття 14 
Закону України «Про авторське право та суміжні 
права»). При оформленні спадкування майнових 
прав спадкодавця (автора твору) для підтвердження 
належності цих прав можуть бути надані відомості 
та документи, необхідні для вчинення нотаріальних 
дій, зокрема, інформація, отримана на запит від Дер-
жавного департаменту інтелектуальної власності 
Міністерства освіти і науки України з Державного 

реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права 
на твір (для встановлення факту реєстрації автор-
ського права на твір спадкодавцем) та Державного 
реєстру договорів, які стосуються права автора на 
твір (для встановлення наявності чи відсутності 
факту передачі майнових прав на зареєстрований 
твір іншим особам). Свідоцтво про право на спад-
щину за заповітом видається спадкоємцям за запові-
том із зазначенням часток авторського права і (або) 
суміжних прав, визначених спадкодавцем у заповіті. 
Якщо заповідач не зазначив у заповіті частки спад-
коємців, то, слід вважати, що частки спадкоємців є 
рівними (стаття 1278 Цивільного кодексу України). 
Якщо спадкоємців декілька, то у свідоцтві зазнача-
ється частка авторського права і суміжних прав, а не 
перераховуються конкретні об'єкти, за виключен-
ням, якщо майнові права належать на конкретні 
об'єкти, поділені між собою спадкоємцями або за за-
повітом, коли, наприклад, спадкодавець наділив од-
ного спадкоємця майновими правами на конкретні 
об'єкти авторського права і (або) суміжних прав. До 
спадкоємців переходять не лише права, що належа-
ли спадкодавцю, але і його обов'язки. Спадкоємці, 
які прийняли спадщину, відповідають по боргах 
спадкодавця (суб'єкта авторського права і (або) су-
міжних прав). Кредитор має право вимагати вико-
нання зобов'язання як від усіх спадкоємців одночас-
но, так і від кожного з них окремо, відповідно до 
його частки у спадковому майні. Спадкоємці 
зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повніс-
тю, але в межах вартості майна, одержаного у спад-
щину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задоволь-
нити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який 
відповідає його частці у спадщині (статті 1281, 1282 
Цивільного кодексу України). 

Право на спадщину є одним із основних цивіль-
них прав фізичної особи. Інтелектуальні надбання 
попередників, повинні залишатися в кругу сім»ї та 
найближчих друзів. Право на спадкування автор-
ських та суміжних прав має специфічні ознаки та 
повинно дістати своє вираження у правових при-
писах, відображення у реальних правових нормах. 
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Харківський національний університет внутрішніх справ

Розглянуто основні проблемні аспекти в галузі реклами брендів лікарських препаратів в Україні. Досліджено діючі 
нормативно-правові акти з цього питання. Визначено основні недоліки діючого законодавства України в сфері реклами. 
Запропоновано можливі шляхи вирішення виявлених проблем.

Ключові слова: реклама, лікарські засоби, бренд, медицина, споживач,суспільство, охорона здоров’я.

Рассмотрены основные проблемные аспекты в области рекламы брендов лекарственных препаратов в Украине. 
Исследованы действующие нормативно-правовые акты по этому вопросу. Определены основные недостатки действую-
щего законодательства Украины в сфере рекламы. Предложены возможные пути решения выявленных проблем.

Ключевые слова: реклама, лекарственные средства, бренд, медицина, потребитель, общество, здравоохранение.

Basic problem aspects are considered in industry of advertisement of brands of medicinal preparations in Ukraine. 
Investigational operating normatively-legal acts through this question. The basic lacks of current legislation of Ukraine are 
certain in the sphere of advertisement. The possible ways of decision of the educed problems are offered.

Key words: advertisement, medicinal facilities, brand, medicine, consumer, society, health protection.

Галузь хорони здоров’я населення є однією з 
найголовніших серед основних соціальних функ-
цій держави. Державна повинна піклуватися про 
належний рівень охорони здоров’я своїх громадян. 
Так, відповідно до ст. 3 Конституції України, лю-
дина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визнача-
ють зміст і спрямованість діяльності держави. Дер-
жава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов'язком держави [1, ст. 3]. 

Реалізація цієї функції охоплює декілька на-
прямків роботи державного апарату України. Се-
ред них можна відокремити створення та гідне 
обладнання медичних центрів, підготовку кваліфі-
кованих спеціалістів в галузі медицини, випуск, а 
також імпорт лікарських засобів, створення якісної 
нормативно-правової бази, покликаної забезпечи-
ти повне та результативне регулювання цієї сфери 
суспільного життя. 

Захист здоров’я населення, а також забезпечен-
ня якісного рівня медичного обслуговування є одні-
єю з найголовніших функцій правової демократич-
ної держави, якою на сьогодні є Україна. З метою 
такого захисту за останні роки було прийнято ве-
лику кількість нормативно-правових актів та вне-
сено ряд доповнень до вже існуючих. Не дивлячись 
на цілу низку нормативно-правових актів, з цього 
питання, на практиці виникає ще безліч проблем 
пов’язаних не лише з недоліками чинного законо-
давства та певними колізійними питаннями деяких 
нормативних актів, а й з недосконалістю процеду-
ри контролю та відповідальності в цій сфері. На 
сьогодні, на жаль, нерідко ще трапляються випадки 
неякісної медичної допомоги, випадки фальсифі-
кації лікарських засобів (як вітчизняних так і ім-
портованих до України), крім того питання само-

лікування населення та негативні, іноді фатальні 
випадки такого самолікування досі залишаються 
вельми актуальними. Можна визначити цілий ряд 
причин такої ситуації, питанню захисту здоров’я 
населення присвячено багато праць вчених на 
лише правників, а й провідних вчених в галузі ме-
дицини. Тим не менш, це питання досі залишається 
невирішеним та таким, що потребує детального до-
слідження, з метою виявлення існуючих прогалин 
та встановлення можливих шляхів їх подолання. 
Окремим важливим аспектом в цій сфері залиша-
ється реклама лікарських засобів, загалом реклама 
брендів лікарських засобів. Це походить з того, що 
не дивлячись на існуючі положення законодавства 
в цій сфері, негативні наслідки від реклами лікар-
ських препаратів, медичних послуг та медичного 
обладнання починають зростати. Реклама брендів 
медичної продукції взагалі незаслужено майже не 
висвітлювалася. Між тим, ступінь впливу такої ре-
клами на суспільство та на можливості реалізації 
державою своїх функцій настільки великий, що це 
питання потребує більшої уваги та більш детально-
го дослідження.

Звідси метою дослідження є виявлення та де-
тальний аналіз деяких проблем в галузі правового 
регулювання реклами медичних брендів, а також 
з’ясування можливих шляхів подолання існуючих 
прогалин та недоліків діючого законодавства Укра-
їни в цій сфері, з метою подальшого зменшення 
рівня негативних наслідків такої реклами.

Реклама на сьогодні займає одне з найвпливо-
віших місць у суспільстві. За допомогою реклами 
товаровиробники здійснюють процес реалізації 
своєї продукції, підіймають рівень обізнаності на-
селення про товар, реалізують своє право на добро-
совісну конкуренцію, передбачену конкурентним 
законодавством. Питанням реклами занепокоєні 
не лише українські дослідники та національний 
законодавець, а й міжнародні організації, законот-
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ворча діяльність яких серед іншого спрямована 
на створення нормативно-правових актів в галузі 
реклами. Реклама медичних препаратів є однією з 
найпопулярніших та найпоширеніших на сьогодні. 
Рекламування ліків, медичних послуг, медичного 
обладнання та ін. реалізується через всі існуючі 
засоби масової інформації (телебачення, канали 
радіомовлення, печатні засоби масової інформації, 
мережу-Інтернет). Законодавством України перед-
бачений доволі жорсткий перелік вимог до такого 
рекламування. Так, Закон України «Про рекламу», 
а саме ст. 21 передбачає, що у рекламі лікарських 
засобів, медичних виробів та методів профілакти-
ки, діагностики, лікування і реабілітації забороня-
ється розміщення: відомостей, які можуть справля-
ти враження, що за умови застосування лікарського 
засобу чи медичного виробу консультація з фахів-
цем не є необхідною, відомостей про те, що ліку-
вальний ефект від застосування лікарського засобу 
чи медичного виробу є гарантованим, зображень 
зміни людського тіла або його частин внаслідок 
хвороби, поранень, тверджень, що сприяють ви-
никненню або розвитку страху захворіти або по-
гіршити стан свого здоров'я через невикористання 
лікарських засобів, медичних виробів та медичних 
послуг, що рекламуються, тверджень, що сприяють 
можливості самостійного встановлення діагнозу 
для хвороб, патологічних станів людини та їх са-
мостійного лікування з використанням медичних 
товарів, що рекламуються, посилань на лікарські 
засоби, медичні вироби, методи профілактики, діа-
гностики, лікування і реабілітації як на найбільш 
ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо 
відсутності побічних ефектів, порівнянь з інши-
ми лікарськими засобами, медичними виробами, 
методами профілактики, діагностики, лікування і 
реабілітації з метою посилення рекламного ефекту, 
посилань на конкретні випадки вдалого застосу-
вання лікарських засобів, медичних виробів, мето-
дів профілактики, діагностики, лікування і реабілі-
тації, рекомендацій або посилань на рекомендації 
медичних працівників, науковців, медичних закла-
дів та організацій щодо рекламованих товару чи 
послуги, спеціальних виявлень подяки, вдячності, 
листів, уривків з них із рекомендаціями, розповід-
ями про застосування та результати дії рекламова-
них товару чи послуги від окремих осіб, зображень 
і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- 
та анімаційних фільмів, авторитетних організацій, 
інформації, що може вводити споживача в оману 
щодо складу, походження, ефективності, патентної 
захищеності товару, що рекламується. 

У рекламі лікарських засобів, медичних ви-
робів та методів профілактики, діагностики, ліку-
вання і реабілітації забороняється участь лікарів та 
інших професійних медичних працівників, а також 
осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній ви-
гляд лікарів [2, ст. 21].

Як вбачається з наведеної вище статті, законо-
давець доволі суворо підходить до процесу рекла-
мування лікарських засобів. Це походить з того, 
що недобросовісна реклама саме цих об’єктів 

призводить до негативних наслідків в одіyй з най-
головніших галузей суспільного життя – гідний 
рівень охорони здоров’я. Однак, на практиці ми 
бачимо систематичне порушення цих вимог з боку 
рекламодавця та виробника реклами, а також без-
посередньо з боку власників джерела реклами, які 
погоджуються розмістити рекламу на своїх кана-
лах, сторінках журналів, інших джерелах. В якості 
прикладу таких порушень можна згадати рекламу 
таких препаратів як Атма, Мезим, Алкоприм та ін. 
Як можна визначити з самих рекламних роликів 
названих препаратів, всі вони містять в собі май-
же агітацію до нездорового спосібу життя. Чого 
лише вартий рекламний слоган препарату Атма: 
«Ви палите? Прийміть Атма», звідси у споживача 
може з’явитися враження, що рекламуємий засіб 
захистить його від негативних наслідків паління, а 
відтак, необхідно лише придбати Атма та далі вес-
ти нездоровий спосіб життя. Реклама Мезим може 
створити враження про можливість порушення 
дієти та чудодійну дієвість препарату після його 
прийняття. Реклама Алкоприм, фактично, сама 
по собі говорить про допустимість зловживання 
алкоголем. Цікавою є реклама Білого вугілля, яка 
транслювалася багатьма каналами. Так реклам-
ний слоган наголошував: «Біле вугілля – не Чорне 
вугілля». Крім того щоденно ми бачимо рекламу, 
в якій приймають участь медичні співробітники, 
провідні фахівці медичної галузі та інші. Метою 
участі таких осіб у рекламі є, перш за все, підтвер-
дження якості товару. Звідси постає два питання: 
по-перше, як залишається участь таких осіб мож-
ливою при одночасній наявності цілком визначених 
законодавчих заборон на таку участь, та по-друге, 
чи проводилася експертиза, інші дослідження цьо-
го препарату цією особою, або її твердження є 
необґрунтованими та таким, що фактично вводять 
споживача в оману? Так, зазначені цими особами 
відомості, фактично, для споживача є експертною 
думкою. Безумовно, споживач відчуває відомий 
ступінь довіри до таких осіб та з більшою впевне-
ністю придбає такий товар. Однак, вбачається, що 
в більшості випадків експертиза такими особами 
не проводиться та відомості які вони зазначають 
є непідтвердженими. Законодавство України про 
рекламу навіть не включає таких учасників рекла-
ми до кола відповідальних осіб. Тобто, юридично 
притягнути їх до відповідальності за недостовірну 
інформацію неможна.

Крім того, на сьогодні рекламуються не лише 
нові лікарські засоби, а й добре відомі медичні брен-
ди, які мають давню історію, певну практику засто-
сування споживачем та значний ступінь впливу на 
вибір споживача вже одним своїм найменуванням. 
Такі лікарські засоби є настільки відомими, що їх 
реклама спрощується, але одночасно й ускладню-
ється. Так такий товар міг вже давно втратити свій 
рівень якості, він може бути більш токсичним та 
мати безліч побічних явищ у порівнянні з іншими 
препаратами, так званими, препаратами «нового 
покоління», однак, при цьому, споживач вірніше за 
все зверне свій вибір саме на нього. 
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Окремого питання заслуговує й зображення у 
рекламі та на упаковці товару зображень органів, 
які ним лікуються. Так, відомим є той факт, що 
існує безліч хвороб, кожна з яких потребує сво-
го спеціального лікування, при цьому, виходячи 
зі специфіки самого пацієнта (тобто необхідний 
індивідуальний підхід до лікування), однак існує 
вірогідність віддання переваги споживачем цьому 
лікарському засобу лише з тієї підстави, що він 
призначений для лікування, наприклад серця. 

Вище зазначене призводить до багатьох не-
гативних наслідків. Так більшість спеціалістів в 
галузі медицини стурбовані проблемою самоліку-
вання пацієнтів. Самолікування може привести до 
цілої низки негативних наслідків, а іноді, навіть 
стати причиною фатальних та трагічних наслідків. 
Так, на підтвердження зазначеного, можна привес-
ти положення Рішення Ради Національної безпеки 
і оборони України від 25 травня 2012 року «Про 
забезпечення населення якісними та доступними 
лікарськими засобами», затвердженого Указом 
Президента України 526/2012 від 30.08.2012 року, 
а саме: «…важливою проблемою залишається не-
досконалість державного контролю за рекламою 
лікарських засобів. Неефективний контроль у цій 
сфері та недобросовісна реклама лікарських за-
собів призводять до поширення серед населення 
практики самолікування без попередніх консуль-
тацій та рекомендацій кваліфікованих медичних 
працівників, що завдає значної шкоди здоров'ю 
громадян» [3]. Дійсно, сучасне життя не сприяє 
прагненню людей до звертання до лікаря. Зайня-
тість та недостатність часу призводять до того, що 
людина скоріше прийме якийсь відомий їй пре-
парат, ніж звернеться за допомогою до медичного 
закладу. Сучасна практика дозволяє зробити ви-
сновок, що людина звертається до лікарні нерідко 
лише у крайньому випадку. Такий «крайній випа-
док» нерідко настає внаслідок самолікування. 

Одночасно з цим низький рівень правового вре-
гулювання порядку здійснення контролю та захис-
ту порушених прав та інтересів в галузі реклами 
призводить до того, що за відшкодування таких на-
слідків фактично ніхто не відповідальний. 

Так, як зазначає В. В. Копєйчиков, «…Цивіль-
но-правова відповідальність – установлена законом 
негативна реакція держави на цивільне правопору-
шення, що виявляється в позбавленні особи пев-
них цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків 
майнового характеру. Вона є однією з форм дер-
жавного примусу, оскільки пов'язана з застосуван-
ням санкцій майнового характеру, спрямованих на 
відновлення порушених прав і стимулювання нор-
мальних ринкових відносин, і полягає у стягненні 
неустойки, штрафу або пені.

Підставами для цивільно-правової відповідаль-
ності є: наявність майнової шкоди (у грошовому 
виразі – майнових збитків); протиправність по-
ведінки (дія чи бездіяльність); вина; причинний 
зв'язок між збитком і протиправною поведінкою.

Тільки сукупність зазначених умов дає підста-
ву для притягнення до цивільно-правової відпо-

відальності»[4, с. 123]. У випадку з притягненням 
до цивільно-правової відповідальності учасників 
рекламної справи за негативну шкоду нанесену 
споживачеві рекламою лікарських засобів немож-
ливо, адже важко встановити причинний зв'язок 
між рекламою медичних брендів та негативними 
наслідками їх прийому. Однак, як нам вбачається, 
між рекламою лікарських засобів (особливо брен-
дів лікарських засобів), самолікування пацієнтів та 
негативними наслідками такого лікування є пря-
мий зв'язок. Виробники реклами та рекламодавець 
повинні усвідомлювати потенційні негативні події 
та запобігати ним. 

Крім того, на сьогодні, нажаль, бренди не вино-
сяться в окрему правову категорію, законодавство 
України взагалі не передбачає особливого право-
вого регулювання цього інституту, а відтак він вза-
галі не відмежовується від інших торговельних на-
йменувань. З нашої точки зору, подібне нехтування 
ступенем особливості та впливовості бренду на 
суспільні інтереси, загалом на сферу суспільного 
життя є помилковим. 

Реалізувати процедуру захисту суспільних ін-
тересів в галузі рекламної справи, загалом реклами 
медичних брендів, на цьому етапі розвитку зако-
нодавства досить важко. Вбачається, що наявність 
дозволу з боку держави на рекламу лікарських за-
собів взагалі призводить до освітлених нами нега-
тивних наслідків.

Ця думка не є унікальною, так органи дер-
жавної влади, науковці вже не один раз підіймали 
питання стосовно необхідності заборони реклами 
всіх лікарських засобів взагалі. Так, відповідно 
до відомостей наданих Медичним інформаційним 
сайтом, в Україні планується повністю заборонити 
рекламу лікарських засобів та БАДів. Запровадити 
такий закон пообіцяла Тетяна Бахтєєва, голова пар-
ламентського комітету з питань охорони здоров’я. 
Бахтєєва пояснює причини прийняття закону без-
контрольним прийомом ліків населенням, а також 
нерозумним використанням коштів фармакологіч-
ними компаніями [5]. Цитуєма стаття вийшла в 
червні 2012 року, але й досі таку заборону не було 
прийнято. Однак, законодавство України обмеж-
ило асортимент ліків, які дозволяється рекламува-
ти. Так ч. 4 ст. 26 Закону України «Про лікарські 
засоби» передбачено, що дозволяється реклама 
лікарських засобів, які відпускаються без рецепта 
лікаря та не внесені до переліку заборонених до ре-
кламування лікарських засобів. Перелік лікарських 
засобів, заборонених до рекламування, затвер-
джується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони здоров'я [6, ст. 26]. Відповідно до 
Переліку лікарських засобів, заборонених до ре-
кламування, затвердженого Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України № 876 передбачено 327 
найменувань лікарських засобів реклама яких за-
боронена [7]. Серед них, перш за все, засоби, що 
використовуються при лікуванні тяжких захворю-
вань, препарати, які мають важкі побічні дії та ін. 
Однак така заборона є малоефективною для подо-
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лання існуючих проблем. Адже, по-перше, цікавим 
залишається той факт, що реклама заборонених для 
рекламування найменувань триває, особливо часто 
серед них зустрічаються брендові найменування, а, 
по-друге, споживачі отримують через засоби масо-
вої інформації інформацію про інші лікарські засо-
би, не враховуючи, що нерідко вони є, в кращому 
випадку, малоефективними для лікування певного 
хворого стану. Таким чином, вочевидь, лише по-
вна заборона реклами лікарських засобів, особливо 
брендових найменувань, може стати превентивни-
ми заходами. 

Так, як нам вбачається, лікарські засоби не 
являють собою той об’єкт, який потребує рекла-
мування. Так, відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про рекламу», реклама – інформація про осо-
бу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та 
в будь-який спосіб і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх 
інтерес щодо таких особи чи товару [2, ст. 1]. Лі-
карські засоби не являють собою той товар інтер-
ес до якого необхідно підкріплювати у споживача. 
Лікарські засоби призначені для лікування певних 
хвороб, відповідно інформація про новинки таких 
засобів повинна бути доступною лише кваліфікова-
ним спеціалістам в галузі медицини, тобто лікарям. 
Відповідним є розміщення рекламної та іншої ін-
формації про лікарські засоби лише в спеціалізова-
них медичних виданнях. В цьому випадку можуть 

виникнути питання стосовно реалізації права кож-
ного на інформацію. Так, відповідно до ст. 5 Зако-
ну України «Про інформацію», кожен має право на 
інформацію. Що передбачає можливість вільного 
одержання, використання, поширення, зберігання 
та захисту інформації, необхідної для реалізації 
своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на інформацію не повинна по-
рушувати громадські, політичні, економічні та інші 
права, свободи і законні інтереси інших громадян, 
права та інтереси юридичних осіб [8, ст. 5]. Саме 
цим правом апелюють прибічники реклами лікар-
ських засобів. Однак, як ми бачимо з останньої 
частини цитуємої статті, інформація не повинна 
бути шкідливою для суспільства. Реалізацію права 
кожного на інформацію цілком, як нам здається за-
безпечить наявність детальної інструкції у додатку 
до лікарського засобу. 

Таким чином, враховуючи вищезазначене, мож-
на зробити висновок, що реклама лікарських засо-
бів, а особливо реклама брендів лікарських засобів 
є одним з найважливіших та проблемних питань 
на сьогодні. Питання, пов’язані з правовим регу-
лювання порядку рекламування таких товарів по-
требують детального вивчення та найшвидшого 
вирішення. На сьогодні існує ще безліч прогалин 
діючого законодавства в цій сфері, наявність яких 
призводить до цілої низки негативних наслідків 
для суспільства та для держави в цілому.
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ЗАгАльнА хАрАктериСтикА Договору 
нАДАння поСлуг Стільникового Зв’яЗку
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здобувач,

Харківский національний університет внутрішніх справ

У статті розглядається сутність договору надання послуг стільникового зв’язку, його характеристика. На основі роз-
глянутих нормативно-правових актів та літератури надається авторське визначення договору надання послуг стільни-
кового зв’язку. 

Ключові слова: договір надання послуг стільникового зв’язку, стільниковий зв’язок, телекомунікаційні послуги, спо-
живач.
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В статье рассматривается сущность договора оказания услуг сотовой святи, его характеристика. На основе 
рассмотренных нормативно-правовых актов и литературы предоставляется авторское определение договора оказания 
услуг сотовой связи.

Ключевые слова: договор оказания услуг сотовой связи, сотовая связь, телекоммуникационные услуги, потреби-
тель.

This scientific work is devoted to problems of definition of contract of providing wireless service, its characteristics. Copyright 
definition is provided based on the studied legal acts and literature. 

Key words: the contract of providing wireless service, advanced mobile phone system, telecommunication services, 
consumer.

Стратегічною метою державного будівництва в 
Україні є побудова інформаційного суспільства, що 
складає необхідну умову інтеграції до світового та 
європейського простору. У зв’язку з цим поставлено 
завдання розвитку інформаційних технологій та рів-
ня комунікацій, здатних забезпечити швидкість обігу 
інформації, а разом з тим – мобільність користувачів. 
Особливо популярними сьогодні залишаються ме-
режі мобільного зв’язку, що обумовлюють попит на 
послуги з надання доступу до ресурсів рухомого (мо-
більного) зв'язку, високошвидкісного Інтернету та ін. 
За таких умов в Україні стрімко розвивається ринок 
послуг стільникового зв’язку, а відтак виникає потре-
ба у його ефективному правовому регулюванні. 

Тому питання надання послуг стільникового 
зв’язку є досить актуальним насьогодні.

Однак в чинному законодавстві відсутнє визна-
чення поняття «договору надання послуг стільни-
кового зв’язку» та істотних умов цього правочину. 
Тому для юридичної науки важливо дати рекомен-
дації щодо усунення цієї прогалини. 

Мета статті полягає у визначенні поняття дого-
вору надання послуг стільникового зв’язку та його 
характеристиці.

За загальним правилом, договір надання по-
слуг – правочин, за яким одна сторона (викона-
вець) зобов’язується за завданням другої сторони 
(замовника) надати послугу, яка споживається в 
процесі вчинення певної дії або здійснення певної 
діяльності, а замовник зобов’язується оплатити ви-
конавцеві зазначену послугу, якщо інше не вста-
новлено договором (ст. 626 ЦКУ) [1]. Отже, його 
предметом є власне послуга, а об’єктом – благо, що 
прагнуть отримати суб’єкти. 

Крім того, законодавець закріпив у главі 63 
ЦК України схоже поняття договору надання по-
слуг електричного зв’язку. Його предметом є по-
стачання енергетичних та інших ресурсів через 
приєднану мережу. При цьому, одна сторона (по-
стачальник) зобов’язується надавати другій сторо-
ні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші 
ресурси, передбачені договором, а споживач (або-
нент) зобов’язується оплачувати вартість прийня-
тих ресурсів та дотримуватись, передбаченого до-
говором, режиму їх використання [2, 3]. 

Надання послуг щодо електричного та стільни-
кового зв’язків різні за своєю правовою природою. 

Так, згідно з договором постачання електро-
енергії, остання надається споживачу через при-
єднану мережу, а надання послуг стільникового 
зв’язку передбачає застосування радіотехнологій. 
Також використання стільникового зв’язку є мож-

ливим за умов мобільності кінцевого обладнання 
у телекомунікаційній мережі постачальника по-
слуги. Тобто, послуга отримується особою в пері-
од мовлення за наявності мобільного телефонного 
апарату чи іншого пристрою. Проте його наявність 
не надає можливості отримати послугу без sім-
карти, виготовлення та придбання якої здійснюєть-
ся в особливому порядку. 

Отже, норми ЦК України не відображають 
спеціальних властивостей послуг стільникового 
зв’язку, тому не можуть бути використані для вре-
гулювання цих відносин. Відтак слід звернутися до 
спеціального законодавства: Закону України «Про 
телекомунікації» [3], Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 9 серпня 2005 р. № 720 «Про за-
твердження Правил надання та отримання телеко-
мунікаційних послуг» (далі за текстом – Правила) 
[4], Рішення Національної комісії з питань регулю-
вання зв’язку України від 26.03.2009 № 1420 «Про 
затвердження Основних вимог до договору про на-
дання телекомунікаційних послуг» (далі за текстом 
– Основні вимоги) [5]. 

Аналіз цих актів дозволяє зробити висновки 
про те, що послуги стільникового зв’язку загально-
го користування належать до телекомунікаційних. 
Тому необхідно керуватися спеціальними нормами 
про договір надання телекомунікаційних послуг, з 
огляду на їх спільну правову природу. Це судження 
відповідає ч. 2 ст. 6 ЦК України, згідно якої сторо-
ни мають право врегулювати у договорі, який пе-
редбачений актами цивільного законодавства, свої 
відносини, які не врегульовані цими актами. 

Предметом договору про надання телекомуні-
каційних послуг є надання певних видів та обсягів 
телекомунікаційних послуг визначеної якості, від-
повідно до переліку. Таке визначення має загаль-
ний характер. Тому в контексті даного дослідження 
необхідно з’ясувати перелік послуг бездротового 
зв’язку. 

Відповідно до Державного класифікатора про-
дукції та послуг (ДК 016-97) [6], до них належать 
послуги: 

1. Мобільного телефонного зв’язку (код 
64.20.13). Ця підкатегорія включає послуги 
радіозв'язку з мобільними абонентами за допо-
могою транспортованого обладнання (мовного 
зв'язку і передавання документів). Проте до них не 
належать послуги радіозв'язку з літаками чи судна-
ми (код 64.20.27), а також радіоповідомлення для 
служб спецзв'язку (код 92.20.11). 

2. Електронного передавання повідомлень та 
інформації (код 64.20.17). Ця підкатегорія включає 
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а) послуги мережі і суміжні послуги (обладнання 
і програми), необхідні для передавання чи при-
ймання повідомлень з використанням електронних 
засобів зв'язку, б) технічні послуги, необхідні для 
доступу до банків даних і використання їх інфор-
мації, в) послуги мережі з додатковими послугами 
чи з комплексними послугами. Виняток становлять 
послуги банків даних (код 72.40.10). 

З іншої сторони, Державним класифікатором 
видів економічної діяльності (ДК 009:2010) до по-
слуг бездротового зв’язку віднесено: 

1. Експлуатацію, технічне обслуговування або 
надання доступу до пристроїв, що передають голо-
сові, текстові, звукові або відео дані з використан-
ням інфраструктури бездротових телекомунікацій; 

2. Технічне обслуговування та експлуатацію 
пейджингового та стільникового (мобільного) 
зв'язку, а також інших видів систем стільникового 
зв'язку; 

3. Надання доступу та ємності мережі у влас-
ників та операторів мереж, а також надання без-
дротових телекомунікаційних послуг (за винятком 
супутникових) з використанням цих потужностей у 
бізнесі та побуті; 

4. Надання доступу до мережі Інтернет опера-
тором мобільної інфраструктури (код 61.20). 

Таким чином, предметом договорів надання по-
слуг стільникового зв’язку є надання бездротового 
доступу до рухомого (мобільного) зв’язку та/або 
мережі Інтернет чи інших мереж загального корис-
тування, а також інших додаткових та супутніх по-
слуг. 

Послуги стільникового зв’язку надаються спе-
ціальними суб’єктами, які внесенні до реєстру 
операторів та провайдерів телекомунікацій і мають 
ліцензії. 

Операторами мобільних телекомунікацій є 
суб'єкти господарювання, які мають право на здій-
снення діяльності стільникового зв’язку із правом 
на технічне обслуговування та експлуатацію теле-
комунікаційних мобільних мереж. В свою чергу, 
провайдер – це суб'єкт господарювання, який має 
право на здійснення діяльності у сфері стільнико-
вого зв’язку без права на технічне обслуговування 
та експлуатацію мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку [7]. Провайдерами можуть 
виступати телефонні та Інтернет-мережі, а також 
інші юридичні особи, що займаються пропуском 
трафіку, виступаючи лише як посередники осно-
вного постачальника послуг. 

Особливістю надання послуг стільникового 
зв’язку є можливість посередництва. Так споживач 
(абонент) може отримувати ці послуги від непря-
мого постачальника. Це обумовлено виникненням 
договірних правовідносин між двома юридич-
ними особами (оператором та провайдером), що 
зобов’язуються надавати послугу кінцевому спо-
живачеві. Усі учасники таких договірних відносин 
разом складають загальну пропозицію, щодо на-
дання послуги на ринку. При укладанні таких дого-
ворів сторони є рівноправними учасниками, адже 
виникає зустрічний обов’язок, щодо постачання 

мережі оператором та подальшим його використан-
ням провайдером. 

Споживачами (абонентами) вказаних послуг є 
юридична або фізична особа, яка їх замовляє та/або 
отримує послуги для власних потреб. Окрему гру-
пу серед них становлять абоненти, які користують-
ся послугами на постійній основі, на підставі пись-
мового договору та з присвоєнням індивідуального 
номеру. Аналіз змісту конкретних договорів, дає 
нам підстави вважати, що абонентом послуг стіль-
никового зв’язку є конкретний споживач чи група 
споживачів (корпоративні клієнти), які сплачують 
абонентну плату як фіксований платіж за постій-
ний доступ до мережі оператора. 

Зміст договорів надання послуг стільниково-
го зв’язку становлять взаємні права та обов’язки 
сторін. Оператор (провайдер) встановлює тарифи 
на послуги, забезпечуючи правильність їх засто-
сування. Розрахунки за телекомунікаційні послуги 
здійснюються на умовах договору або без договору 
за готівкову оплату (чи за допомогою телекомуніка-
ційних карток тощо) в разі одержання споживачем 
замовленої за попередньою (авансованою) опла-
тою послуги. Не підлягає тарифікації доступ до 
мереж загального користування (крім провайдерів) 
для викликів пожежної охорони, міліції, швидкої 
допомоги, аварійної служби газу, служби допомо-
ги). Протягом всього часу провадження діяльнос-
ті бездротового зв’язку оператори (провайдери) 
оприлюднюють в засобах масової інформації або 
доводять письмово до відома споживачів тарифи 
на послуги, що встановлюються ним самостійно. У 
тому числі операторам (провайдерам) надано пра-
во визначати, скорочувати перелік власних послуг 
та припиняти їх надання, в порядку передбаченому 
законодавством та умовами договору. Проте, вони 
зобов’язані приймати такі рішення в порядку пе-
редбаченому законодавством чи умовами договору 
та завчасно попереджувати про них споживачів. 
Крім того, оператори (провайдери) надають послу-
ги за встановленими показниками якості, вичерпну 
та достовірну інформацію щодо укладення дого-
вору, а також на замовлення споживача з'єднують 
його з будь-яким абонентом мережі загального ко-
ристування. 

Зі своєї сторони, споживач під час замовлення 
або отримання послуг має право вільно обирати 
оператора, провайдера в межах технічних можли-
востей, а також виду та кількості послуг. Протягом 
часу користування ними йому гарантується вільний 
доступ до послуг, їх безпека; своєчасне і якісне отри-
мання послуг. У тому числі споживач зобов’язаний 
своєчасно оплачувати отримані послуги та викорис-
товувати кінцеве обладнання відповідно до умов до-
говору та законодавства [п. 31-32]. 

Цей перелік не є вичерпним, договорами на-
дання послуг стільникового (мобільного) зв’язку 
та мобільного доступу до Інтернет-мережі можуть 
бути передбачені інші права та обов’язки операто-
рів та провайдерів, відповідно до чинного законо-
давства. Особливості їх регламентації розглянемо 
на прикладі діяльності національних операторів 
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мобільного зв’язку України: ПАТ «Укртелеком», 
ПрАТ «МТС Україна» та ЗАТ «Український мо-
більний зв'язок» (МТС – авт.). 

Вказані оператори закріплюють перелік прав 
та обов’язків сторін безпосередньо у договорах, 
а також більш детально – у Правилах надання та 
отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку 
та Правилах користування послугою бездротового 
доступу до мережі Інтернет, які є їх невід’ємними 
частинами [8-10]. 

Споживачі (абоненти) послуг рухомого (мо-
більного) зв’язку мають право обирати, замовляти, 
змінювати види та кількість послуг, що пропону-
ються оператором, а також за письмовою заявою 
обмежувати чи припиняти їх надання. Законодав-
ство серед них виділяє основні та додаткові. До 
перших належать: 1) надання доступу до мережі 
оператора шляхом підключення та з'єднання кін-
цевого обладнання абонента, 2) передавання і при-
ймання інформації голосом. Додатковими є: 1) пе-
редавання і приймання текстових повідомлень, 2) 
установлення, переустановлення, переключення, 
повторне підключення кінцевого обладнання або-
нента, 3) надання телекомунікаційного каналу для 
підключення систем сигналізації (пожежної, охо-
ронної тощо), 4) тимчасове відключення і вклю-
чення кінцевого обладнання за заявою абонента, 5) 
надання довідково-інформаційних послуг, 6) пере-
адресування виклику, 7) очікування вхідного ви-
клику, 8) заборона виклику, 9) обмеження виклику, 
10) голосова пошта, 11) конференц-зв'язок, 12) ви-
бір абонентського номера, 13) зміна абонентського 
номера, 14) роумінг, 15) передавання і приймання 
мультимедійних повідомлень [11]. 

Користування цими послугами здійснюється, 
згідно зі встановленими оператором тарифами з 
урахуванням технічних особливостей кінцевого 
обладнання споживача та за умови відповідності 
його стандарту мережі. Для повноти задоволення 
потреб споживачів, їм надано право отримувати від 
оператора інформацію про зміст обсяг, вартість та 
порядок надання послуг, а також ознайомитися з 
іншими документами, що підтверджують повнова-
ження представників оператора. 

Споживачі (абоненти) послуг рухомого (мобіль-
ного) зв’язку зобов’язані особисто ознайомитися з 
Договором, Додатками та Додатковими угодами до 
договору, умовами та Правилами надання обраних 
послуг, дотримуватися і виконувати їх вимоги, а та-
кож вимоги Закону України «Про телекомунікації» 
та інших нормативних актів. Крім того, своєчас-
но сплачувати рахунки за отримані послуги та/або 
вносити при необхідності черговий аванс. Окрема 
група зобов’язань стосується порядку використання 
кінцевого обладнання – SIM-карт. Споживачам (або-
нентам) заборонено здійснювати його програмуван-
ня, модернізацію чи заснування інших технологій, 
які в сукупності або окремо можуть будь-яким чи-
ном вплинути на процес або результати тарифікації 
послуг чи нормальне функціонування телекомуніка-
ційних мереж, або призвести до інших негативних 
наслідків для операторів, так і інших споживачів. 

Зокрема під SIM-картою розуміють фізичний мо-
дуль ідентифікації кінцевого обладнання споживача 
у мережі оператора, який дає можливість доступу до 
заздалегідь визначеного обсягу послуг 

У свою чергу національні оператори рухомого 
(мобільного) зв’язку залишають за собою виключ-
не право самостійно та в односторонньому поряд-
ку змінювати тарифи на телекомунікаційні послу-
ги, шляхом їх оприлюднення в ЗМІ. Крім того, вони 
уповноважені змінювати зони покриття мережею 
рухомого (мобільного) зв'язку та перелік роумінг-
партнерів; припиняти надання послуг, на які не на-
раховується щомісячна плата та які потребують по-
стійного використання додаткових ресурсів мережі 
рухомого (мобільного) зв'язку, у випадках, коли 
абонент не користувався цими послугами протягом 
визначеного договором строку, про що оператор 
попереджає абонента не менше ніж за сім кален-
дарних днів. У тому числі оператори проводять 
регламентно-профілактичні та налагоджувальні 
роботи на обладнанні мережі. 

Оператори зобов’язані забезпечувати в зоні об-
слуговування функціонування мережі рухомого 
(мобільного) зв'язку відповідний рівень якості та 
надавати повну інформацію споживачу про умови 
надання послуг. 

За договором надання послуг бездротового до-
ступу до мережі Інтернет споживач (абонент) оби-
рає та замовляє, а оператор надає на платній основі 
відповідну послугу. Вона надається сеансно із засто-
суванням кінцевого обладнання у формі модему, мо-
більного телефону або іншого пристрою. Спожива-
чу при використанні інформаційних ресурсів суворо 
забороняється порушувати правила його експлуа-
тації; використовувати ідентифікаційні дані третіх 
осіб; фальсифікувати ІР-адреси; вчиняти спам. 

Виникнення цих зобов’язань з договорів надан-
ня послуг стільникового зв’язку починається, як 
правило, після повної оплати споживачем (абонен-
том) початкового платежу, у випадках та у розмірі, 
передбачених тарифами. Проте порядок її здійснен-
ня має ряд особливостей. Споживач, який прийняв 
публічну оферту оператора (провайдера), засвідчує 
свою згоду з умовами надання послуг активацією 
обладнання оператора (наприклад, SIM-карти), 
здійснивши першу платну трансакцію (дзвінок на 
будь-який номер, крім сервісних; відправлення по-
відомлення, використання GPRS, WAP тощо) [12]. 

Слід зауважити, що момент купівлі SIM-карти 
чи модему не слід розглядати як укладання договору 
стільникового зв’язку. Такої думки і російські циві-
лісти. Наприклад, Суденко В.В, вказує що придбання 
SIM-карти не слід розглядати як укладення договору 
надання послуг мобільного зв’язку оскільки у даному 
випадку існують лише ознаки договору купівлі-про-
дажу, а послуга зв’язку надається, коли абонент внесе 
на індивідуальний рахунок гроші [13]. 

Розрахунки за послуги стільникового зв’язку 
здійснюються за авансовою системою. Якщо дого-
вір укладається в письмовій формі з контрактним 
абонентом, обов’язковий платіж (абонентна плата) 
в межах обраного тарифного плану за розрахун-
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ковий період нараховується оператором після за-
кінчення розрахункового періоду, зазначається у 
рахунку та сплачується у терміни, передбачені до-
говором. В свою чергу вартість використаних по-
слуг, в тому числі в межах обов’язкового платежу, 
передбаченого обраним тарифним планом, спла-
чується неконтрактними абонентами на майбутній 
розрахунковий період авансом. У разі несплати 
отриманих послуг споживачам (абонентам) надси-
лається попередження та скорочується їх перелік. 

Зобов’язання за договорами стільникового 
зв’язку припиняються як за ініціативою спожива-
ча (абонента), так і оператора (провайдера). При-
водом для цього можуть бути: порушення абонен-
том вимог договору; непогодження заборгованості 
протягом одного місяця після відправлення йому 
про це повідомлення; банкрутство контрактного 
абонента. За ініціативою абонента договір при-
пиняється за умови відсутності заборгованості на 
особистому рахунку. Варта уваги умова договору 
про те, що дострокове розірвання ним договору має 
наслідком застосування штрафних санкцій. Крім 
того, зобов’язання припиняються у разі анулюван-
ня, визнання недійсною або закінчення терміну дії 
ліцензії оператора (провайдера) на здійснення гос-
подарської діяльності у сфері бездротового зв’язку 
чи на користування радіочастотним ресурсом. 

У разі порушення законодавства України про 
телекомунікації, вимог Правил користування по-
слугами стільникового зв’язку та укладеного до-
говору, сторони несуть відповідальність згідно з 
законодавством України. Споживач (абонент) може 
вимагати від оператора відшкодування збитків, 
якщо вони виникли з його вини і це буде доведено 
в судовому порядку. 

Проте він звільняється від відповідальності за 
зміст інформації, що передається споживачем або 
надходить до нього. 

Окреме місце у договорах стільникового зв’язку 
займають умови про властивості кінцевого облад-
нання споживача. Метою закріплення є поперед-
ження про можливі наслідки його використання. 
Споживач, користуючись послугами зв’язку пови-
нен мати на увазі, що кінцеве обладнання виконує 
роль приймача та передавача радіосигналів малої 
потужності, а тому може спричинити небажані та 
небезпечні наслідки: збої в роботі обладнання в 
лікувальних закладах, на борту літаків, у місцях з 
вибухонебезпечною атмосферою. Попереджуючи 
про це, оператор (провайдер) знімає з себе будь-яку 
відповідальність за їх настання. 

Порядок укладання договорів надання послуг 
стільникового зв’язку здійснюється шляхом при-

єднання споживача до запропонованих оператором 
(провайдером) умов. У зв’язку з цим, законодавець 
вимагає, доведення до їх відома інформації, визначе-
ну Правилами, іншими актами законодавства, умови 
отримання послуг. Вона повинна розміщуватися у 
доступній формі у місцях продажу послуг та про-
ведення розрахунків за них, а також через веб-сайти, 
довідково-інформаційні, сервісні служби операто-
рів, провайдерів, засоби масової інформації. 

Договори стільникового зв’язку можуть укла-
датися усно та письмово. Обов’язкова письмова 
форма договору дотримується у випадках: коли 
споживачем послуг є корпоративні клієнти, юри-
дичні особи; або фізична особа, яка бажає підклю-
читись до мережі як контрактний абонент. Жодна 
із сторін письмового договору не має право пере-
давати свої права та зобов’язання за Договором 
третім особам без згоди на це іншої сторони. До-
говір з неконтрактними абонентами-фізичними 
особами (споживачами) є публічним, укладається 
в усній формі. 

Договори укладаються на строк з чітко зазна-
ченою датою припинення або до настання певної 
події або безстроково. Коли фізична особа купує 
SIM-карту з індивідуальним номером операторами 
встановлюється термін дії договору, наприклад, – 270 
днів з моменту здійснення першої платної вихідної 
події (активації номера). Поповнення рахунка про-
довжує термін Договору на 270 днів. Таким чином, 
споживач користується мережею оператора за наяв-
ності коштів (авансового платежу) на абонентському 
рахунку, у випадку відсутності платежу на абонент-
ський рахунок, оператор блокує доступ до своєї ме-
режі до моменту наступного поповнення особистого 
рахунку абонента на невизначений термін. 

Таким чином, аналізовані договори стільнико-
вого зв’язку є двосторонніми, оплатними та реаль-
ними за конструкцією, оскільки вважаються укла-
деними з моменту передачі коштів. 

Вищенаведений аналіз надає змогу навести 
авторське визначення поняття «договорів надання 
послуг стільникового зв’язку». 

Отже, договорами надання послуг стільнико-
вого зв’язку є правочини, за якими одна сторона 
(оператор або провайдер) шляхом використання 
радіотехнологій зобов’язується надавати другій 
стороні (споживачу, абоненту) послуги стільнико-
вого зв’язку (рухомого (мобільного) зв’язку чи до-
ступу до глобальної мережі Інтернет) відповідного 
стандарту, а також інші супутні та додаткові послу-
ги, а споживач (абонент) зобов’язується приймати 
та оплачувати послуги на умовах договору, правил 
та тарифів. 
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Договор является важнейшей, основополага-
ющей конструкцией при помощи которой осу-
ществляется регулирование отношений между 
сторонами (участниками) различного рода право-
отношений. Именно понятие договора как двусто-
роннее взаимное волеизъявление сторон, наименее 
подверженное изменениям, является основой ци-
вилистики. 

Классик цивилистики В.М. Нечаев определял 
гражданское право как область индивидуальной 
свободы. Договор предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг (далее – ЖКУ) входит в сферу 
правового регулирования оказания услуг. Данные 
договора не являются классическим договором 
гражданского права, но, тем не менее, занимают 
одно из лидирующих положений в современных 
отношениях. Главной особенностью договоров по 
оказанию услуг, в отличие от договоров на выпол-
нение работ, является то, что предоставление услуг 
неотделимо от деятельности лица, предоставля-
ющего услуги. В.А. Белов определяет услуги как 
человеческую деятельность, полезный результат 
которой не имеет овеществленного выражения, во-

площается в самой деятельности, либо ее юриди-
ческих последствиях, и потому не может быть от-
делен от личности субъекта, осуществляющего эту 
деятельность. По общему правилу, результаты ус-
луг могут получаться (приобретаться) и использо-
ваться (потребляться) заказчиком только в момент 
оказания услуг [1].

Учитывая специфичность производства и обе-
спечения оказания, жилищно-коммунальные услу-
ги относятся к особому виду услуг. Согласно ст.19 
Закона Украины «О жилищно-коммунальных услу-
гах» регулирование отношений в сфере оказания 
ЖКУ между участниками данных правоотношений 
осуществляются исключительно на договорных ос-
нованиях. Первоначальная трактовка данного пун-
кта статьи позволяла делать вывод, что заключение 
договора право, а не обязанность потребителя. Од-
нако п.3 ст.20 содержит однозначную норму, в соот-
ветствие с которой, потребитель обязан заключить 
договор на предоставление ЖКУ, подготовленный 
исполнителем на основании типового договора [2].

Разберем понятие типового договора. В зако-
нодательстве Украины понятие типового договора 
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не закреплено, но в гражданско-правовой прак-
тике всё чаще встречаются типовые договора как 
один из регуляторов отношений по предоставле-
нию различного рода услуг, в том числе жилищ-
но-коммунальных. Как отмечал,еще в конце 80х 
годов прошлого столетия Кулагин М.И. огромное 
значение в регулировании имущественных отно-
шений на современном этапе имеют типовые до-
говоры, или так называемое формулярное право 
[3]. На базе этих типовых договоров совершается 
большая часть гражданско-правовых сделок в сфе-
ре розничной торговли, перевозок, обслуживания 
населения и т.п. Условия таких типовых договоров 
разрабатываются крупной компанией или произ-
водственным объединением, которое господствует 
на рынке соответствующего товара или услуги, но 
непосредственно может и не выступать в качестве 
участника конкретного договора. Фактически в 
этих договорах благом свободы договора пользует-
ся только одна сторона (компания, производствен-
ное объединение), а другая – совершенно лишена 
возможности повлиять на его содержание. По этой 
причине указанная группа договоров получила на-
звание договоров присоединения. Данная точка 
зрения является актуальной и сегодня. Договора в 
сфере ЖКУ носят формально диспозитивный ха-
рактер, поскольку потребители в силу жизненной 
необходимости и монополии на данные услуги, 
вынуждены заключать договора, разработанные 
исполнителями, поставщиками без учета потреб-
ностей и интересов потребителей. Таким образом, 
применение типовых договоров и отнесение дого-
вора предоставления жилищных и коммунальных 
услуг к публичным, является нарушением основ-
ных принципов гражданского права. 

По сути договора в сфере ЖКХ не являются 
договорами присоединения, так как, договор при-
соединения полностью исключают возможность 
второй стороны вносить свои предложения, а дого-
вора по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг формально предполагают такую возмож-
ность. Высочан В.М. относит договора в жилищ-
но-коммунальной сфере к смешанным договорам, 
т.е. к таким, в которых присутствуют элементы 
различных договоров [4]. Кроме того, он относит 
эти договора и к публичным. Такого же характера 
договора предоставления жилищно-коммунальных 
услуг придерживается и официальная сторона – 
Министерство юстиций Украины. Основываясь на 
такой точке зрения, во многих городах Украины 
заключаются так называемые публичные догово-
ра предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг. Например, в Харькове уже дважды в местной 
газете публиковался такой публичный договор[5], 
что вызвало массовое недовольство потребителей 
и многочисленные иски в суд о признании договора 
недействительным. 

Согласно ст. 633 Гражданского кодекса Украи-
ны публичным является договор, в котором одна 
сторона – предприниматель взяла на себя обязан-
ность осуществлять продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг каждому, кто к ней об-

ратиться. Договор должен выражать интересы всех 
сторон, однако применение публичного договора 
в жилищно-коммунальной сфере приводит к на-
рушению прав потребителей. Потребитель лишен 
возможности вносить свои предложения в состав-
ленный поставщиком договор, а может лишь либо 
принять его, либо отказаться от заключения дого-
вора. Договор предоставления ЖКУ должен быть 
заключен в письменной форме, и вступает с момен-
та его заключения, однако заключение не возмож-
но без достижения соглашения всеми сторонами по 
существенным условиям. Кроме того, письменная 
форма договора не предусматривает действитель-
ность договора заключенного путем поведения 
сторон (конклюдентных действий). Невозможность 
применения публичного договора к жилищно-ком-
мунальным услугам отстаивает и В.В. Сергиенко и 
считает незаконным создание КП «Жилкомсервис» 
и настаивает на пересмотре действительности ука-
занных выше публичных договоров[6].

Сделки могут заключаться устно, письменно 
или в конклюдентной форме. Конклюдентные дей-
ствия – это взаимоотношения, выраженные не в 
форме устного или письменного волеизъявления, а 
в конкретных поведенческих актах, которые одно-
значно подтверждают желание физического лица 
совершить такую сделку. В отличие от законода-
тельства Российской Федерации, которое предпо-
лагает возможность применения конклюдентных 
действий относительно жилищно-коммунальных 
услуг, например, Постановление Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011г., украинское законода-
тельство предполагает только письменную форму 
таких договоров. А потому считаем невозможным 
применения публичных договоров в отношении за-
ключения жилищно-коммунальных сделок. 

Главным отличием публичного договора яв-
ляется определенное его отступление от общего 
принципа свободы договора. Правовой режим пу-
бличных договоров должен бать направлен на за-
щиту интересов лиц, вступающих или желающих 
вступить в правоотношения с коммерческой орга-
низацией, которая по характеру своей деятельности 
должна на равных условиях заключать договоры с 
каждым лицом, которое к ней обратится. Отказ от 
заключения публичного договора со стороны ком-
мерческой организации не допускается. Нормы 
публичного договора призваны обеспечить, в пер-
вую очередь, защиту интересов традиционно при-
знанной более слабой стороны в правоотношении, 
т.е. потребителя. Однако на практике возникают 
многочисленные споры о силе данных обеспечи-
тельных мер государства, осуществляющего свое 
вмешательство в общие принципы частного права.

Каждый договор должен содержать суще-
ственные условия, а при наличии утвержденных 
Кабинетом министров типовых договоров, соот-
ветствовать им. Статьей 26 Закона предусмотрены 
существенные условия договора о предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг, без которых дого-
вор является недействительным. Таким образом, 
договор о предоставлении ЖКУ, может заключать-
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ся между лицами, на основе типового договора, су-
щественные условия которого являются равными и 
обязательными для всех потребителей, направлен 
на обеспечение выполнения норм, стандартов и 
правил эксплуатации жилых и нежилых помеще-
ний, и предусматривает предоставление платных 
услуг. Проблемы сущности и особенностей юри-
дической природы договора о предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг, являются достаточно 
сложными и требуют тщательного и всестороннего 
изучения. 

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на то, что на практике массово отсутствуют до-
говора между потребителями и ресурсопоставля-
ющими компаниями, исполнителями жилищно-
коммунальных услуг. Такая ситуация приводит к 
злоупотреблениям как со стороны исполнителей и 
поставщиков, так и со стороны потребителя, чему 
не в малой степени способствует отсутствие чет-
ких и гармоничных правовых норм, регулирующих 
жилищно-коммунальные услуги и неоднознач-
ность судебной практики.
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Стаття присвячена дослідженню форм договірної відповідальності, їх поняттю та правовій природі, аналізу доктри-
нальних суперечностей з даного приводу, а також розмежуванню форм договірної відповідальності від суміжних катего-
рій.

Ключові слова: відповідальність, форми договірної відповідальності, заходи договірної відповідальності, невигідні 
майнові наслідки.

Статья посвящена исследованию форм договорной ответственности, их понятию и правовой природе, анализу 
доктринальных противоречий по этому поводу, а также разграничению форм договорной ответственности от смежных 
категорий.

Ключевые слова: ответственность, формы договорной ответственности, меры договорной ответственности, 
невыгодные имущественные последствия.

The article deals with the investigation of form of contractual liability, their concept and legal nature, analysis doctrinal 
contradictions on this issue. Also differentiation form of contractual liability from related categories.

Key words: responsibility, form of contractual liability, measures of contractual liability, disadvantageous property effects.

Аналізу проблеми виділення форм договірної 
відповідальності, їх правової природи та розмежу-
ванню від суміжних категорій приділяли увагу бага-
то науковців, зокрема О.С. Іоффе, В.В. Вітрянський, 
І.С. Канзафарова, А.А. Верховець, Б.І. Пугінський, 
О.А. Пешкова, В. В. Луць та інші. Проте, навіть при-
йняття Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни), не вирішило як теоретичних, так і практичних 
суперечок щодо виділення форм прояву негативних 
наслідків у майновій сфері порушника, що є наслід-
ком договірного правопорушення. До того ж, аналіз 
останніх досліджень дає змогу зробити висновок, 
що запропонована тема залишається досить акту-
альною та потребує глибшого опрацювання.

Завданням цієї статті є аналіз поняття «форма 
договірної відповідальності», проблеми відсут-

ності єдиного підходу щодо виділення форм від-
повідальності за договірне правопорушення, роз-
межування форм договірної відповідальності від 
суміжних категорій.

Договірна відповідальність, як правило, ви-
ражається в конкретних формах. Під формою до-
говірної відповідальності розуміється форма вира-
ження тих додаткових обтяжень, що покладаються 
на правопорушника. Безпосередній зв’язок з дер-
жавним примусом та невигідні майнові наслідки – 
додаткові обтяження для порушника – дві важливі 
ознаки форм цивільної відповідальності, що є клю-
човими для їх відмежування від інших цивільно-
правових санкцій [3, c. 7].

В юридичній літературі немає єдиного підходу 
щодо виділення форм прояву негативних наслідків 
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у майновій сфері порушника, що є наслідком пра-
вопорушення.

На думку Н.Д. Єгорова, в цивільному зако-
нодавстві існують різні форми відповідальності: 
відповідальність може наступати «у формі від-
шкодування збитків, виплати неустойки, втрати 
завдатку і т.д. Серед цих форм договірної відпо-
відальності особливе місце займає відшкодування 
збитків… Оскільки відшкодування збитків можна 
застосовувати у всіх випадках порушення цивіль-
них прав, за деяким виключенням, передбаченим 
законом чи договором, цю форму цивільно-право-
вої відповідальності називають загальним заходом 
цивільно-правової відповідальності. Інші ж форми 
цивільно-правової відповідальності називаються 
спеціальними заходами цивільно-правової відпо-
відальності, так як вони застосовуються лише у 
випадках спеціально передбачених законом чи до-
говором для відповідного виду цивільного право-
порушення [4, c. 481-482]».

А.А. Верховець дотримується погляду про 
необхідність виділення п’яти основних форм до-
говірної відповідальності, а саме: відшкодування 
збитків, відшкодування моральної шкоди, сплату 
неустойки, втрату завдатку і виплату компенсації 
(разового грошового стягнення замість відшкоду-
вання збитків) та відповідного закріплення двох 
останніх у ст. 611 ЦК, що пропонує законодавцю 
[3, c. 8]. 

На думку В.В. Вітрянського немає ніяких 
підстав виділяти в якості самостійного заходу 
майнової відповідальності втрату завдатку, хоча 
такий підхід став уже традиційним для доктри-
ни. Що стосується віднесення до числа само-
стійних заходів майнової відповідальності так 
званих «конфіскаційних санкцій», то існує дум-
ка, що застосування подібних заходів виходить 
за межі відповідальності з цивільно-правових 
зобов’язань, оскільки є відповідальністю учас-
ників цивільного обороту не перед потерпілою 
стороною, а перед державою за порушення пу-
блічного порядку [5, c. 633].

І.С. Канзафарова вважає, що основними мірами 
договірної відповідальності є стягнення збитків і 
неустойка (штраф, пеня) [6, c. 145].

На думку О.С. Іоффе, до форм відповідальнос-
ті за порушення зобов’язання відносяться не лише 
відшкодування збитків та виплата неустойки, але і 
«втрата завдатку і різні санкції, які застосовуються 
в зобов’язанні окремих видів. Наприклад акреди-
тивна форма розрахунків замість акцептної» [7, c. 
98]. Аналогічної точки зору дотримувався і О.Н. 
Садіков [8, c. 51].

Т.В. Боднар виділяє більше форм договірної 
відповідальності, а саме: відшкодування збитків, 
сплата неустойки, відшкодування моральної шко-
ди, три відсотки річних за ст.625 ЦК [23, c. 16].

На думку Б.І. Пугінського, форми майнової 
відповідальності можуть бути поділені на: відшко-
дування збитків; неустойка (штраф, пеня); заходи 
конфіскаційного характеру; нетипові заходи відпо-
відальності. В якості прикладу нетипових заходів 

відповідальності наводяться «обов’язок сторони, 
яка безпідставно використовує чужі грошові ко-
шти, сплатити іншій стороні проценти за весь час 
користування» [9, c. 137].

Законодавець також не дає відповіді на за-
питання, що ж є формами відповідальності. Від-
повідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення 
зобов'язання настають правові наслідки, встанов-
лені законом або договором, зокрема: 1) припи-
нення зобов'язання внаслідок односторонньої від-
мови від нього (якщо це встановлено договором чи 
законом) або розірвання договору; 2) зміна умов 
зобов'язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодуван-
ня збитків та моральної шкоди [1]. 

На думку В.Д. Примака, за трьома критерія-
ми, що ними є 1) факт вчинення правопорушен-
ня як підстава застосування відповідного право-
вого засобу, 2) безпосередній вплив на майнову 
сферу боржника, 3) можливість застосування до 
зобов'язаної особи заходів державного примусу, 
серед зазначених у главі 3 і ст. 611 ЦК України за-
ходів в якості форм договірної відповідальності 
можна виокремити лише неустойку, відшкодування 
збитків та моральної шкоди. Втім, те саме можна 
сказати і про примусове виконання обов'язку. Тому 
четвертою обов'язковою ознакою відповідальності 
є додатковий характер майнового обов'язку борж-
ника [11, c. 79].

Справді, примусове виконання обов'язку в нату-
рі (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України) виглядає до певної 
міри подібним до форм відповідальності. Проте за 
своєю природою цей захід є таким, що може і не 
бути пов'язаним зі зверненням стягнення на майно 
боржника. Справа у тім, що можливість здійснення 
майнового стягнення припускається тільки у випад-
ку спонукання до передання кредиторові фізично 
наявних у зобов'язаної особи речей (ч. 1 ст. 620 ЦК 
України), а також у разі примусового виконання гро-
шового зобов'язання у порядку, визначеному нор-
мами глав 5, 6 і 7 Закону України «Про виконавче 
провадження» [10]. Отже, примусове виконання в 
натурі не передбачає обов'язковості здійснення без-
посереднього впливу на майнову сферу зобов'язаної 
особи як іманентну властивість цього заходу право-
вого захисту. І вже тому цей правовий засіб не може 
розглядатися як форма договірної відповідальності. 
Водночас зазначена схожість наведених рис цивіль-
ної відповідальності й примусового виконання в 
натурі потребує виявлення й інших критеріїв роз-
різнення розглядуваних цивільно-правових санкцій. 

Необхідність розмежування відповідальності 
й примусового виконання в натурі інколи випли-
ває вже з самого тексту закону, який в цілому ряді 
випадків наголошує або на альтернативності вико-
нання в натурі та відшкодування збитків як загаль-
ної форми цивільно-правової відповідальності, або 
зазначає можливість одночасного застосування 
обох цих заходів. Приміром, згідно з ч. 1 ст. 552 
та ч. 1 ст. 622 ЦК України ні сплата неустойки, ні 
відшкодування збитків не звільняють боржника від 
виконання покладеного на нього обов'язку в натурі. 
Тобто допоки принцип реального виконання збері-
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гається як одна з головних засад дотримання пра-
вопорядку в сфері договірних відносин, навіть сам 
цей чинник зумовлюватиме неможливість іденти-
фікації примусового виконання в натурі як заходу 
відповідальності [11, c. 80].

Таким чином, головна відмінність примусового 
виконання і різноманітних форм договірної відпо-
відальності полягає саме у додатковому, компен-
саційному характері майнового обов'язку суб'єкта 
відповідальності. «І відшкодування збитків, і сплата 
неустойки, і втрата завдатку є додатковими (до осно-
вного) обов'язками, бо основний обов'язок боржника 
полягає у передачі майна, виконанні роботи, надан-
ні послуг тощо і він виконується на еквівалентних і 
оплатних засадах. Сплачуючи ж неустойку, втрача-
ючи завдаток або відшкодовуючи кредиторові запо-
діяні збитки, боржник не отримує від нього жодної 
компенсації, отже на боржника покладаються всі не-
вигідні майнові наслідки порушення зобов'язання», 
– пише В. В. Луць [12, c. 695]. 

Наведена позиція повно і адекватно відображає 
змістовну сторону питання про розмежування від-
повідальності й виконання в натурі. Водночас го-
ловна причина існування окреслених відмінностей 
полягає все ж таки не так в характері юридичного 
обов'язку (це – похідна ознака диференціації від-
повідних засобів захисту), як у різному функціо-
нальному навантаженні, що покладається на при-
судження до виконання в натурі, з однієї сторони, 
і різні форми відшкодування майнової і немайно-
вої шкоди – з іншої: якщо перший з цих право-
вих засобів орієнтований на захист суб'єктивних 
ци¬вільних прав шляхом примусової реалізації 
первісного волевиявлення сторін договірних пра-
вовідносин, то другий спрямований на відновлення 
порушеного майнового стану та / або компенсацію 
немайнових втрат кредитора.

Правильною, на мій погляд, є думка О.С. Іоффе, 
який зазначав, що «раз проступок неправомірний, 
він не має вичерпуватися для порушника наслідка-
ми, що настають у нормальній обстановці. Потріб-
но, щоб відповідальність проявлялася: у договірній 
сфері – не у виконанні порушеного зобов'язання, хоч 
би й примусовому, а у сплаті неустойки, відшкоду-
ванні збитків, як і будь-яких інших втратах, що за-
вдаються божнику через його несправність; у сфері 
деліктів – не у примусовості стягнення компенса-
ційних виплат, а у самих платежах за деліктними 
зобов'язаннями, як такому, що випливає із закону, 
наслідку вчиненого правопорушення» [13, c. 476].

Необхідно розрізняти форми договірної відпо-
відальності та заходи оперативного впливу. Так, 
В. В. Луць підкреслює необхідність відрізняти від 
цивільно-правової відповідальності оперативні 
санкції або засоби оперативного впливу, оскільки 
останні «не відновлюють початкового стану потер-
пілої сторони, а спрямовані на запобігання конкрет-
ним правопорушенням у майбутньому, виконують 
забезпечувальну функцію, мають застережливий 
характер і можуть застосовуватися в оперативно-
му порядку односторонньо управомоченою сторо-
ною без звернення до юрисдикційного органу». Як 

приклад автор наводить положення ч. 1 ст. 347 ЦК 
УРСР 1963 р., яка передбачала, що коли підрядник 
не приступає до роботи своєчасно або ж виконує 
її настільки повільно, що закінчити цю роботу до 
встановленого строку стає вочевидь неможливим, 
то замовник одержує право відмовитися від до-
говору (саме ця відмова в даному випадку і є, на 
думку В.В. Луця, засобом оперативного впливу) та 
вимагати відшкодування збитків, яке виступає за-
ходом (формою) договірної відповідальності під-
рядника [12, c. 696].

Роль оперативних санкцій у цивільному праві 
детально розглядає В. В. Вітрянський, котрий вва-
жає, що «під заходами оперативного впливу розу-
міються передбачені законом односторонні дії кре-
дитора щодо зміни чи припинення зобов'язання» 
[5, c. 694-701].

Російський вчений В.С. Ем. наголошує на таких 
особливостях зазначеного правового засобу: а) від-
повідні заходи є правоохоронними і застосовуються 
тільки тоді, коли зобов'язана сторона припустилася 
тих чи інших порушень; б) їх застосування носить 
односторонній характер, оскільки уповноваженій 
стороні немає потреби звертатися до компетентних 
державних органів [14, c. 418].

Очевидно, об'єднуючим чинником для всіх за-
ходів оперативного впливу є те, що вони не потре-
бують звернення кредитора до юрисдикційного ор-
гану, а саме їх застосування в принципі не вимагає 
залучення державного примусу. Іншими словами, 
заходи оперативного впливу постають як найбільш 
виразний вияв самозахисту цивільних прав (ст. 19 
ЦК України) у договірних відносинах. У цьому по-
лягає їх головна (у формальному і процесуальному 
розумінні) відмінність від форм цивільної відпові-
дальності. Водночас їх специфічність щодо решти 
ймовірних засобів самозахисту виявляється у тому, 
що, на відміну від можливостей самозахисту в поза-
договірних правовідносинах, заходи оперативного 
впливу не встановлюються кредитором у договір-
них відносинах на власний розсуд. Натомість умо-
вою їх застосування є попереднє закріплення права 
на застосування відповідних санкцій у договорі чи 
актах цивільного законодавства. Звідси вираженою 
метою форм договірної відповідальності виступає 
захист прав кредитора та відшкодування заподіяної 
йому матеріальної чи моральної (немайнової) шко-
ди, а метою заходів оперативного впливу – вико-
ристання кредитором додаткових правових засобів 
для самостійного захисту свого права на отримання 
відповідно до умов договору передбаченого угодою 
сторін товару, грошової суми, послуги, результату 
роботи тощо. Фактично йдеться про захист двох 
типів: а) спонукання боржника до належного ви-
конання встановленого договором зобов'язання (що 
ріднить оперативні санкції з примусовим виконан-
ням обов'язку в натурі); б) надання кредиторові пра-
ва своїм волевиявленням припинити (повністю чи у 
відповідній частині) відносини з недобросовісним 
боржником [11, c. 82].

З наведеного випливає ще один істотний ви-
сновок – заходи оперативного впливу за своєю 
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природою мають чітко обмежену договірними від-
носинами сферу застосування. Тож своєю неспро-
можністю виконувати певну універсальну правову 
функцію щодо всього кола цивільних відносин зга-
дані санкції також відрізняються від заходів відпо-
відальності.

Слушною є позиція А.А. Верховця про те, що 
міри спонуки можна розуміти як вимогу креди-
тора до боржника виконати повторно неналежно 
виконане або усунути недоліки виконання. Сам 
кредитор ніяких інших дій щодо боржника не вчи-
няє, очікуючи виконання вимоги боржником. Ці 
критерії (повторне виконання неналежно викона-
ного чи усунення недоліків виконання) пропону-
ються вперше для чіткого відмежування мір спо-
нуки від засобів оперативного впливу. Натомість, 
міри оперативного впливу передбачають вчинен-
ня кредитором певних зустрічних невигідних для 
боржника заходів, спрямованих на запобігання 
правопорушенню. Міри спонуки застосовуються 
до порушника і примушують його до належного 
виконання зобов’язання на стадії виконання, а за-
соби оперативного впливу застосовуються і на ста-
дії виконання (на цій стадії не завжди примушують 
до належного виконання зобов’язання, а можуть 
його і припинити), і тоді, коли сторона до вико-
нання мала приступити, але не приступила (неви-
конання). Ні міри спонуки, ні засоби оперативного 
впливу не створюють ніяких обтяжень і додаткових 
обов’язків для порушника. За цим критерієм їх і 
слід відрізняти від мір цивільно-правової відпові-
дальності [3, c. 9].

Варто також зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 625 
ЦК України боржник, що прострочив виконання 
грошового зобов’язання зобов’язаний сплатити 
суму боргу з урахуванням установленого індексу 
інфляції за увесь час прострочення, а також три 
відсотки річних з простроченої суми, якщо інший 
розмір процентів не встановлений договором або 
законом [1]. Ці норми кореспондують з положен-
нями ч. 1 ст. 229 ГК України: учасник господар-
ських відносин у разі порушення ним грошового 
зобов’язання зобов’язаний відшкодувати збитки, 
заподіяні невиконанням зобов’язання, а також 
сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, 
установлених ГК України та іншими законами [2].

Що ж являють собою три відсотки річних за ст. 
625 ЦК: самостійну міру відповідальності, особли-
вого роду збитки чи неустойку, і як ці положення 
мають застосовуватися на практиці? Ці запитання 
не випадкові, бо мають не лише теоретичне, а й 
практичне значення.

Вихідним положенням для тлумачення суті 
процентів, які нараховуються за прострочення ви-
конання грошового зобов’язання, доцільно вважа-
ти твердження про те, що проценти згідно ст. 625 
ЦК України нараховуються за неправомірне корис-
тування чужими коштами, а отже, є негативними, 
на відміну від позитивних процентів, які нарахову-
ються за правомірне користування чужими кошта-
ми [16, c. 133-140].

Думки вчених-правознавців, так само як юрис-

тів-практиків, щодо правової природи негативних 
процентів істотно різняться.

На думку В.В. Вітрянського у грошових 
зобов’язаннях сплата неустойки замінюється на 
іншу самостійну форму відповідальності – сплата 
процентів річних за невиконання (прострочку) гро-
шового зобов’язання (ст. 625 ЦК України) [5, c. 636].

Б.І. Пугінський вважає, що сплата процентів 
річних є особливою (самостійною) мірою відпові-
дальності [9, c.140], а В.А. Бєлов називає таку пла-
ту збитками особливого роду [17, c. 5-6].

Значна частина теоретиків і практиків, які ви-
вчали цю проблему, негативні проценти називають 
платою за неправомірне користування чужими ко-
штами, яка відрізняється від неустойки [20, c. 97; 
21, с. 98-149].

Такої ж позиції дотримується і Верховний суд 
України. Так, у Постанові ВСУ від 06.06.12р. ви-
значено, що аналіз правових норм, зокрема, ст. ст. 
536, ст. 549, ч. 2 ст. 625 ЦК України дає підстави 
для висновку про те, що три відсотки річних є пла-
тою за користування чужими грошима, а неустойка 
є засобом забезпечення виконання зобов'язання. 
Проценти та неустойка є різними правовими інсти-
тутами, обмеження можливості одночасного засто-
сування яких законом не встановлена [22].

Як бачимо, всі викладені позиції об’єднує одна 
загальна риса: до форм цивільно-правової відпо-
відальності безспірно відносяться відшкодування 
збитків і сплата неустойки, які несуть додаткові 
негативні майнові наслідки для порушника. Що 
стосується інших санкцій, що застосовується до 
окремих видів зобов’язань, то навряд чи доцільно, 
як це робить О.С. Іоффе та О.Н. Садіков, шукати 
приклади, що дозволяють зачислити їх до засобів 
цивільно-правової відповідальності. Тим більше 
ситуація, яка ними описується в якості застосуван-
ня майнової відповідальності (перевід покупця з 
акцептної на акредитивну форму розрахунків), на-
справді такою не являється, оскільки в результаті 
покупець буде зобов’язаний сплатити ту ж гро-
шову суму за ту ж партію товарів, тобто виконати 
зобов’язання. В даному випадку мова йде про за-
стосування заходів оперативного впливу у вигляді 
односторонньої зміни поставщиком умов договору 
про порядок розрахунку за поставлені товари. 

До того ж, як правильно зазначає О.А. Пешкова, 
йдучи шляхом розширення форм цивільно-право-
вої відповідальності, можна прийти до абсурдного 
висновку, що взагалі майже всі інститути цивіль-
ного права в тій чи іншій мірі є формами цивіль-
но-правової відповідальності, як і цивільне право 
загалом. Хоча в якійсь мірі це дійсно так, оскільки 
мета і зміст цивільного права – саме забезпечення 
нормального існування та розвитку цивільних від-
носин, а значить, не допускати їх порушення за до-
помогою превентивних та каральних засобів – чим 
і є інститут цивільно-правової відповідальності 
[15, c. 38]. Дана проблематика потребує подальшо-
го доктринального дослідження, а також вдоскона-
лення законодавчих підходів щодо правового регу-
лювання форм договірної відповідальності.
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поняття тА оЗнАки інфорМАціЇ як прАвовоЇ кАтегоріЇ
ольховик л. А.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного та трудового права,

Одеський національний морський університет

У статті інформація розглянута як відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, які фізична особа 
отримує шляхом певної розумової діяльності, пізнання, відображення у свідомості, діяльності органів відчуттів та пере-
дані іншій особі у вигляді, придатному для сприйняття. Виділено такі ознаки інформації як правової категорії: немайнове 
благо; товар; неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками; може бути обмежена в обороті та вільно обертатися; 
незнищуваність; здатність до тиражування; здатність до передачі та збереженню, причому момент передачі і момент 
збереження у суб’єкта, що її передає, співпадають у часі. 

Ключові слова: інформація, відомості, пізнання, розумова діяльність, відображення у свідомості, немайнове благо, 
товар, неспоживна річ.

В статье информация рассмотрена как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 
которые физическое лицо получает путем определенной умственной деятельности, познания, отражения в созна-
нии, деятельности органов чувств и передачи другому лицу в виде, пригодном для восприятия. Выделены следующие 
признаки информации как правовой категории: неимущественное благо; товар; непотребляемая вещь, определенная 
индивидуальными признаками; может быть ограничена в обороте и свободно обращаться; неуничтожаемость, спо-
собность к тиражированию, способность к передаче и хранению, причем момент передачи и момент сохранения у 
субъекта, который ее передает, совпадают во времени.

Ключевые слова: информация, сведения, познания, умственная деятельность, отражение в сознании, неимуще-
ственное благо, товар, непотребляемая вещь.

The article considered information about persons, objects, facts, events, phenomena and processes that a person receives 
from a particular mental activity, cognition, reflected in the mind, the activity of the senses and transferred to another person in 
a form suitable for perception. Highlight features such signs information as:non-proprietary weal, commodity, not consumable 
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Важливою умовою для розбудови демокра-
тичної правової держави, формування громадян-
ського суспільства є поінформованість, яка без-
посередньо пов'язана із здійсненням принципу 
гласності та реалізації демократичних прав і сво-
бод громадян – свободою совісті, слова, друку, 
права на отримання інформації. Гласність віддзер-
калює рівень поінформованості громадськості про 
справжній стан справ у різних сферах суспільства. 
У юридичній літературі під гласністю розуміють 
один з фундаментальних правових принципів, 
який проявляється в забезпеченні безперешкод-
ного руху інформаційних потоків про явища та 
процеси в політико-правовій системі відносин. 
Для забезпечення поінформованості громадян 
та реалізації принципу гласності суттєве значен-
ня мають правові норми та чинне законодавство 
України про інформацію.

Дослідженням цієї проблеми займалися В.А. 
Дозорцев, А.Б. Венгеров, Н.Г. Бєляєва, В.І.Іванов, 
М.М. Рассолов, І.М. Рассолов, В.Д.Елькін, В.А. 
Копилов, А.І.Трусов, О.А. Підопригора, С.І Семі-
летов, В.О. Калятін, О.О. Городов, В.М. Лопатін, 
Є.В. Петров та ін.

Дана робота має на меті дати визначення інфор-
мації як правової категорії та дослідити її ознаки.

Конституцією України (ст. 34) закріплюється 
право кожного на інформацію, гарантується право 
на свободу думки і слова, на вільне вираження сво-
їх поглядів і переконань, право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій розсуд. 
Не дивлячись на те, що термін «інформація» один з 
найпопулярніших, найуживаніших в останній час, 
проте, це поняття не має єдиного визначення. В 
перекладі з латині «інформація» означає букваль-
но «ознайомлення», «роз’яснення», «викладення» 
[1, с. 717]. До 40-х років ХХ століття термін «ін-
формація» розглядався в науці як синонім катего-
рій «відомості», «дані», «повідомлення». Якщо ми 
звернемось до повного словника Ф.А. Брокгауза та 
І.А. Ефрона (1894р), то не знайдемо статті, навіть 
коротенької нотатки про інформацію. Нічого немає 
з цього приводу і у другому стереотипному виданні 
словника Гранта, також у Технічній енциклопедії 
(1931р.), в першому виданні Великої радянської 
енциклопедії (1935р.). Тільки у другому виданні 
Великої радянської енциклопедії (1953р.) інфор-
мація визначалась як роз’яснення, викладення, 
повідомлення [2, с. 85]. С.І. Ожегов запропонував 
розглядати інформацію як 1) відомості про навко-
лишній світ і процеси, що в ньому відбуваються; 2) 
повідомлення про стан справ, про стан чого-небудь 
[3, с. 217].

Термін «інформація» вперше на науковому рів-
ні знайшов своє відображення у математичній те-
орії інформатики і теорії передачі даних каналами 

зв’язку Клода Шеннона, в якій він під інформацією 
розумів усі види повідомлень. 

А.Б. Венгеров, один із перших дослідників пра-
вового аспекту інформації не наводить визначення 
інформації, а тільки виділяє її риси [4, с. 208]. 

Стаття 1 Закону України «Про інформацію» ро-
зуміє інформацію як документовані або публічно 
оголошені відомості про події та явища, що відбу-
ваються у суспільстві, державі та навколишньому 
природному середовищі [5]. Це визначення має 
ряд недоліків: не охвачуються відомості про події 
та явища що відбувалися чи будуть відбуватися у 
суспільстві, державі та навколишньому природно-
му середовищі. 

Спроба виправити цей недолік була зроблена 
у ст.200 Цивільного кодексу України, яка визначає 
інформацію як «документовані або публічно оголо-
шені відомості про події та явища, що мали або ма-
ють місце у суспільстві, державі та навколишньому 
середовищі» [6]. Проте, знову ж таки, не враховані 
відомості про події та явища, що матимуть місце 
у суспільстві, державі та навколишньому серед-
овищі. І визначення інформації законом, і кодексом 
розглядають інформацію дуже вузько, лише як ві-
домості про події та явища, а відомості про осіб, 
предмети, факти, процеси не виділяються зовсім.

Російський вчений В.А. Копилов робить спробу 
розширити поняття інформації і визначає її через 
категорію відомостей: інформація – це відомості 
про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси 
незалежно від форми їх представлення [7, с. 3].

В.А. Дозорцев також розглядає інформацію че-
рез відомості, які передає одна особа іншій [8, с. 
27]. У широкому сенсі під «інформацією» автор 
пропонує розуміти усякі відомості, які передаються 
на будь-яких засадах [9, с. 224]. З цим не можна по-
годитись, адже автор не розмежовує поняття інфор-
мації і процессу передачі відомостей. Н.Г. Бєляєва 
і В.І.Іванов також розглядають інформацію як су-
купність відомостей [10, с. 83].М.М. Рассолов, І.М. 
Рассолов і В.Д.Елькін розглядають інформацію як 
певну сукупність різних повідомлень [11, с. 78]. Є.В. 
Петров пропонує авторське «визначення інформації 
– це насамперед відомості про події та явища, які 
можуть бути пізнані особою та передані іншій осо-
бі у вигляді, придатному для сприйняття» [12, с. 9].

А.І.Трусов вважав, що «інформація охоплює ві-
дображення предметів і явищ у людській свідомос-
ті, явищ і процесів один в одному поза зв’язком із 
свідомістю» [13, с. 20]. З такою думкою не можна 
погодитись, адже відомості отримуються не тіль-
ки шляхом відображення предметів і явищ у люд-
ській свідомості, а й шляхом розумової діяльності 
та діяльності органів відчуттів, отримання певних 
знань.

О.А. Підопригора визначає інформацію як пев-
ну суму знань про той чи інший об’єкт, які можна 

item, defined by individual characteristics, may be limited in circulation and rotate freely; indestructibility, ability to transfer and 
storage; the time of the transfer and the time of saving the subject are in the same time

Key words: information, data, knowledge, mental activity, reflected in consciousness, non-proprietary weal, commodity, 
non-consumable thing.
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використати в доцільній діяльності людини [14, с. 
172]. Також існує думка, що під інформацією мож-
на розуміти будь-які дані, які десь зберігаються чи 
куди-небудь передаються, незалежно від формату 
їх представлення [15]. С.І Семілетов під інфор-
мацією пропонує розуміти будь-які знання, відо-
мості або дані про що-небудь або кого-небудь, які 
об’єктивно існують, зберігаються і передаються 
[16,с.68]. Б.М. Гоголь наголошує на тому, що тер-
мін «знання» охоплюється терміном «відомості» 
[17, с. 143]. Він вважає, що і термін «знання», і тер-
мін «дані» охоплюється терміном «відомості» [18, 
с. 143].Така думка цілком виправдана.

Г.В.Бромберг та Б.С.Розовий визначили інформа-
цію як форму передачі знання – продукту розумової 
діяльності людини [19, с. 54]. А.А.Антопольський 
ще 1999 році визначив інформацію через поняття 
результату інтелектуальної діяльності [20, с. 51]. 
На думку Б.М. Гоголя інформацію у правовому кон-
тексті можна розуміти як нематеріальні результати 
інтелектуальної (розумової) діяльності людини. До-
слідники виділяють три аспекти інформації: синта-
тику, семантику та прагматику. У синтаксичному 
аспекті інформація розглядається як сукупність зна-
ків та відношень між ними, тобто, згідно з статис-
тичною теорією зв’язку Вінера-Шеннона, дає кіль-
кісний опис інформації саме на синтаксичному рівні 
[21, с. 73]. Семантичний аспект інформації («теорія 
значень») розглядається як співвідношення між зна-
ками та об’єктами, що ними зазначаються. Прагма-
тичний аспект розглядає інформацію як продукт, що 
створюється і використовується людьми в конкрет-
них обставинах. Нам більш цікавий саме прагматич-
ний аспект, адже він надає інформації якості блага. 
Інформація в прагматичному аспекті в повній мірі 
відповідає критерію блага, адже на перший план у 
даному випадку виходить її корисність як якість, що 
служить задоволенню публічних та приватних по-
треб [22, с. 54 ]. Тому інформацію слід розглядати 
як об’єкт цивільних прав саме як благо, що харак-
теризується її корисністю для учасників цивільних 
правовідносин. 

Якщо ж розглядати інформацію як різновид блага: 
матеріальне, ідеальне явище,то єдиної думки з цьо-
го приводу не існує. Інформація – благо особливого 
роду: воно матеріальне в тому сенсі, що матерія здат-
на переносити, відображати чи містити інформацію, 
і нематеріальне, оскільки не являється особливим 
видом матерії [23, с. 74]. Цю думку підтримує Б.М. 
Гоголь, який наголошує, що під інформацією можна 
розуміти нематеріальні результати інтелектуальної 
(розумової) діяльності людини та нематеріальні ре-
зультати діяльності автоматизованих систем, зафіксо-
вані на матеріальному носії у будь-якій доступній для 
сприйняття формі [24, с. 145].

Вперше на науковому рівні про ознаки інфор-
мації заговорив А.Б. Венгеров:

самостійність інформації по відношенню до 
свого носія; можливість багаторазового викорис-
тання однієї і тієї самої інформації; вона виникає 
при споживанні; збереження інформації, що пере-
дається, у суб’єкта, що її передає; здатність до збе-

реження, агрегування, інтегрування, накопичення, 
«стискання»; 

кількісна визначеність інформації;системність 
[25, с. 70-71]. На наш погляд, дещо сумнівно вигля-
дає така ознака як те, що інформація виникає при 
споживанні, вона виникає раніше, а при споживан-
ні здійснюється процес передачі інформації. 

З розвитком науки вчені пропонували нові 
комбінації ознак. Так О.О. Городов серед осно-
вних ознак виділяє: – змістовність; – незалежність 
форми надання відомостей [26, с. 14-15]. На нашу 
думку, таку рису як змістовність можна застосову-
вати тільки до ідеальної інформації, якої нажаль в 
цивільних правовідносинах дуже мало. 

В.М. Лопатін наголошував на таких ознаках як 
ідеальність, невичерпність, якісну визначеність, 
нелінійність, системність, відокремленість [27, с. 
39-41]. Знову ж таки, ідеальність як ознака може 
бути застосована не до всієї інформації як об’єкта 
цивільних прав. Нелінійність – ознака яка, на наш 
погляд, не може характеризувати інформацію як 
правову категорію. 

В.О. Калятін акцентує увагу на таких ознаках 
як: інформація здатна до багаторазового викорис-
тання; практична незнищуваність її; при переда-
чі вона зберігається у передаючого суб’єкта [28, 
с.394]. З запропонованими ознаками слід погоди-
тись, з одним уточненням: інформація може одно-
часно передаватись та зберігатись у суб’єкта, що її 
передає. 

Перевагою В.О. Копилова є те, що він аналізує 
суто юридичні особливості такі, як відособленість, 
фізична невідчужуваність, здатність до тиражуван-
ня, екземплярність, властивість інформаційної речі 
[29, с. 49-50]. Цю думку підтримує і Т.В. Бєлова. 
Вона детально досліджує такі ознаки, як ідеаль-
ність, відособленість інформації як об’єкта права, 
фізична невідчужуваність [30, с. 14]. Дана система 
ознак має ряд недоліків: відособленість та фізична 
невідчужуваність ознаки, які взаємовиключають 
одна одну, тому треба конкретизувати: відособле-
ність характерна для загальнодоступної інформа-
ції, а невідчужуваність характерна для особистої 
інформації, яка тісно пов’язана з особою власника 
даної інформації. 

М.С. Зельцер досліджувала проблему застосу-
вання терміна «товар» до інформації. Вона виділяє 
такі ознаки інформації: самостійність відомостей 
по відношенню до носія; можливість багаторазово-
го використання тої чи іншої інформації; збережен-
ня інформації що передається у особи яка передає її 
і яка отримує; здатність до опрацювання, інтеграції 
та «стискання»; можливість математичного аналізу 
інформації; системність; коммунікативність [31, с. 
32-33]. Вважаємо, самостійність відомостей по від-
ношенню до носія можлива, лише, коли говоримо 
про загальнодоступну інформацію. Дещо сумнів-
ною виглядає позиція автора щодо виділення та-
ких ознак інформації як здатність до опрацювання, 
інтеграції та «стискання»; можливість математич-
ного аналізу інформації; системність; коммуніка-
тивність, що на думку автора може вплинути на 
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можливість застосування чи не застосування тер-
міна «товар» до інформації. Якщо розуміти «товар» 
як продукт праці, виготовлений для обміну, прода-
жу; чи як взагалі – те, що є предметом торгівлі [32, 
с. 694], то слід говорити про вартість інформації як 
товару, як продукту. Е. В Медняков звертає увагу 
на таку ознаку як інформаційна річ (продукт), тоб-
то також розглядає її як товар. Він виділяє також 
такі ознаки інформації: фізична невідчужуваність, 
відособленість, тиражуємість, організаційна форма 
[33, с. 17-18]. Ми цілком погоджуємося з таким су-
дженням.

Е.А. Звєрєва наголошує на таких ознаках як 
системний характер, фізична невідчужуваність ін-
формації від носія, можливість вираження змісту 
інформації в різних формах матеріального носія, 
невичерпність, універсальність, релевантність [34, 
с. 29].

Є.В. Петров виділяє такі основні властивості ін-
формації: нематеріальність; інваріантність стосов-
но носіїв – та сама інформація може бути записана 
різними знаковими системами, які використовують 
різні фізичні носії для запису; розмноження – ін-
формація, на відміну від речовини та енергії, має 
здатність до розповсюдження; здатність бути реалі-
зованою – має тенденції матеріалізації, тобто може 
бути використаною, стати товаром та послугою на 
ринку [35, с. 249-252]. У даному випадку автор не 
розмежовує коли товаром є сама інформація, а коли 
товаром є полуга по передачі цієї інформації.

О.В. Кохановська наголошує на таких озна-
ках : нематеріальний характер; інформація – бла-
го неспоживне, яке піддається моральному, але не 
фізичному старінню [36, с. 15]; самостійність по 
відношенню до носія; можливість багаторазового 
використання [37, с. 25]. Запропонована система 
ознак має ряд неточностей: не дуже вдало застосо-
ваний термін моральне старіння, більш вдало було 
б застосувати термін старіння інформації в нашій 
свідомості; самостійність по відношенню до носія 
може бути застосована тільки до загальнодоступ-
ної інформації. Такі ознаки, як інформація – благо 
неспоживне і можливість багаторазового викорис-
тання тотожні, тому, на нашу думку, достатньо було 
б виділити одну з цих ознак. 

М. Корчагін розширює низку цих ознак: 
суб’єктний характер – інформація виникає в резуль-
таті діяльності суб’єкта, що володіє свідомістю [38, 
с. 51], тобто є результатом інтелектуальної діяль-
ності; нездатність до фізичного відчуження, тобто 
зберігання інформації, що передається, у суб’єкта, 
що її передає; змістовність [39, c. 56]. Думається, 
нездатність до фізичного відчуження може засто-
совуватись тільки до особистої інформації, а зміс-
товність тільки до ідеальної інформації.

Представляється що в запропонованих системах 
ознак інформації змішані її галузеві властивості, тому 
пропонуємо авторські ознаки: інформація-специфіч-
ний об’єкт цивільного права; інформація – немайно-
ве благо; інформація – товар (продукт, інформаційна 
річ); якщо розглядати інформацію як інформаційну 
річ, то вона неспоживна, визначена індивідуальни-
ми ознаками, може бути обмежена в обороті (таєм-
на, конфіденційна) та вільно обертатися (загально-
доступна інформація); незнищуваність; здатність до 
тиражування; здатність до передачі та збереженню, 
причому момент передачі і момент збереження у 
суб’єкта, що її передає, співпадають у часі. 

Таким чином, в результаті проведеного дослі-
дження можемо запропонувати авторське визна-
чення: інформація – це відомості про осіб, пред-
мети, факти, події, явища і процеси, які фізична 
особа отримує шляхом певної розумової діяльнос-
ті, пізнання, відображення у свідомості, діяльності 
органів відчуттів та передані іншій особі у вигляді, 
придатному для сприйняття.

Представляється що в запропонованих систе-
мах ознак інформації змішані її галузеві властивос-
ті, тому пропонуємо авторські ознаки: інформація-
специфічний об’єкт цивільного права; інформація 
– немайнове благо; інформація – товар (продукт, 
інформаційна річ); якщо розглядати інформацію як 
інформаційну річ, то вона неспоживна, визначена 
індивідуальними ознаками, може бути обмежена в 
обороті (таємна, конфіденційна, службова) та віль-
но обертатися (загальнодоступна інформація); не-
знищуваність; здатність до тиражування; здатність 
до передачі та збереженню, причому момент пере-
дачі і момент збереження у суб’єкта, що її передає, 
співпадають у часі. 
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прАво нА віДповіДь, як СклАДовА ЗАхиСту чеСті, гіДноСті 
тА ДіловоЇ репутАціЇ фіЗичноЇ оСоби
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У статті досліджуються стандарти Ради Європи щодо права на відповідь. Аналізується відповідне українське зако-
нодавство. Наводиться методика застосування судами загальної юрисдикції України норм Конвенції та рішень Європей-
ського суду з прав людини.
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В статье исследуются стандарты Совета Европы относительно права на ответ. Анализируется соответствующее 
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Актуальність теми дослідження полягає в на-
ступному. По-перше, в Україні, відповідно до ст. 3 
Основного Закону, найвищою соціальною цінністю 
визнана людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека. Вказана попарність закрі-
плення благ, як слушно наголошують дослідники, 
пояснюється високим ступенем їх взаємозумовле-
ності та невід’ємності одна від одної. Разом з тим, 
зазначені складові також тісно взаємопов’язані між 
собою, зумовлюють та визначають зміст одна одної 
[18, с. 76]. По-друге, в тексті Конституції України, 
з врахуванням того, що честь та гідність займають 
друге місце після життя і здоров’я людини в цій іє-
рархії рівновеликих благ, передбачено «достатньо 
широкий спектр» [9, с. 40 – 43] правових гарантій 
їх захисту. Наприклад, положення ч. 5 ст. 55 Консти-
туції України, в контексті теми дослідження, наго-
лошують, що: «кожен має право будь-якими не за-
бороненими законом засобами захищати свої права 
і свободи від порушень і протиправних посягань». 
До таких засобів, як доречно зазначають фахівці, 
відносяться: «1) ті, які визначені ст.ст. 29, 32, 34, 36, 
39 – 42, 44, 55, 59, 60, 62, 63 Конституції України; 2) 
ті, які визначені законодавством; 3) ті, які виплива-
ють з міжнародних стандартів поведінки особи по 
захисту своїх прав на основі міжнародних догово-
рів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України» [3, с. 417]. По-третє, положення ст. 
16 ЦК України, втілюючи наведені вище конститу-
ційні приписи, визначають загальні способи захисту 
цивільних прав, в тому числі особистих немайнових 
прав фізичної особи. Тоді як, в положеннях ч. 6 ст. 
277 ЦК України деталізується, що фізична особа, 
особисті немайнові права якої порушено у друкова-
них або інших ЗМІ, має право на відповідь, а також 
на спростування недостовірної інформації у тому ж 
ЗМІ в порядку, встановленому законом. Характерно, 
що в українському законодавстві такий спосіб за-
хисту честі, гідності та ділової репутації фізичної 
особи є порівняно новим.

постановка проблеми. В Україні окремим ас-
пектам проблеми спростування недостовірної ін-
формації приділяли увагу наступні фахівці: В.І. Бо-
рисова, В.Г. Буткевич, С.В. Гончаренко, О.В. Дзера, 
А.С. Довгерт, Ю.Є. Зайцев, В.Ф. Іванов, О.М. Ка-
літенко, Т.С. Ківалова, Н.В. Коробцова, Н.С. Куз-
нєцова, О.О. Кулініч, Д.Д. Луспеник, В.В. Лутков-
ська, В.П. Паліюк, Н.І. Петрова, П.М. Рабінович, 
З.В. Ромовська, С.Є. Сиротенко, Р.О. Стефанчук, 
Є.О. Харитонов, С.В. Шевчук, С.І. Шимон та інші 
вчені. Однак, питання, які безпосередньо пов’язані 
із реалізацією права на відповідь в повному обсязі 
не досліджувалися. Зазначене свідчить про акту-
альність поставленої проблеми.

Мета даної статті полягає в дослідженні права 
на відповідь, як складової захисту честі, гідності та 

ділової репутації фізичної особи. Для її реалізації 
поставлені наступні завдання: 1) окреслити міжна-
родні стандарти щодо права на відповідь; 2) дослі-
дити право на відповідь по законодавству України; 
3) встановити особливості судового захисту при 
реалізації права на відповідь.

виклад основного матеріалу. Особисті немай-
нові відносини, відповідно до ч. 1 ст. 1 ЦК України, 
стоять на першому місці, а майнові – на другому, 
оскільки особисті немайнові права людини забез-
печують її природне існування та соціальне буття. 
Щодо права на повагу до гідності, честі (ст. 297 ЦК 
України) та ділової репутації фізичної особи (ст. 
299 ЦК України), то вони за обраною законодавцем 
класифікацією відносяться до особистих немайно-
вих прав, що забезпечують соціальне буття фізич-
ної особи. При порушенні цих прав фізична особа, 
поміж іншого, має право на відповідь. Характерно, 
що такий спосіб захисту цивільних прав в зарубіж-
ному праві, на відміну від українського, має власну, 
достатньо тривалу за часом, історію.

Міжнародні стандарти щодо права на від-
повідь беруть початок у США. Відомо, що закони 
США, які захищають свободу слова, ґрунтуються 
на Першій поправці до Конституції США (1791 р.). 
Важливо, що це право знаходить своє відображення 
в практиці Верховного Суду США, оскільки амери-
канський захист свободи слова «історично засно-
ваний на нормах англійського загального права, 
відповідно до якого закони тлумачаться суддями» 
[15, с. 5]. Так, доктрина справедливості, яка вклю-
чає право на відповідь, була визнана Федеральною 
комісією з радіо США ще в 1929 р. Характерно, що 
вказана доктрина, яка спирається на засоби приму-
су, що є в розпорядженні державних органів щодо 
регулювання теле- та радіомовлення, неодноразово 
оскаржувалась органами ЗМІ до Верховного Суду 
США. Правда, про результати вирішення таких 
справ ухвалювались протилежні рішення.

Наприклад, деякі телекомпанії по першій такій 
справі стверджували, що доктрина справедливос-
ті порушує Першу поправку до Конституції США, 
оскільки має стримуючий ефект щодо свободи 
слова. В такій ситуації, на їх думку, ЗМІ змушені 
обмірковувати, чи надаватиме певне повідомлення 
підстави для вимоги безоплатного надання ефірно-
го часу для відповіді. Однак, такі аргументи Вер-
ховний Суд США не прийняв до уваги і у своєму 
рішенні від 1969 р. зазначив, що: «права глядачів 
і слухачів, а не права організацій віщання, є най-
важливішими…» (…), а доктрина справедливос-
ті сприяє досягненню «мети Першої поправки до 
Конституції США щодо збереження вільного рин-
ку ідей…» [20].

З цього ж приводу заслуговує на увагу проти-
лежне рішення Верховного Суду США від 1974 р. 
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по справі «Miami Heraid проти Торнілло». Відпо-
відно до її обставин, газета Miami Heraid опубліку-
вала дві редакційні статті з різкою критикою Тор-
нілло, кандидата до Палати представників штату 
Флорида. Тому Торнілло, з посиланням на Закон 
штату Флорида «Право на репліку» 1903 р., про-
сив окружний суд зобов’язати газету безкоштовно 
надрукувати його відповідь щодо висунутих проти 
нього обвинувачень. В свою чергу, редакція вка-
заної газети звернулася до того ж суду з вимогою 
оголосити вище згаданий Закон неконституційним 
у зв’язку з порушенням Першої поправки до Кон-
ституції США.

Спочатку Окружний суд округу Дейд ухвалив 
рішення на користь газети, визнавши, що вказува-
ти газеті, що їй друкувати, – це те саме, що вка-
зувати, чого їй не можна друкувати. В свою чергу, 
Верховний суд штату Флорида в апеляційному по-
рядку скасував це рішення та задовольнив позов 
Торнілло, зазначивши, що Закон штату Флорида 
«Право на репліку» 1903 р. сприяє вільному обігу 
інформації. Тоді як, Верховний Суд США, розгля-
даючи скаргу редакції газети Miami Heraid, скасу-
вав рішення Верховного суду штату Флорида. При 
цьому він дійшов чіткого висновку, що: «будь-який 
примус до опублікування газетами того, що їхня 
розсудливість публікувати забороняє, є неконсти-
туційним. Відповідальна преса – це, безсумнівно, 
бажана мета, але відповідальність преси не вима-
гається Конституцією США, і, як багато які є інші 
чесноти, її не можна запровадити законодавчим 
шляхом» [16, с. 122 – 132]. Отже, рішенням Вер-
ховного Суду США від 1974 р. по вказаній справі 
було визнано, що на той час чине законодавство 
США про відповідь не відповідало Першій поправ-
ці до Конституції США.

У праві Ради Європи доктрина справедливос-
ті – право на відповідь – спочатку була визнана в 
спеціальній Резолюції № (74) 26 «Про право на від-
повідь – стан особи відносно преси», яку Комітет 
міністрів Ради Європи ухвалив 2 липня 1974 р. на 
233-му засіданні заступників міністрів. Зазначений 
документ рекомендував урядам-членам Ради Євро-
пи адаптувати національне законодавство до права 
Ради Європи щодо права на відповідь за зразком 
мінімальних правил, що подавалися на той час у 
Додатку до спеціальної Резолюції № (74) 26.

З врахуванням вказаної Резолюції № (74) 26, 
Австрія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Норве-
гія та Франція, крім Швеції, прийняли спеціальне 
законодавство, яке передбачає право на відповідь 
[7, с. 195 – 196]. Наприклад, у більшості цих кра-
їн особа, яка є об’єктом голослівних тверджень, 
що зображують людину в негативному світлі, має 
право на відповідь без доказів того, що інформація 
була хибною або не відповідає дійсності (Іспанія, 
Нідерланди, Німеччина та Норвегія). У Франції це 
право може бути приведене в дію лише при наяв-
ності для цього доказів.

В законодавстві більшості держав-членів Ради 
Європи, крім визначених мінімальних правил, які 
наведені у Додатку до Резолюції № (74) 26, також 

встановлювалися додаткові вимоги. Зокрема за-
значалось, що власне відповідь: 1) не може бути 
рекламою; 2) повинна обмежуватися фактичними 
твердженнями; 3) не повинна бути наклепницькою, 
незаконною або образливою стосовно журналіста 
чи ЗМІ. Публікація відповіді, як свідчить законо-
давство Іспанії, Німеччини та Франції, не впливає 
на інші засоби судового захисту і не впливає на ви-
значення протиправності публікації. Тоді як, по за-
конодавству Німеччини та Норвегії, публікація від-
повіді може зменшити суму накладених у судовому 
порядку штрафів.

Водночас, законодавство Швеції не має права на 
відповідь. Однак суди у справах про захист честі, 
гідності та ділової репутації все ж таки враховують 
спростування або виправлення. Тому будь-якій фі-
зичній чи юридичній особі, яка зазначала критики, 
надається можливість опублікувати спростуван-
ня в такому ж порядку й обсязі або лише окремих 
частин публікації. Показово, що ЗМІ, як правило, 
друкують такі відповіді, не зважаючи на те, що вка-
заний спосіб захисту є добровільний.

Пізніше, 5 травня 1989 р. була прийнята Євро-
пейська конвенція про транскордонне телебачення 
зі змінами, внесеними Протоколом від 9 вересня 
1998 р. З врахуванням положень ст. 8 цієї Конвенції 
(право на відповідь), кожна Договірна Сторона, що 
здійснює трансляцію, повинна забезпечити кожній 
фізичній чи юридичній особі, незалежно від грома-
дянства чи місця проживання, можливість здійсню-
вати право на відповідь або пошук інших правових 
чи адміністративних засобів, які можна порівняти, 
стосовно програм, які транслює телемовник, що 
підпадає під її юрисдикцію, у значенні ст. 5 вказа-
ної Конвенції. Зокрема, вона забезпечує такий ви-
бір часу й інші заходи стосовно здійснення права 
на відповідь, за яких це право можна було б здій-
снювати результативно. Результативне здійснення 
цього права або інших правових чи адміністратив-
них засобів, які можна порівняти, забезпечується 
як вибором часу, так і способами. Для цього назва 
програмної послуги або телемовника, відповідаль-
ного за цю програмну послугу повинна бути зазна-
чена в самій програмній послузі через рівні про-
міжки часу за допомогою відповідних засобів.

В свою чергу, Комітет міністрів Ради Європи, 
з врахуванням різноманітних технологічних змін, 
які відбулися останнім часом в суспільстві, та з 
врахуванням існуючої Європейської конвенції з 
транскордонного мовлення (ETS № 132), ухвалив 
15 грудня 2004 р. на 999-му засіданні заступників 
міністрів спеціальну Рекомендацію № R (04) 16 
«Право на відповідь у новому медіа середовищі» 
(далі – Рекомендацію № R (04) 16).

В цьому ж документі рекомендується урядам 
держав-членів Ради Європи передбачити у націо-
нальному законодавстві мінімальні правила щодо 
реалізації права на відповідь. Наприклад, Рекомен-
дація № R (04) 16 пропонує визначати, як виняток, 
наступні випадки відмови у праві на відповідь: 1) 
якщо розміри спростування перевищують необхід-
ний для його розуміння обсяг; 2) якщо відповідь 
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не обмежена лише спростуванням недостовірних 
фактів; 3) якщо публікація спростування спричи-
нить до порушення закону, оприлюднення публі-
кації тягне за собою цивільну відповідальність чи 
порушує моральні устої громадськості; 4) якщо це 
суперечить законним інтересам третьої особи; 5) 
якщо зацікавлена особа не може довести наявність 
легітимного інтересу; 6) якщо відповідь подається 
іншою мовою, ніж та, якою було опубліковано сум-
нівне повідомлення; 7) якщо опублікована інфор-
мація є точною частиною публічних засідань влади 
чи судів [13, с. 76 – 78].

Суттєво, що наявність у національному законо-
давстві держав-членів Ради Європи такого право-
вого інституту, як право на відповідь, відноситься 
до їх позитивних зобов’язань. Про це, наприклад, 
наголошується в практиці Європейського суду з 
прав людини (далі – Євросуд), який: «…бере до 
уваги позитивне зобов’язання держави запев-
нитись, що особи, на яких здійснюється наклеп, 
мають можливість скористатись своїм правом на 
відповідь шляхом подання відповіді на неправди-
ву інформацію таким же чином, як була подана не-
правдива інформація» (п. 1 ухвали Євросуду щодо 
прийнятності по справі «Вітренко та інші проти 
України» (2008).

Отже, розвиток міжнародного законодавства 
щодо права на відповідь показав наступне. По-
перше, це право означає, що кожна особа, яка вва-
жає, що про неї поширена недостовірна інформа-
ція має право безкоштовно і оперативно розмістити 
відповідь, спростувавши недостовірні факти. Адже 
особа, яка розміщає відповідь не повинна доводи-
ти, що інформація недостовірна. Вона лише з цьо-
го приводу викладає свою точку зору. По-друге, із 
цього розвитку вбачається що: «в основі самої ідеї 
права на відповідь лежить концепція забезпечення 
права на вільний розвиток особистості, включаючи 
необхідність гарантування поваги до людської гід-
ності як основоположної цінності для держави, що 
побудована на принципі верховенства права» [17, 
с. 509]. Безумовно, що відсутність такого права не 
сумісно із розумінням місця особи в демократично-
му суспільстві.

Україна, як член Ради Європи, зобов’язалась 
привести своє законодавство у відповідність до 
права цієї міжнародної організації. Тому, ставши 
членом Ради Європи, наша держава в першу чергу 
прийняла нову Конституцію України 1996 р. Пізні-
ше, 17 липня 1997р., поміж інших міжнародних до-
говорів, ратифікувала Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвен-
ція), а 17 грудня 2008 р, з відповідними поправка-
ми, – Європейську конвенцію про транскордонне 
телебачення. З врахуванням таких зобов’язань, 
українське законодавство повинно відповідати пра-
ву Ради Європи, зокрема, щодо права на відповідь. 
Вказане, в свою чергу, має слугувати правовими га-
рантіями захисту фізичної особи від неправомірно-
го втручання в її особисте немайнове право.

Право на відповідь по законодавству Укра-
їни, на відміну від стандартів Ради Європи, має 

свої особливості. Так, ст. 277 ЦК України передба-
чає два основних способи – право на відповідь та 
спростування – захисту честі, гідності та ділової 
репутації фізичної особи при поширенні недосто-
вірної інформації.

В першу чергу слід звернути увагу на дефіні-
цію, яка слугує підставою для такого захисту. До-
речно зазначити, що положення ст. 277 ЦК України 
одночасно ведуть мову про «недостовірну» та «не-
гативну» інформацію, а саме:

а) «недостовірною» вважається інформація, яка 
не відповідає дійсності або викладена неправдиво, 
тобто містить відомості про події та явища, яких не 
існувало взагалі або які існували, але відомості про 
них не відповідають дійсності (неповні або пере-
кручені).

Згідно з ч. 3 ст. 277 ЦК України негативна ін-
формація, поширена про особу, вважається недо-
стовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе 
протилежного (презумпція добропорядності);

б) «негативною» вважається інформація, в якій 
стверджується про порушення особою, зокрема, 
норм чинного законодавства, вчинення будь-яких 
інших дій (наприклад, порушення принципів мора-
лі, загальновизнаних правил співжиття, неетична 
поведінка в особистому, суспільному чи політично-
му житті тощо) і яка, на думку позивача, порушує 
його право на повагу до гідності, честі чи ділової 
репутації.

Суттєвим моментом для судового захисту чес-
ті, гідності та ділової репутації фізичної особи, в 
контексті ст. 277 ЦК України, є: «...необхідність ро-
бити чітке розмежування між констатацією фактів 
та оціночними судженнями. У той час як наявність 
фактів може бути продемонстровано, достовірність 
оціночних суджень не піддається доведенню. Ви-
могу доводити достовірність оціночних суджень 
неможливо виконати, вона порушує свободу думки 
як таку, що є базовою частиною права, гарантова-
ною ст. 10 Конвенції (свобода вираження погля-
дів)» (рішення Євросуду по справі «Ляшко проти 
України» (2006).

Тоді як, при реалізації права на відповідь, якщо 
особа вважає, що оціночні судження або думки, 
поширені в ЗМІ, принижують її гідність, честь чи 
ділову репутацію, а також інші особисті немайно-
ві права, вона вправі скористатися наданим їй ч. 1 
ст. 277 ЦК України та відповідним законодавством 
правом на відповідь, а також на власне тлумачення 
обставин (ст. 37 Закону України від 16 листопада 
1992 р. «Про друковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні», ст. 65 Закону України від 21 
грудня 1993 р. «Про телебачення і радіомовлення») 
у тому ж ЗМІ з метою обґрунтування безпідстав-
ності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.

При цьому слід враховувати положення Декла-
рації про свободу політичних дебатів у ЗМІ (далі – 
Декларація), схваленої 12 лютого 2004 р. на 872-му 
засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, а також 
рекомендації, що містяться у Резолюції 1165 (1998) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи про право 
на недоторканість приватного життя.
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Так, у ст.ст. 3, 4, 6 Декларації вказується, що 
оскільки політичні діячі та посадові особи, які обі-
ймають публічні посади або здійснюють публічну 
владу на місцевому, регіональному, національному 
чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до 
довіри громадськості та погодилися «виставити» 
себе на публічне політичне обговорювання, то 
вони підлягають ретельному громадському контро-
лю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної 
громадської критики у ЗМІ з приводу того, як вони 
виконували або виконують свої функції. При цьому 
зазначені діячі та особи не повинні мати більшого 
захисту своєї репутації та інших прав порівняно з 
іншими особами. У зв’язку з цим, межа допустимої 
критики щодо політичного діяча чи іншої публіч-
ної особи є значно ширшою, ніж окремої пересіч-
ної особи. Публічні особи неминуче відкриваються 
для прискіпливого висвітлення їх слів та вчинків і 
повинні це усвідомлювати.

До того ж, Євросуд, розкриваючи правову при-
роду ст. 10 Конвенції (свобода вираження погля-
дів), встановив межі допустимої критики, які ви-
глядають наступним чином:

а) такі межі найширші у представників уряду, 
оскільки в кожній демократичній системі дії або 
помилки уряду повинні бути під ретельним контр-
олем не лише законодавчої та судової влади, але та-
кож і преси і громадської думки (рішення Євросуду 
по справі «Кастеллс проти Іспанії» (1992);

б) вужчі ніж в урядовця, але є достатньо шир-
шими, коли стосується власне політика, а не при-
ватної особи. На відміну від останньої, політик 
неминуче і свідомо відкривається для прискіпли-
вого аналізу кожного свого слова і вчинку як з боку 
журналістів, так і громадського загалу і, як наслі-
док, повинен виявляти до цього більше терпимос-
ті (рішення Євросуду по справам «Лінгенс проти 
Австрії» (1986), «Українська Прес-група» проти 
України» (2005), «Ляшко проти України» (2006);

в) вужчі, ніж у політиків, але у державних служ-
бовців значно ширші, ніж по відношенню до приват-
ної особи (рішення Євросуду по справам «Яновський 
проти Польщі» (1999), «Тома проти Люксембургу» 
(2001), «Ляшко проти України» (2006);

г) у підприємців, які активно задіяні у справах 
великих публічних компаніях, межі допустимої 
критики вужчі ніж у державних службовців, але 
ширші, ніж стосовно приватних осіб (рішення Єв-
росуду по справі «Фрессо і Руар проти Франції» 
(1999);

ґ) дуже вузькі у суддів та судових службовців 
(рішення Євросуду по справам «Прагер і Обершлік 
проти Австрії» (1995), «Де Хаес і Гійселс проти 
Бельгії» (1997). Позаяк, «межі прийнятної критики 
є ширшими щодо судді, який ступає на політичну 
стезю» (рішення Євросуду по справі «Гріко проти 
Словаччини» (2004);

д) такі межі найвужчі у приватної особи, осо-
бливо тоді, коли вона не приймає активної участі 
в громадському житті (рішення Євросуду по спра-
ві «Константинеску проти Румунії» (2000) [14, с. 
196 – 197].

Повертаючись до двох основних способів – 
право на відповідь та спростування – захисту честі, 
гідності та ділової репутації фізичної особи при 
поширенні недостовірної інформації, слід зазна-
чити, що межі їх застосування чинним законодав-
ством України не встановлені.

Більше того, вказані способи захисту за ст. 277 
ЦК України визначаються як рівноцінні, а інколи 
вони позивачами «змішуються» [6, с. 470]. Хоча 
судова практика окреслила між ними суттєву від-
мінність: а) при спростуванні поширена інформа-
ція визнається недостовірною, а при реалізації пра-
ва на відповідь – особа має право на висвітлення 
власної точки зору щодо поширеної інформації та 
обставин порушення особистого немайнового пра-
ва без визнання її недостовірною; б) спростовує 
недостовірну інформацію особа, яка її поширила, 
а відповідь дає особа, стосовно якої поширено ін-
формацію (п. 5 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про судо-
ву практику у справах про захист гідності та честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної 
та юридичної особи»).

Положення ч. 6 ст. 277 ЦК України зазначають, 
що фізична особа, особисті немайнові права якої 
порушено у друкованих або інших ЗМІ, має право 
на відповідь, а також на спростування недостовір-
ної інформації у тому ж ЗМІ в порядку, встановле-
ному законом. Якщо відповідь та спростування у 
тому ж ЗМІ є неможливим у зв’язку з його припи-
ненням, така відповідь та спростування мають бути 
оприлюднені в іншому ЗМІ, за рахунок особи, яка 
поширила недостовірну інформацію.

За нормами цивільного законодавства до 
суб’єктів права на відповідь, у випадку поширення 
недостовірної інформації, відносяться:

1) фізична особа, особисті немайнові права якої 
порушено внаслідок поширення про неї та (або) 
членів її сім’ї недостовірної інформації (ч. 1 ст. 277 
ЦК України);

2) члени сім’ї, близькі родичі та інші заінтер-
есовані особи щодо особи, яка померла (ч. 2 ст. 
277 ЦК України), навівши у заяві характер свого 
зв’язку з особою, щодо якої поширено недостовір-
ну інформацію, та у який спосіб це порушило осо-
бисті немайнові права особи, яка бажає реалізувати 
своє право на відповідь;

3) юридичні особи у взаємозв’язку зі ст. 94 ЦК 
України, оскільки безпосередньо в тексті ст. 277 
ЦК України йде мова лише про фізичних осіб.

Крім того, на підставі ст. 65 Закону України від 
21 грудня 1993 р. «Про телебачення і радіомовлен-
ня» право на відповідь виникає, коли стосовно фі-
зичної чи юридичної особи у програмі чи передачі 
телерадіоорганізації було поширено відомості, які 
не відповідають дійсності або порушують їхні пра-
ва і законні інтереси.

Між тим, аналіз Закону України від 21 грудня 
1993 р. «Про телебачення і радіомовлення» дає 
підстави для висновку, що в його положеннях не 
враховані усі мінімальні правила, як це перед-
бачено Рекомендацією № R (04) 16. Така неузго-
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дженість може усуватися: а) при дотриманні про-
цедури внесення змін у відповідне законодавство; 
б) в судовому порядку при вирішенні відповідного 
спору, якщо в законі не будуть усунені відповід-
ні прогалин. В такій ситуації за основу необхідно 
взяти положення Рекомендації № R (04) 16. Однак, 
за правовою природою вона, на відміну від норм 
Конвенції та практики Євросуду, не відноситься 
до джерел права України. Тому вирішення таких 
спорів в національних судах може стати проблема-
тичним. Водночас, вказане вище «неякісне» укра-
їнське законодавство в черговий раз може стати 
підставою для звернення наших співвітчизників до 
Євросуду в контексті ст. 10 Конвенції (свобода ви-
раження поглядів).

Право на відповідь, з врахуванням стандартів 
Ради Європи, повинно також передбачатися у на-
ціональному законодавстві, що регулює вибори 
депутатів в органи законодавчої влади та місцево-
го самоврядування. Пояснюється це тим, що роз-
міщення відповіді сприяє плюралізму думок, тому 
воно на користь не лише кандидатам, але й в першу 
чергу виборцям, які отримують більш повну інфор-
мацію. Право на відповідь є також формою захисту 
від «чорного піару» та невиправданих звинувачень. 
З врахуванням саме цих вимог норми ч. 12 ст. 71 
Закону України від 17 листопада 2011 р. «Про ви-
бори народних депутатів в Україні» передбачають, 
що партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, кан-
дидат у депутати мають право звернутися до ЗМІ, 
що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або 
кандидат вважають недостовірною, з вимогою опу-
блікувати їх відповідь.

В свою чергу, ЗМІ, що оприлюднив відповідний 
матеріал, не пізніш як через три дні після дня звер-
нення з вимогою про відповідь, але не пізніш остан-
нього дня перед днем голосування зобов’язаний 
надати партії, кандидату у депутати, щодо яких по-
ширено недостовірну інформацію, можливість опри-
люднити відповідь: надати такий самий ефірний час 
відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати 
в друкованому ЗМІ наданий партією чи кандидатом 
матеріал, який повинен бути набраний таким самим 
шрифтом і розміщений під рубрикою «відповідь» на 
тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж об-
сяг повідомлення, що спростовується. Відповідь по-
винна містити посилання на відповідну публікацію 
в друкованому ЗМІ, передачу на телебаченні, радіо 
та на інформацію, що спростовується. Відповідь не 
повинна містити прямих закликів до голосування 
за або не голосування за певні партії, кандидатів у 
депутати. Відповідь має бути оприлюднена без до-
датків, коментарів та скорочень і здійснюватися за 
рахунок засобу масової інформації. Відповідь на від-
повідь не надається (п. 12 ст. 74 Закону України від 
17 листопада 2011 р. «Про вибори народних депута-
тів в Україні»).

Водночас, положення Закону України від 17 
листопада 2011 р. «Про вибори народних депута-
тів в Україні» щодо права на відповідь не повніс-
тю відповідають стандартам Ради Європи. Така 
невідповідність полягає насамперед у тому, що 

опублікування відповіді є не правом, а безумовним 
обов’язком ЗМІ, систематичне невиконання якого 
може мати наслідком зупинення мовлення на весь 
період виборчого процесу. При цьому монополь-
ним правом оцінювати достовірність поширеної 
інформації має суб’єкт виборчого процесу – адже 
ЗМІ зобов’язаний забезпечити опублікування від-
повіді на будь-яку поширену інформацію, яку 
суб’єкт вважає недостовірною. Також варто зазна-
чити і те, що законодавство багатьох європейських 
країн допускає можливість озвучення в ефірі тек-
сту відповіді, що дозволяє ЗМІ оцінити відповід-
ність запропонованої кандидатом, партією або бло-
ком відповіді змісту поширеної інформації. Тоді як 
національне законодавство про вибори передбачає 
інший спосіб оприлюднення відповіді – надання 
ефірного часу суб’єкту виборчого процесу. Таким 
чином, подальше удосконалення правового регу-
лювання порядку реалізації права на відповідь пе-
редбачає внесення відповідних змін у Закон Украї-
ни від 17 листопада 2011 р. «Про вибори народних 
депутатів в Україні».

Право на відповідь, як вбачається із аналізу за-
конодавства України, можна прирівнювати до са-
мозахисту цивільних прав [12, с. 90 – 93]. Виходячи 
з положень ст. 19 ЦК України, право на самозахист 
слід розглядати «як юридично визначену можли-
вість застосування особою у випадку порушення 
суб’єктивних цивільних прав та інтересів, належ-
них їй або іншій особі, засобів протидії протиправ-
ним діям або бездіяльності правопорушника, які 
не заборонені законом, не суперечать моральним 
засадам суспільства і спрямовані на забезпечення 
реалізації дозволеної можливої поведінки управо-
моченої особи, припинення правопорушення і від-
новлення порушеної майнової і немайнової сфери» 
[19, с. 356].

Самозахист в юридичній науці [1, с. 44 – 45] ро-
зуміється у двох значеннях: 1) у вузькому значенні, 
коли управомочена особа вчиняє не заборонені за-
коном фактичні дії, спрямовані на настання, змен-
шення негативних наслідків такого порушення; 2) 
у широкому значенні, коли до способів самозахис-
ту належать як фактичні, так і юридичні дії. Отже, 
способами юридичного характеру протидії прини-
женню честі, гідності та ділової репутації фізичної 
особи можна вважати, зокрема, право на відповідь.

Важливо наголосити, що право на відповідь, з 
врахуванням викладених вище його відмінностей 
від спростування, повинно реалізовуватися в до-
судовому порядку. Наприклад, постановою Рів-
ненського окружного адміністративного суду від 
28 серпня 2012 р. відмовлено у задоволенні позо-
вної вимоги щодо зобов’язання ЗМІ оприлюднити 
відповідь, у тому числі з тієї підстави, що згідно 
з передбаченою процедурою кандидат попередньо 
не звертався до друкованого видання з вимогою 
оприлюднити відповідь [5]. Між тим, як свідчить 
практика, суб’єкти права на відповідь для вирішен-
ня власне цього ж питання все ж таки звертаються 
в суди загальної юрисдикції України. З врахуван-
ням ст. 124 Конституції України про те, що юрис-
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дикція судів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають в державі, не виключається розгляд 
позовних заяв з вимогою оприлюднити відповідь.

Особливості судового захисту при реалізації 
права на відповідь. Система судів загальної юрис-
дикції нашої держави, відповідно до Конституції 
України, будується за принципами територіаль-
ності, спеціалізації та інстаційності. В свою чергу, 
суди загальної юрисдикції України спеціалізують-
ся на розгляді цивільних, кримінальних, господар-
ських, адміністративних справ, а також справ про 
адміністративні правопорушення (ст. 18 Закону 
України від 7 липня 2010 р. «Про судоустрій і ста-
тус суддів»).

З врахуванням такої спеціалізації суд, відкрива-
ючи провадження по справі, має з’ясувати, за пра-
вилами якого судочинства підлягає розгляду позо-
вна заява. При цьому слід виходити з компетенції 
суду щодо розгляду цивільних справ, зазначеної 
в ст. 15 ЦПК України, та враховувати положення 
ст.ст. 1, 12 ГПК України. Оскільки характер спір-
них правовідносин є цивільно-правовим (неза-
лежно від суб’єктного складу), то всі справи про 
захист честі, гідності та ділової репутації фізичної 
особи підлягають розгляду в порядку цивільного 
судочинства, за винятком справ про захист діло-
вої репутації між юридичними особами та іншими 
суб’єктами підприємницької діяльності у сфері 
господарювання та іншої підприємницької діяль-
ності, що розглядаються в порядку господарського 
судочинства.

Тоді як, справи про захист честі, гідності та ді-
лової репутації фізичної особи не можуть розгляда-
тися за правилами КАС України, оскільки такі спо-
ри не мають публічно-правового характеру, навіть 
якщо стороною в ньому виступає суб’єкт владних 
повноважень.

Водночас, у випадку, коли ЗМІ не надає партії 
(блоку) – суб’єкту виборчого процесу, кандидату в 
депутати можливості скористатися своїм правом на 
відповідь, відповідний суб’єкт виборчого процесу 
вправі оскаржити дії (наприклад, відмову ЗМІ опри-
люднити відповідь) або бездіяльність (наприклад, 
не реагування редакції ЗМІ на вимогу про оприлюд-
нення відповіді та її не оприлюднення) такого ЗМІ в 
судовому порядку. Адже за вимогами ч. 9 ст. 108 За-
кону України від 17 листопада 2011 р. «Про вибори 
народних депутатів в Україні» рішення, дії чи безді-
яльність ЗМІ, творчих працівників ЗМІ, що порушу-
ють законодавство про вибори, можуть бути оскар-
жені до суду в порядку, визначеному КАС України.

Між тим, як наголошується у ст. 16 ЦПК Укра-
їни та у ч. 3 ст. 21 КАС України, не допускається 
об’єднання в одне провадження вимог, які підляга-
ють розгляду за правилами різних видів судочин-
ства, якщо інше не встановлено законом. Зокрема, 
якщо партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу або 
кандидат в депутати об’єднали у позовній заяві ви-
моги, що належать розглядати за правилами різних 
видів судочинства, то адміністративний суд, отри-
мавши таку позовну заяву, відкриває провадження в 
адміністративній справі щодо тих вимог, що нале-

жать до адміністративної юрисдикції, а щодо інших 
– відмовляє у відкритті провадження на підставі п. 
1 ч. 1 ст. 109 КАС України. Якщо таке об’єднання 
встановлено після відкриття провадження у справі – 
адміністративний суд повинен закрити провадження 
у справі в частині тих позовних вимог, що не нале-
жать до адміністративної юрисдикції, на підставі п. 
1 ч. 1 ст. 157 КАС України.

Наприклад, ухвалою Рівненського окружного 
адміністративного суду від 28 серпня 2012 р. за-
крито провадження у справі в частині позовних 
вимог про спростування недостовірної інформа-
ції, яка оприлюднена в друкованому ЗМІ. В цій же 
ухвалі роз’яснено, що такі вимоги підлягають роз-
гляду в порядку цивільного судочинства [5]. Ухва-
лою Одеського окружного адміністративного суду 
від 28 серпня 2012 р. також закрито провадження у 
справі в частині позовних вимог про спростування 
недостовірної інформації, яка поширювалась під 
час проведення агітаційних заходів [5].

Що стосується розгляду справ вказаної кате-
горії по суті, то суди загальної юрисдикції Укра-
їни зобов’язані, а не вправі, як інколи помилково 
вважають, застосовувати положення Європейської 
конвенції про транскордонне телебачення, якщо 
при розгляді справи буде встановлена «не якіс-
ність» аналогічного українського законодавства 
(невідповідність або наявність правових прога-
лин). В цій ситуації необхідно враховувати загаль-
ну систему застосування норм міжнародних дого-
ворів, яка ґрунтується на таких засадах:

«1) норми міжнародних договорів, які введено 
в право України ратифікаційним законом, набува-
ють статусу норм національного права і підлягають 
відповідному застосуванню. Пряме застосування 
норм договорів, про якій йдеться, не виключається, 
якщо законодавець не здійснив спеціальну транс-
формацію цих норм у внутрішнє законодавство;

2) у разі колізії норм ратифікованого договору і 
норм національного права перші мають вищу силу 
над другими і підлягають пріоритетному застосу-
ванню;

3) забороняється вводити в право України і, від-
повідно, застосовувати договори, які суперечать 
Конституції України. Такі договори посідають друге 
після Конституції України місце як джерела право-
вих норм, що підлягають застосуванню» [4, с. 11].

Тоді як, при розгляді справ в контексті ст. 10 
Конвенції (свобода вираження поглядів) необхід-
но враховувати методику застосування судами за-
гальної юрисдикції України положень Конвенції 
та рішень Євросуду, яку свого часу розробив автор 
цієї статті [10, с. 29]. Суттєво, що використання та-
кої методики підтримується науковцями [2, с. 111 
– 119; 8, с. 132] та судовою практикою. Зокрема, 
суди загальної юрисдикції України при вирішенні 
конкретних справ не випадково посилаються саме 
на ст.ст. 3, 5, 6, 10 Конвенції, а також на ст.ст. 1, 3 
Першого протоколу та на ст. 2 Протоколу № 4 до 
Конвенції, чим «усувають протиріччя в національ-
ному законодавстві» або «заповнюють в ньому пра-
вові прогалини» [11, с. 15 – 23, 30 – 50].
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Сутність такої методики полягає в усвідом-
лені того, що Євросуд захищає лише ті права 
кожного, які передбачені Конвенцією. До того ж, 
необхідно враховувати, що конкретне рішення 
Євросуду, яке розвиває абстрактні, оціночні по-
ложення Конвенції, повинно бути аналогічне із 
обставинами справи, яка в цей час розглядається 
судом загальної юрисдикції України. Після чого 
слід перевірити відповідність українського зако-
нодавства нормам Конвенції та рішенням Євро-
суду і застосовувати їх:

1) у разі невідповідності національного законо-
давства положенням Конвенції та рішень Євросуду;

2) при наявності в національному законодавстві 
правових «прогалин» щодо прав людини та осно-
воположних свобод які, в той же час, визначені в 
Конвенції та рішень Євросуду;

3) для кращого розуміння тих положень націо-
нального законодавства, до яких були внесені змі-
ни або доповнення на підставі рішень Євросуду;

4) у випадках використання в судовій практи-
ці України таких основних принципів Конвенції, як 
«верховенство права», «оціночні судження», «сус-

пільно важлива інформація» тощо, які в українському 
законодавстві зустрічаються, але не розкриваються.

висновки цього дослідження полягають в на-
ступному. По-перше, право на відповідь – демокра-
тичний інститут, який означає, що кожна особа, яка 
вважає, що про неї поширена недостовірна інфор-
мація у ЗМІ має право безкоштовно і оперативно 
розмістити відповідь. При реалізації права на від-
повідь вона має право на висвітлення власної точки 
зору щодо поширеної інформації та обставин пору-
шення особистого немайнового права без визнання 
її недостовірною. По-друге, українське законодав-
ство щодо права на відповідь в цілому відповідає 
стандартам Ради Європи, наприклад, які викладені 
у положеннях Рекомендації № R (04) 16. По-третє, 
суди загальної юрисдикції України при розгляді 
справ вказаної категорії зобов’язані, а не вправі, як 
інколи помилково вважають, застосовувати норми 
Європейської конвенції про транскордонне телеба-
чення та ст. 10 Конвенції (свобода вираження по-
глядів), якщо аналогічне українське законодавство 
не відповідає вказаним вище міжнародним догово-
рам або в ньому існують правові прогалини.
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«оДнорАЗовий» хАрАктер цивільноЇ віДповіДАльноСті
петрицин н. т.,

аспірант цивільного права та процесу,
Львівський національний університет імені Івана Франка

В даній статті проаналізовано та систематизовано погляди науковців, які займаються дослідженням проблем ци-
вільної відповідальності та подано власне бачення та запропоновано шляхи вирішення поставлених автором завдань .

Ключові слова: юридична відповідальність, цивільна відповідальність, завдаток, негативні наслідки,обтяження, 
приватна та публічна відповідальність.

В статье проведено теоретико-правовой анализ особенностей гражданской ответственности, предложено автор-
ское видение, анализируются труды украинских и зарубежных ученых и предлагаются изменения в законодательство 
Украины.

Ключевые слова: юридическая ответственность, гражданская ответственность, негативные правовые послед-
ствие, задаток, правомочие, убытки,.

In the article the peculiarities of the civil responsibility are analyzed. The need of new meaning of civil liability is attempt to set 
in the present article. In article the author's position is proposed, problems of a civil liability in the system of the legal responsibility 
are investigated, works of the Ukrainian and foreign scientists are analyzed and changes in the legislation of Ukraine are offered. 

Key words: legal responsibility, civil responsibility, consequences of non-conclusion of the main contract, advance payment, 
obligation, damages.

Актуальність. Як відомо, із загальної теорії 
права, за одне і те ж правопорушення може застосо-
вуватися лише одне (абсолютно визначене або від-
носно визначене) стягнення у рамках одного виду 
юридичної відповідальності (так звана «одноразо-
ва відповідальність» [1, 191-207]). Відразу постає 
запитання: чи можливе застосування одночасно й 
штрафу, й пені, трьох відсотків річних та відшко-
дування моральної шкоди за одне правопорушення 
(делікт)? Скажімо, у ст. 621, 622, 623, 624, 625 ЦК 
України йдеться про специфіку відповідальності 
за порушення грошового зобов'язання. Так, борж-
ник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, 
завдані порушенням зобов'язання в натурі, якщо 
інше гне встановлено договором чи законом.

Метою цієї роботи є виявлення особливостей 
цивільної відповідальності, які зумовлюються на-
лежним їй місцем у системі юридичної відпові-
дальності, а також розробка на цій основі науко-
во-теоретичних рекомендацій щодо вдосконалення 
правового регулювання дослідженого феномену 
правової дійсності.

Але проблему «одноразового» характеру ци-
вільної відповідальності можна спробували ви-
рішити й таким чином: зокрема, згідно ст. 16 ЦК 
України, до способів захисту прав та інтересів осо-
би відносяться способи захисту і способи відпові-
дальності. 

Стан дослідження. Теоретичні проблеми 
юридичної відповідальності в цілому та цивіль-
но-правової відповідальності, зокрема, були і 

є предметом досліджень багатьох відомих вче-
них-правознавців, таких як: М.М. Агарков, С.С. 
Алексєєв, Б.С.Антимонов, Г.М.Бєлякова, Д.В. 
Боброва, Т.В. Боднар, В.І. Борисова, М.І. Брагін-
ський, С.М. Братусь, А.С. Васильєв, В.В. Вітрян-
ський, В.П.Грибанов, О.В. Дзера, І.В.Жилінкова, 
Г.В. Єрьоменко, О.С. Іоффе, В.М.Коссак, О.В. 
Кохановська, Н.С.Кузнєцова, І.М.Кучеренко, В.В. 
Луць, Р.А.Майданик, М.С. Малеїн, В.К.Мамутов, 
Г.К. Матвєєв, Й.О.Покровський, З.В. Ромовська, 
Н.О. Саніахметова, М.М. Сібільов, А.О. Соб-
чак, І.В.Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, В.О. 
Тархов, В.І.Труба, Р.Й.Халфіна, Є.О.Харитонов, 
О.І. Харитонова, Н.М. Хуторян, Ю.С.Червоний, 
Я.М.Шевченко, Г.Ф. Шершенєвич, С.І. Шимон, 
В.С. Щербина та ін. Між тим, дослідження спе-
цифіки цивільної відповідальності є неповним без 
виявлення її особливостей, зокрема, це стосується 
суб'єкта цивільного правопорушення.

постановка проблеми. Між тим, треба по-
іншому глянути на ці формулювання, які вже до-
сить довго вважаються в нашій науці аксіоматич-
ними. Зокрема, це стосується й порівняльного 
аспекту засобів захисту та заходів цивільної відпо-
відальності. Точка зору про їх самостійні статуси 
не враховує того, що невигідні, несприятливі на-
слідки (обтяження) майнового характеру і є одно-
часно заходами захисту. Хіба ж останні не поклика-
ні захистити відповідне право особи, яке хоч і вже 
порушене, але підлягає «відновленню». Скептики 
не погодившись на такі формулювання[6, 7, 8], апе-
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люватимуть до того, що за умови порушення права, 
останнє вже неможливо буде повністю відновити, 
та чи хіба підлягає воно відновленню (приведення 
у попередній стан), що взагалі неможливо, зокре-
ма, з точки зору формальної логіки.

Звідси, цілком закономірно виникає запитання: 
якщо ж штраф та пеня є різновидами неустойки, то 
чи можливо в рамках законодавчої техніки застосу-
вання останніх за одне цивільне правопорушення. 
Вищий господарський суд України дав відповідь на 
це питання ствердно. Між тим, залишається упу-
щеною проблема узгодження такої судової практи-
ки із основоположними конституційними засадами 
юридичної, а відтак і цивільної відповідальності. 
Так, Конституційний суд України у своєму рішенні 
вказав, що засади цивільної відповідальності ви-
значаються виключно законами України, позаяк, як 
вбачається з аналізу вищевказаного формулювання, 
це аж ніяк не виключає можливість регулювання 
таких відносин підзаконними нормативно-право-
вими актами, зокрема, з метою деталізації та кон-
кретної регламентації відповідних правовідносин.

У випадку порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції, пеня, передбачена 
статтею 56 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», не лише має безальтернативний 
характер, але й не потребує прийняття уповнова-
жених органом рішення про її застосування, вна-
слідок чого не підпадає під визначення адміністра-
тивно-господарських санкцій. Але чи можливе 
стягнення пені за несплату штрафу? Очевидно, що 
ні, адже, як відомо, це суперечить ст. 61 Конститу-
ції України. Між тим, ця норма розміщена у розділі 
«Права, свободи та обов'язки людини і громадяни-
на», тобто відповідальність юридичних осіб вона, 
як видно, не регулює. Судова практика з цього на-
прямку залишається й дотепер неоднозначною. Зо-
крема, у постанові ВГС України (Вищого господар-
ського суду України) від 23.02. 2011 року у справі 
№ 13/70/-10-2203 дається оцінка спірному догово-
ру, де була передбачена не лише пеня, але й одно-
часно зазначалося про сплату штрафу: «у випадку 
затримки оплати товару понад 30 календарних 
днів, відповідач зобов'язався додатково сплатити 
(чи сплачує) позивачу штраф у розмірі 10 % від-
сотків суми боргу». Тобто, як бачимо, з вищевка-
заного випливає, що за одне і те ж правопорушен-
ня були передбачені і пеня, і штраф, які, на думку 
ВГС України, є категоріями відповідальності одно-
го виду. Міркуючи в такому напрямку, суд покли-
кається на вищезгадану норму ст. 61 Конституції 
України, відповідно стверджує, що «ніхто не може 
бути двічі притягнутий до юридичної відповідаль-
ності одного виду за одне і те ж правопорушення. 
Пеня є повторною відповідальністю, зокрема, по-
ряд з штрафом за одне й те ж правопорушення, а 
відтак, саме така відповідальність не може бути 
застосована. Якщо ж із змісту спірного договору, 
за наведеною справою, вбачається, що штраф є до-
датковим видом штрафних санкцій за несвоєчасну 
оплату, то судова колегія ВГС України цілком об-
ґрунтовано, як видається, доходить до висновку 

про те, що стягненню неустойка не може підлягати.
Згодом, після тривалого застосування саме та-

кого (одночасно і штрафу, і пені, і збитків) співвід-
ношення санкцій за одне цивільне правопорушен-
ня, позиція ВГС України частково змінилася, про 
що свідчить Інформаційний лист від 13.07 2012 
року № 01-06/908/2012. ВГС України поряд з цим 
наголошує на тому, що можливість одночасного 
стягнення штрафу та пені передбачено за порушен-
ня окремих видів господарських зобов'язань, зо-
крема, частиною другою статті 231 ГК України. В 
інших випадках, чинне законодавство не встанов-
лює якихось обмежень, зокрема, щодо встановлен-
ня в умовах договору одночасного застосування до 
особи правопорушника і штрафу, і пені, що узго-
джується частково із свободою договору, перед-
баченою статтею 627 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України). Поряд з цим, сторони вільні 
у виборі контрагента та в укладенні договору, ви-
значенні умов договору, з урахуванням чинного за-
конодавства, вимог добросовісності, розумності та 
справедливості.

На сьогодні, на думку Вищого господарського 
суду (далі -- ВГС) України [2], одночасне стягнення 
з учасника господарських відносин, який порушив 
господарське зобов'язання за договором, штрафу та 
пені не суперечить статті 61 Конституції України, 
адже згідно ст. 549 ЦК України, «пеня та штраф є 
різновидами (формами) неустойки, а відповідно до 
статті 230 ГК України – видами штрафних санкцій, 
тобто не є окремими та самостійними видами юри-
дичної відповідальності. Як видається таке твер-
дження потребує перегляду. Треба визначитися, що 
ж мав на увазі суд – форми чи види, адже «фор-
ма», зокрема з точки зору етимологічного підходу 
до визначення поняття, є зовнішнім вираженням, а 
«вид» – цілком ймовірно, що кожен з них (штраф 
чи пеня) можуть мати самостійне значення.

Відповідно до ст. 178 Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦК), виконання зобов'язання може за-
безпечуватися згідно з законом або договором 
неустойкою (штрафом, пенею), заставою і поручи-
тельством. Крім того, неустойка може бути як мі-
рою відповідальності, так і засобом забезпечуваль-
ного (превентивного) характеру). Вже усталеною в 
українській цивілістичній літературі склалася по-
зиція про те, що неустойка може виступати в якос-
ті своїх двох різновидів одночасно. Між тим, таке 
твердження є не беззаперечним. Видається, якщо 
ж неустойка виступає вже у формі цивільної відпо-
відальності за вчинене правопорушення, то у сво-
єму першому розумінні (забезпечення виконання 
зобов'язання) вона вже бути не може, адже є факт 
настання негативних (несприятливих) наслідків 
для особи правопорушника. 

Неустойкою (штрафом, пенею) визнається ви-
значена законом або договором грошова сума, яку 
боржник повинен сплатити кредиторові у разі неви-
конання або неналежного виконання зобов'язання, 
зокрема, в разі прострочення виконання (ч.1 ст. 549 
ЦК України).У такій редакції зазначена норма діє з 
моменту набрання чинності ЦК.
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Як вбачається з наведеного законодавчого фор-
мулювання, чинне цивільне законодавство поряд 
з терміном «неустойка» вживає як однопорядкові 
терміни «штраф» і «пеня», які по суті є різнови-
дами неустойки і разом з останньою називають-
ся штрафними санкціями. Однак, у статті 549 ЦК 
України законодавець не встановив чітких критері-
їв для розмежування особливостей штрафу та пені 
та порядку їх обчислення і застосування. Звичайно, 
неустойка і разом з останньою прийнято називати 
штрафними санкціями. Залишається лише відкри-
тим питання про те, чи є останні самостійними 
видами цивільної відповідальності? Адже з цього 
приводу науковці висловлюються по-різному [2, 4, 
5, 7, 9]. Судова практика пішла таким шляхом: пеня 
і штраф можуть застосовуватися одночасно за одне 
правопорушення, адже останні виступають санкці-
ями в межах одного виду відповідальності, тобто є 
різновидами неустойки. Ще одним аргументом на 
користь такої позиції є те, що можливість передба-
чити в договорі одночасно і штраф, і пеню, і три 
відсотки річних за невиконання чи неналежне ви-
конання зобов'язання, є не що інше, як реалізація 
принципу свободи договору. Між тим, з цього при-
воду теж практика склалася неоднозначною. Ска-
жімо, згідно постанови Верховного суду України 
від 7 листопада 2011 року № 3-121гс11, суд дійшов 
до висновку про те, що яким би способом не ви-
значався в договорі розмір пені, він не може пере-
вищувати той розмір, який передбачено законом як 
граничний, тобто за прострочення платежу за до-
говором може бути стягнуто лише пеню, сума якої 
не перевищує ту, що обчислено на підставі подвій-
ної облікової ставки Національного банку України. 
Однак, ще одним боком цієї проблеми є те, що об-
меження встановлення розміру пені підлягає засто-
суванню лише щодо законної неустойки, що стосу-
ється договірної, то це питання, на думку окремих 
науковців, має вирішуватися договором між сторо-
нами. 

Між тим, розділ про штрафні санкції в дого-
ворах між контрагентами завжди обговорюється 
деталізовано і з великою увагою. Незважаючи на 
те, що до штрафних санкцій можна також віднести 
і застосування оперативно-господарських санк-
цій та інших, дана стаття застосовується до таких 
штрафних санкцій, як штраф та пеня. При укла-
денні договорів сторони досить часто не можуть 
визначитися про те, яку ж із штрафних санкцій 
застосовувати – штраф чи пеню. Позаяк, чинним 
законодавством України (ст. 549 ЦК України) чітко 
передбачає, що неустойкою (штрафом чи пенею) є 
грошова сума або інше майно, які боржник пови-
нен надати кредиторові у разі порушення боржни-
ком зобов'язання. У господарському кодексі дещо 
по-іншому визначено це поняття, зокрема, під неу-
стойкою розуміють виключно грошове визначення.

Однією з особливостей відповідальності за по-
рушення господарських договорів, очевидно, є те, 
що до правопорушника можуть застосовуватися і 
ті заходи відповідальності, які скажімо, хоч не пе-
редбачені договором, але закріплені в законі [8, 9 ]. 

Позаяк, медаль має дві сторони. З іншого боку, не 
слід заперечувати 

Таке твердження можна обґрунтувати через 
посередництво реалізації основоположної засади 
свободи договору, передбаченої в ст. 3 ЦК України. 

Згідно чинного господарського законодавства, за 
вчинення учасниками господарських правопорушень 
у сфері господарювання до суб'єкта, який вчинив 
таке правопорушення, застосовується різноманітного 
роду оперативно-господарські санкції (заходи відпо-
відальності) виникає питання, а чи є оперативно-гос-
подарські санкції заходами відповідальності. 

Теорія господарського права такі санкції визна-
чає як окремий вид юридичної відповідальності, 
хоча це твердження потребує перегляду.

Господарсько-правова відповідальність базу-
ється на засадах, які знайшли своє законодавче за-
кріплення в ст. 216 Господарського кодексу Украї-
ни і згідно з якими: 

1) потерпіла сторона має право на відшкодуван-
ня збитків незалежно від того, чи є застереження 
про це в дооворі;

2) передбачена законом відповідальність ви-
робника (продавця) за недоброякісність продукції 
застосовується також незалежно від того, чи є за-
стереження про це в договорі;

3) сплата штрафних санкцій за порушення 
зобов'язання, а також відшкодування збитків не звіль-
няють правопорушника без згоди другої сторони від 
виконання прийнятих на себе зобов'язань в натурі;

4) у господарському договорі неприпустимі за-
стереження щодо виключення або обмеження від-
повідальності виробника (продавця) продукції.

У господарському законодавстві,як і у цивіль-
ному може бути застосована (повна майнова) від-
повідальність лише за наявності вини (принцип 
презумпції вини) [4, 5].

Як передбачено в ч. 2 ст. 216 ГК України, засто-
сування господарських санкцій повинно гарантувати 
захист прав і законних інтересів громадян, організа-
цій та держави, в тому числі відшкодування збитків 
учасниками господарських відносин, завданих вна-
слідок правопорушення, та забезпечувати правопо-
рядок у сфері господарювання. Тому, відповідно до 
чинного законодавства, застосування господарських 
санкцій є не лише способом захисту порушених прав, 
а й стимулом для суб'єктів господарювання, поруш-
ників охоронюваних прав та інтересів до не вчинення 
в майбутньому правопорушень в сфері господарю-
вання та уникнення таким суб'єктом (правопорушни-
ком) настання економічно несприятливих наслідків 
та застосування господарських санкцій.

Стаття 217 ГК України визначає господарськи-
ми санкціями заходи впливу на порушника у сфері 
господарювання, в результаті застосування яких до 
нього настають несприятливі наслідки, економічні 
та правові інтереси.

Як видається, незважаючи на існуючі позиції 
в українській цивілістичній літературі з приводу 
застосування штрафу та пені за одне правопору-
шення (зокрема, делікт), судова практика залиша-
ється неоднозначною. Скажімо, згідно постанови 
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[2] Верховного суд України від 19.08 2010 року (у 
справі за позовом дочірньої компанії «ГУ» Націо-
нальної акціонерної компанії «НУ» до відкрито-
го акціонерного товариства ), Суд встановив, що 
:пеня згідно ст. 549 ЦК України є самостійним 
способом забезпечення виконання зобов'язань і 
водночас способом захисту цивільних прав. Між 
тим, згідно ЦК України, неустойка має дві форми: 
пеню і штраф. Отже, пеня, виступаючи однією з 
форм неустойки, не може мати іншої форми, зо-
крема, форми 3 % річних. Відповідно до частини 
першої статті 6 ЦК України, захист цивільних прав 
здійснюється, зокрема, шляхом стягнення з особи, 
яка порушила право, завданих збитків, а у випад-
ках, передбачених законом або договором, -- не-
устойки (штрафу, пені), а також іншими засобами, 
передбаченими законом. До інших засобів захисту 
слід віднести річні, передбачені статтею 625 Ци-
вільного кодексу України (далі -- ЦК), згідно якої 
боржник, який прострочив виконання грошового 
зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний 
сплатити суму боргу з урахуванням встановле-
ного індексу інфляції за весь час прострочення, а 
також три проценти річних з простроченої суми, 
якщо законом або договором не встановлений ін-
ший розмір процентів. 

Отже, Суд дійшов правильного висновку [3] 
щодо правової природи пені та річних як само-
стійних способів захисту цивільних прав (а відтак 
і заходів відповідальності) і забезпечення виконан-
ня цивільних зобов'язань. Відтак, застосовуючи 
логіко-лінгвістичне тлумачення чинного законо-
давства та судової практики, можна стверджувати, 
що разом (в сукупності) ці два заходи відповідаль-
ності застосовуватися за одне правопорушення не 
можуть, так як це суперечитиме ст. 61 Конституції 
України ( не допускається застосування за одне пра-
вопорушення до особи більше одного виду). Поза-

як, треба враховувати, що за умови застосування 
до делінквента заходів відповідальності, потрібно 
з'ясувати: мається га увазі «вид» чи «форма». Адже 
вирішення цих та інших проблематичних питань 
аж ніяк неможливе без проведення термінологічної 
інвентаризації [7], застосування моністичного під-
ходу до юридичних термінів та понять. Так, скажі-
мо, з точки зору етимологічного підходу до аналізу 
вказаних термінів, можна прийти до висновку про 
те, що «форма» – зовнішнє вираження певного яви-
ща, але шляхом внутрішнього поділу його (дуалізм 
тощо), без надання його формам самостійного зна-
чення (скажімо, неустойка за ЦК України має такі 
форми , як штраф та пеня, проте у ГК , останні ма-
ють самостійне значення). На противагу вищевка-
заному, «вид» -- це окремий, самостійний елемент 
конкретного явища, який володіє всіма ознаками 
основного, з окремими, властивими тільки йому 
особливостями, скажімо, цивільна відповідаль-
ність та адміністративна [6, 7], причому останнім 
притаманні всі основні ознаки юридичної відпові-
дальності, з притаманними тільки їм особливостя-
ми, що надає їм самостійного значення.

Отже, як випливає з вищевказаного, існує чима-
ло аргументів на користь кожної із цих позицій ( по-
перше, що пеня і штраф не можуть застосовуватися 
всупереч конституційному положенню ст. 61 Кон-
ституції України; по-друге, що останні не є само-
стійними видами відповідальності одного виду, а 
виступають лише формами цивільної відповідаль-
ності). Між тим, не можна не враховувати існую-
чі у науковій літературі та чинному законодавству 
протиріччя (колізії) щодо неоднакового підходу до 
трактування неустойки, штрафу та пені за ЦК та 
ГК України. Така ситуація обумовлена, очевидно, 
потребою в проведенні детального теоретико-пра-
вового аналізу як чинного законодавства, так і су-
дової практики у цій сфері юриспруденції.
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Цивільно-правовий договір є однією з універ-
сальних, правових форм регулювання товарно-гро-
шових відносин. Він нарівні з нормативно-право-
вими актами здатний здійснювати регулювання 
взаємопов'язаних, організаційних, технічних і еко-
номічних відносин. Особливо широке поширення 
цивільно-правовий договір як джерело правового 
регулювання майнових відносин отримав при пе-
реході економіки на ринкові відносини. В СРСР 
регулювання суспільних відносин у сфері пере-
дачі майнових прав, більшою мірою здійснюва-
лося на командно-адміністративній основі. Це 
було пов'язано в першу чергу з тим, що економіка 
держави носила виключно плановий характер, а 
розподіл матеріальних благ, вироблених соціаліс-
тичними підприємствами, здійснювався на під-
ставі затверджених державою нормативів і планів. 
Перехід України на ринкові відносини викликав 
необхідність внесення ринкових початків у регу-
лювання відносин пов'язаних з передачею майно-
вих прав, що вплинуло на процес укладення, зміни 
та розірвання договорів як основного регулятора 
переходу прав власності від однієї особи до іншої. 
У зв'язку з цим передача прав власності на товар-
ну продукцію (у тому числі і теплову енергію) 
при ринкових відносинах повинна здійснюватися 
на підставі укладених договорів між виробником 
(продавцем, виконавцем) і споживачем. Тому пи-
тання надання послуг теплопостачання є досить 
актуальним насьогодні.

Незважаючи на те, що процес постачання спо-
живачів тепловою енергією у порівнянні з радян-
ським періодом суттєво не зазнав змін, (все ж пе-
реважає регулювання на рівні підзаконних актів), 
тенденція до переходу на повноцінне договірне 
регулювання намічається. Так практично всі при-
йняті за останній час нормативно-правові акти 
щодо забезпечення споживачів тепловою енергією 
закріпили в якості правової форми регулювання 

відносин між постачальником (виконавцем) і спо-
живачем (абонентом) договір. 

Мета статті полягає у визначенні порядку укла-
дення договору постачання тепловою енергією по-
бутового споживача в залежності від того, хто ви-
ступає сторонами цього договору.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про те-
плопостачання» [1], ст.20 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» [2] постачання те-
пловою енергією побутового споживача здійсню-
ється за наявності письмово укладеного договору. 
Тобто до початку подачі (постачання) теплової 
енергії споживачу (в тому числі і побутовому спо-
живачу) між учасниками даних правовідносин по-
винен бути укладений письмовий договір.

За загальним правилом у відповідність до п. 1 
ст. 638 ЦК України [3] договір вважається укла-
деним, якщо сторони, в належній формі досягли 
згоди з усіх істотних умов договору. Порядок укла-
дення договору полягає в тому, що одна зі сторін 
направляє іншій стороні свою пропозицію укласти 
договір (оферту), а інша сторона, отримавши про-
позицію (оферту), приймає цю пропозицію через 
його акцепт. Пропозицію укласти договір (оферту), 
у відповідність до п. 1 ст. 641 ЦК України, може 
зробити кожна із сторін майбутнього договору. Мо-
ментом укладення договору є отримання особою 
(оферентом), яка направила пропозицію (оферту) 
укласти договір, відповіді про прийняття пропози-
ції (акцепт).

Причому як оферта, так і акцепт оферти – є 
обов'язковими для всіх випадків укладення до-
говору, в той час як попередні переговори носять 
факультативний характер і використовуються на 
розсуд сторін, що вступають в договірні відносини. 
Розгляд оферти її адресатом має правове значення 
тільки в тих випадках, коли законодавство стосов-
но окремих видів договорів встановлює строк і по-
рядок розгляду оферти (проекту договору).

поряДок уклАДення Договору поСтАчАння 
побутового СпоживАчА тепловоЮ енергіЄЮ

топоркова М. М.,
кандидат юридичних наук, старший викладач,

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У роботі розглядається порядок укладення договору постачання тепловою енергією побутового споживача в за-
лежності від того, хто виступає сторонами цього договору, і також форма укладення цього договору, проаналізовані по-
ложення нормативно-правових актів з даного питання.

Ключові слова: договір постачання побутового споживача тепловою енергією, побутовий споживач, теплова енер-
гія, сторони договору.

В работе рассматривается порядок заключения договора снабжения тепловой энергией бытового потреби-
теля в зависимости от того, кто выступает сторонами этого договора, и также форма заключения этого договора, 
проанализированы положения нормативно-правовых актов по данному вопросу.

Ключевые слова: договор снабжения бытового потребителя тепловой энергией, бытовой потребитель, тепловая 
энергия, стороны договора.

The order of concluding the supply contract of heating households, depending on who is the side of this contract, and also 
the form of the conclusion of this contract are considered, positions of legal acts, are considered on this question. 

Key words: contract of heating households, household user, heat, sides of the contract.
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При оформленні правовідносини з постачання 
тепловою енергією законодавством України за-
кріплено різний порядок укладення договору, так 
само, як і зміни або розірвання договору. Такий 
підхід видається цілком обґрунтованим і залежить 
в-першу чергу від того, хто виступає в ролі спожи-
вача: побутовий споживач-фізична особа, яка спо-
живає теплову енергію для задоволення побутових 
потреб або підприємець (фізична, юридична особа) 
– споживає теплову енергію для виробничих або 
інших потреб, не пов'язаних з побутовими.

В залежності від того хто виступає учасником 
правовідносин фізична особа-побутовий споживач 
або юридична, фізична особа, яка споживає тепло-
ву енергію не для побутових потреб, виділяють 
наступні моделі укладення договору теплопоста-
чання: одностадійна модель, при якій імперативно 
визначено умови договору та учасникам даних пра-
вовідносин ні про що домовлятися. Прикладом та-
кого порядку укладення договору теплопостачання 
може служити укладення так званих типових до-
говорів. Двостадійна (класична) модель, укладення 
договору, передбачає наявність наступних елемен-
тів: оферта (пропозиція), акцепт (прийняття про-
позиції), зустрічна пропозиція, дієздатність сторін 
[4]. Для укладення договору необхідно три еле-
менти: пропозиція вступити в договірні відносини 
(оферта); прийняття пропозиції (акцепт); покриття 
оферти акцептом. Під покриттям оферти акцептом 
прийнято розуміти повний збіг волі сторін догово-
ру та, перетворення її в одну волю, після чого вже 
неможливо їх роз'єднання. Вчинення договору, що 
наступає внаслідок покриття оферти акцептом, на-
зивається перфекцією [5]. 

Споживачі фізичні особи, що споживають те-
плову енергію для задоволення власних потреб не 
пов'язаних з комерційною діяльністю, як правило, 
укладають договір теплопостачання в спрощеному 
порядку. При цьому моментом укладення такого 
договору у відповідність з ст. 640 ЦК України є мо-
мент одержання теплопостачальною організацією, 
яка направила пропозицію укласти договір, відпо-
віді про прийняття цієї пропозиції, тобто фактич-
не підписання договору. Тоді як за законодавством 
Росії моментом укладення договору теплопоста-
чання з побутовим споживачем-фізичною особою 
є момент підключення споживача (абонента) до 
приєднаної мережі, на підставі поданої ним заявки. 
Таке підключення абонента до приєднаної мережі 
теплопостачальної організації у відповідність до 
ст. 438, ст. 540 ЦК Росії розглядається як акцепт. А 
договір вважається укладеним з моменту першого 
фактичного підключення абонента до приєднаної 
мережі. Причому необхідною умовою підключення 
абонента служить наявність технічних передумов 
для підключення – це наявність внутрішньобудин-
кових теплових мереж і обладнання.

Такий порядок укладення договору не завжди 
відповідає загальнотеоретичним поняттям поряд-
ку укладення договору. Так споживач (абонент) 
подаючи лист-заявку, виступає в ролі оферента, а 
сам лист-заявку необхідно розглядати як пропо-

зицію (оферту). Відповідно пропозиція (оферта) 
повинна містити всі істотні умови договору. У від-
повідність до п. 1 ст. 641 ЦК України пропозиція 
(оферта) укласти договір теплопостачання побу-
тового споживача, має містити істотні умови до-
говору і виражати намір особи, яка зробила його, 
вважати себе зобов'язаною при його прийнятті. В 
даному випадку, очевидно, що споживач, виступа-
ючи в якості оферента (направивши лист-заявку), 
не може вказати в листі-заявці умови договору, які 
є обов'язковими для даного виду і тим більше про-
писати ці умови.

Отже, при відсутності істотних умов у оферті 
не можна говорити про те, що зроблено пропози-
цію укласти договір і тим більше вважати, що та-
кий договір укладений. Виходячи з вище сказаного, 
очевидно, що при укладенні договору постачання 
тепловою енергією побутового споживача у ролі 
оферента може виступити тільки теплопостачальна 
організація, яка може прописати в договорі істотні 
умови, за яких вона може здійснювати постачання 
тепловою енергією. Причому сам факт виконання 
технічних передумов для підключення мережі спо-
живача до мереж теплопостачальної організації, не 
завжди є достатньою умовою для здійснення пода-
чі теплової енергії побутовому споживачу. 

Так при здійсненні приєднання до теплової 
мережі теплопостачальної організації нової будів-
лі (з метою випробування внутрішньобудинкових 
теплових мереж) необхідно подати попередньо 
лист-заявку на приєднання до її мереж і виконати 
технічні умови, передбачені будівельними норма-
ми, а такий лист-заявку може подати не побутовий 
споживач, а будівельний підрядник для перевірки 
готовності теплової мережі при введенні в експлуа-
тацію багатоквартирного будинку. В даному випад-
ку поданий лист-заявка будівельним підрядником і 
приєднання внутрішньобудинкових мереж до магі-
стральних мереж теплопостачальної організації не 
породжують в подальшому зобов'язання для май-
бутніх мешканців будинку (побутових споживачів). 
Тоді як, положення ст. 438 і ст. 540 ЦК України 
передбачає можливість виникнення у майбутніх 
мешканців певних обов'язків по відношенню до 
теплопостачальної організації, на тій підставі, що 
мережі багатоквартирного будинку підключені до 
мереж теплопостачальної організації.

Положення ЦК України, Закону України «Про 
теплопостачання», Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» передбачають, що моментом 
виникнення зобов'язання у побутового споживача 
до теплопостачальної організації за договором те-
плопостачання є сам факт підписання (акцепту) до-
говору теплопостачання.

Таким чином, факт приєднання до магістраль-
них мереж теплопостачальної організації не є під-
ставою вважати договір укладеним, бо момент 
підключення до магістральних мереж теплопоста-
чальної організації може здійснюватися на підставі 
листа-заявки будівельної організації, яка в подаль-
шому не є стороною договору. Підключення ж до 
магістральних мереж передбачало іншу мету – пе-
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ревірку готовності внутрішньобудинкових мереж 
та обладнання до введення в експлуатацію, а нео-
тримання теплової енергії для її подальшого спо-
живання.

З точки зору договірного права при укладенні 
договору теплопостачання в загальному порядку 
сторони повинні будуть виконати цілий ряд юри-
дично значимих дій. Так перш ніж договір буде 
підписаний, теплопостачальна організація (вико-
навець) повинна буде вирішити цілий комплекс ор-
ганізаційних і технічних питань, що забезпечують 
своєчасне і якісне виконання взятих сторонами на 
себе зобов'язань. Діяльність же з укладення та фор-
мування умов майбутнього договору починається 
з того моменту, коли у теплопостачальної (гене-
руючої) організації, як постачальника-продавця, 
з'являється конкретний споживач (покупець) і вона 
вступає з ним у відносини з приводу укладення до-
говору. І у відповідність до звичаїв ділового оборо-
ту проект договору постачання тепловою енергією 
споживача (абонента) направляє теплопостачальна 
організація. Споживач (абонент) в термін вказаний 
в оферті, але який не перевищує 30 днів з моменту 
отримання оферти, направляє іншій стороні тепло-
постачальної організації (оференту) повідомлення 
про акцепт (повертає підписаний проект договору), 
або про акцепт оферти на інших умовах (надсилає 
проект договору з протоколом розбіжностей), або 
повідомляє про відмову укласти договір.

Якщо виходити із загальної теорії цивільного 
(договірного) права при здійсненні формування 
договірних умов та укладання самого договору 
досить часто виникають переддоговірні розбіж-
ності. І це досить закономірно, бо відбувається 
узгодження інтересів сторін, що призводить до 
встановлення балансу інтересів і розподілу ри-
зиків невиконання зобов'язань між сторонами. У 
зв'язку з цим при наявності переддоговірних роз-
біжностей під час процедури укладення договору 
теплопостачання ЦК України передбачає наступ-
ні можливості: по-перше, погодитися зі зміною 
окремих пунктів договору, запропонованих контр-
агентом, по-друге, спробувати знайти у відношен-
ні суперечних пунктів договору рішення, що вла-
штовує обидві сторони, і, по-третє, відмовитися 
від укладення договору.

У всіх названих випадках сторона, що отримала 
пропозицію укласти договір, зобов'язана не пізні-
ше ніж у тридцятиденний строк повідомити іншу 
сторону про своє рішення. Це необхідно, оскільки 
контрагент вправі розраховувати на те, що договір 
буде укладено, і вже на цій стадії може приступи-
ти до його підготовки та виконання. Тому сторо-
на, яка не повідомила контрагента про прийняте 
нею рішення, повинна буде відшкодувати збитки, 
пов’язані з ухилянням від узгодження умов дого-
вору.

Таким чином, загальний порядок укладення до-
говору – шляхом направлення пропозиції укласти 
договір (оферти) і його прийняття іншою стороною 
(акцепт оферти) – зручний як юридична конструк-
ція, абсолютно не вкладається в рамки реальної 

процедури укладення договору постачання тепло-
вою енергією побутового споживача. І це пов'язано 
в першу чергу зі специфікою доставки предмета 
договору (теплової енергії) і правове становище 
однієї із сторін договору (побутового споживача-
фізичної особи).

На практиці при здійсненні постачання енерге-
тичними ресурсами побутового споживача-фізичну 
особу в більшій мірі укладаються так звані типові 
договори, договори приєднання, в яких однією зі 
сторін заздалегідь прописуються умови донного 
договору.

Договором приєднання визнається договір, 
умови якого визначені лише однієї зі сторін, в фор-
мулярі або іншій стандартної формі, при цьому 
інша сторона (споживач) позбавлена можливості 
брати участь у формуванні умов, і може їх прийня-
ти лише шляхом приєднання до договору в цілому.

При такому способі укладання договорів на 
наш погляд інтереси сторони (побутового спожива-
ча), яка приєднується, обмежені, бо сторона вико-
навець буде формувати умови з урахуванням її ін-
тересів, навіть в тому випадку, якщо розробкою та 
прийняттям такого договору займається централь-
ний орган виконавчої влади. Для таких договорів 
(типових, приєднання) характерно недотримання 
принципу еквівалентності (рівноправності) вза-
ємних прав і обов'язків, а їх умови в більшій мірі 
односторонні або враховують інтереси постачаль-
ника (виконавця). Ці договори, по своїй суті, явля-
ють собою обмеження принципу свободи договору, 
і відступають від принципу юридичної рівності 
суб'єктів приватного права.

Так з аналізу Типового договору поставки те-
плової енергії у вигляді пари, затвердженого нака-
зом Міненерго та Держбудом України [6] очевидна 
нерівність в положеннях сторін, які встановлюють 
права та обов'язки. Так права споживача визначені 
у п'яти пунктах договору, тоді як обов'язки в три-
надцяти пунктах, крім того теплопостачальна орга-
нізація за даним договором має великий обсяг прав 
ніж споживач, при меншому обсязі обов'язків. Такий 
дисбаланс прав та обов'язків викликаний в першу 
чергу тим, що постачальник прагне захистити влас-
ні інтереси і не враховує інтереси споживача, що 
вказує на явне порушення принципу рівності сторін.

Згідно зі ст. 638 ЦК України договір вважаєть-
ся укладеним, якщо сторони в належній формі до-
сягли згоди з усіх істотних умов договору. Тобто в 
договорі теплопостачання побутового споживача 
повинні бути узгоджені умови про кількість, про 
підстави його зміни, про режим подачі теплової 
енергії (якщо того вимагають обставини), якість, 
порядок здійснення взаєморозрахунків за спожиту 
теплову енергію, які відповідно до Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» визначені як 
суттєві. Таким чином, виходячи з положень Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» бага-
то умов договору теплопостачання побутового спо-
живача встановлюються за погодженням сторін, 
а не визначаються однією стороною, що властиво 
договорам приєднання.
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Крім того, теплопостачальні організації є 
суб'єктами природних монополій і займають домі-
нуюче положення на ринку теплової енергії. Отже, 
при постачанні тепловою енергією побутового спо-
живача через приєднану мережу, в зв'язку з відсут-
ністю конкуренції, абонент позбавлений можли-
вості вибрати іншу теплопостачальну організацію 
і відмовитися від приєднання до договору, в якому 
умови визначені постачальною організацією. А 
при відсутності у побутового споживача (абонен-
та) можливості вибору постачальника (виконавця) 
теплової енергії, використання теплопостачальною 
організацією, що займає монопольне становище на 
ринку теплової енергії, формуляра або іншої стан-
дартної форми договору теплопостачання означає 
нав'язування споживачеві (абоненту) невигідних 
для нього умов.

Отже, спосіб укладення договору постачання 
тепловою енергією побутового споживача шляхом 
попереднього формулювання його умов теплопоста-
чальною організацією в певній стандартній формі, 
може здійснюватися, але лише в тому випадку, якщо 
він буде носити не загальнообов'язковий характер, як 
того вимагає Закон України «Про житлово-комуналь-
ні послуги», а у відповідність до ст. 638 ЦК України, 
за всіма умовами, імперативно не встановленими за-
коном, будуть досягатися компромісні рішення. Для 
цього в цілях уникнення судових розглядів за окреми-
ми умовами договору теплопостачання і нав'язування 
своїх умов побутовим споживачам, необхідно за-
конодавчо закріпити загальнообов'язкові для сторін 
умови – ціну, якісні характеристики теплової енергії, 
всі інші умови, які мають узгоджуватися сторонами, в 
тому числі і відповідальність сторін.
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виЗнАчення коМп’ЮтерноЇ прогрАМи  
як об’Єкту прАвовоЇ охорони: порівняльно-прАвовий АнАліЗ

удовиченко Д. в.,
студентка IV курсу, 

Донецький національний університет

У статті досліджено поняття комп’ютерної програми як об’єкту авторського права, окреслено її ознаки, здійсне-
но порівняльно-правовий аналіз підходів до формулювання зазначеної дефініції, а також проаналізовано елементи 
комп’ютерної програми, які підлягають правовій охороні.

Ключові слова: комп’ютерна програма, поняття комп’ютерної програми, правова охорона, порівняльно-правовий 
аналіз.

В статье исследовано понятие компьютерной программы как объекта авторського права, очерчены ее признаки, осу-
ществлен сравнительно-правовой анализ подходов к формулировке указанной дефиниции, а также пронализированы 
элементы компьютерной программы, которые подлежат правовой охране.

Ключевые слова: компьютерная программа, понятие компьютерной программы, правовая охрана, сравнительно-
правовой анализ.

In the article has been searched the concept of computer program as a copyright item, defined its characteristics, realized 
a comparative law analysis of methods of formulation this definition, and also analyzed elements of computer program that are 
liable to legal protection.

Key words: computer program, concept of computer program, legal protection, comparative law analysis. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відно-
син все більшого значення набувають результати 
інтелектуальної діяльності людини. В умовах ши-
рокого розповсюдження інформаційних технологій 
сьогодні особливу роль відіграє такий об’єкт пра-
ва інтелектуальної власності як комп’ютерна про-
грама. Впровадження комп’ютерних технологій 
передбачає реалізацію низки нових можливостей 
в усіх сферах діяльності людини. Вагомою пере-

вагою комп’ютерних програм є здатність швидко 
і якісно обробляти великі обсяги інформації. Саме 
тому на етапі суцільної комп’ютеризації важливо-
го значення набуває забезпечення належного рівня 
правового регулювання відносин у сфері створен-
ня, використання і охорони прав на комп’ютерні 
програми.

Наша держава довгий час вважалася однією з 
провідних держав у сфері комп’ютерного програ-
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мування поряд із США, Японією, Німеччиною та 
Англією. І донині Україна входить у першу двад-
цятку країн за кількістю розробників комп’ютерних 
програм. Але серед українських компаній за озна-
кою обсягів виробництва та розповсюдження про-
грамного забезпечення немає компаній на зразок 
американської Microsoft [1, c. 3].

Незважаючи на настільки прогресивні тенден-
ції у галузі розробки програмних комплексів, стан 
законодавства України у сфері авторських прав 
на комп’ютерні програми поки що не є доскона-
лим. Певні положення національного законодав-
ства не відповідають сучасним вимогам світових 
стандартів. Зокрема, це стосується визначення по-
няття «комп’ютерна програма», яке не відповідає 
технічним характеристикам даного об’єкту охоро-
ни, а також не дає відповіді на питання, які саме 
елементи комп’ютерної програми підлягають 
правовій охороні. Подібні питання більш повно 
врегульовані у зарубіжних країнах. Наприклад, 
у законодавстві США цей об’єкт визначається як 
«програмне забезпечення». На підставі цього, по-
рівняльний аналіз існуючих підходів до визначен-
ня комп’ютерної програми як об’єкта авторського 
права в Україні та інших країнах дає можливість 
з’ясувати позитивні і негативні риси правових 
приписів національного рівня з тим, щоб усунути 
існуючі прогалини і вдосконалити положення ві-
тчизняного законодавства.

Теоретичним підґрунтям дослідження стали 
наукові праці таких вчених як О.А. Підіпригора, 
В.С. Дмитришин, Г.М. Красноступ, М.В. Селива-
нов, А.С. Колісник, С.А. Петренко, А.П. Бессонова, 
О.М. Мельник, Л. Бентлі, Б. Шерман. Однак, незва-
жаючи на велику кількість розробок в сфері право-
вої охорони комп’ютерної програми, у теорії і на 
практиці виникають проблеми щодо окремих пи-
тань правового закріплення дефініції комп’ютерної 
програми. Усе викладене вище свідчить про акту-
альність теми даної роботи. 

Метою статті є проведення порівняльно-
правового аналізу підходів щодо визначення 
комп’ютерної програми як об’єкту права інте-
лектуальної власності, з’ясування, які елементи 
комп’ютерної програми є охороноздатними.

Об’єктом дослідження виступає інститут пра-
ва інтелектуальної власності. У якості ж предмету 
можна назвати комп’ютерну програму як об’єкт 
права інтелектуальної власності.

У частині 1 статті 433 Цивільного кодексу 
України закріплено, що комп’ютерна програма є 
об’єктом авторського права [2]. Згідно з ч. 4 ст. 433 
ЦК України, комп’ютерні програми охороняються 
як літературні твори. 

Закон України «Про авторське право і суміжні 
права» дає таке визначення поняття «комп’ютерна 
програма»: комп'ютерна програма – набір інструк-
цій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи 
у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, 
придатній для зчитування комп'ютером, які при-
водять його у дію для досягнення певної мети або 
результату (це поняття охоплює як операційну сис-

тему, так і прикладну програму, виражені у вихід-
ному або об'єктному кодах) [3].

Але, як наголошує І. Скляров, закріплене визна-
чення є досить загальним і не розкриває основного 
змісту комп’ютерної програми як такої. Виходячи з 
цього, положення, єдина форма, придатна для зчи-
тування комп’ютером – це об’єктні (машинні) коди, 
але пояснення в дужках поширює значення програ-
ми до вихідних кодів (тобто мовою програмування) 
[4, c. 23]. Внаслідок недосконалості досліджуваної 
правової дефініції виникають численні проблеми 
як на доктринальному рівні, так і рівні захисту 
прав на комп’ютерні програми. А отже, порівняль-
но-правове дослідження передусім покликане при-
вести юридичну техніку законодавства України у 
відповідність більш прогресивним правовим при-
писам, які враховують технічну природу програм-
ного забезпечення як об’єкту правової охорони. 

Правова система України, як і Російської Феде-
рації, належить до пострадянської правової сім’ї. 
Цим обумовлені спільність джерел і системи пра-
ва, а також соціально-історичних передумов його 
формування. Проте це не виключає наявність від-
мінностей у правовому регулюванні окремих від-
носин, зокрема, і відносин у сфері авторського пра-
ва, що зумовлює доцільність порівняльного аналізу 
інститутів авторського права на комп’ютерні про-
грами в Україні і Російській Федерації.

У ч. 1 ст. 1259 Цивільного кодексу РФ перед-
бачено, що до об’єктів авторських прав також від-
носяться програми для ЕОМ, які охороняються як 
літературні твори [5]. 

Відповідно до ст. 1261 ЦК РФ авторське пра-
во на всі види програм для ЕОМ (у тому числі на 
операційні системи і програмні комплекси), які мо-
жуть бути виражені будь-якою мовою і в будь-якій 
формі, включаючи вихідний текст і об’єктний код, 
охороняються так само, як авторські права на тво-
ри літератури. Програмою для ЕОМ є представле-
на в об’єктивній формі сукупність даних і команд, 
призначених для функціонування ЕОМ та інших 
комп’ютерних пристроїв з метою отримання пев-
ного результату, включаючи підготовчі матеріали, 
отримані в ході розробки програми для ЕОМ, і по-
роджувані нею аудіовізуальні відображення.

Важливе значення для охорони авторських прав 
на комп’ютерні програми мають створювані про-
грамами графічні зображення як зовнішня форма 
їх об’єктивного вираження. На сьогодні практично 
всі комп’ютерні програми реалізують (виводять) на 
екрані монітору графічні зображення (елементар-
ним прикладом яких є, наприклад, зображення тек-
стового редактору Microsoft Word, зображення «по-
мічників» у програмах Microsoft Office 2000, а також 
інтерфейс програми), що також можуть бути пред-
метом спору щодо порушення авторських прав. Пер-
шим судовим спором щодо порушення прав на ві-
зуальне зображення пакетів комп’ютерних програм 
був позов Apple Computer, Inc. до Digital Research, 
Inc. Остання була змушена внести у свої розробки 
відповідні зміни, зокрема, у найменування команд, 
відображення сторінок дисплею тощо.



68

№2 / 2013 р.
♦

Аналогічне питання розглядалося також у 
справі Whelan Associates, Inc. проти Jaslow Dental 
Laboratory, Inc. Позивач стверджував, що схожість 
графічних зображень на екрані свідчить про пору-
шення авторських прав на комп’ютерну програму. 
Однак суд постановив, що зображення на екрані 
належить до аудіовізуальних творів (що є само-
стійним об’єктом авторського права), а програма – 
до літературних творів (також об’єктів авторського 
права).

Наведені приклади свідчать про те, що графічні 
зображення, створені комп’ютерною програмою, 
є художніми творами і можуть охоронятися ав-
торським правом як самостійні твори окремо від 
комп’ютерної програми. 

На відміну від редакції Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р., 
сучасна редакція не визначає правову природу ау-
діовізуальних відображень відносно комп’ютерних 
програм. Отже, на сьогодні законодавчо не врегу-
льовано питання, чи належать аудіовізуальні зобра-
ження до охоронюваних елементів комп’ютерної 
програми.

Слід зазначити, що на відміну від законодав-
ства України, у Цивільному кодексі РФ вирішено 
зазначене питання. Відповідно до ст. 1261 ЦК РФ, 
поняття «програма для ЕОМ» включає підготовчі 
матеріали, отримані в ході розробки програми для 
ЕОМ, а також породжувані нею аудіовізуальні ві-
дображення. Тобто, аудіовізуальні зображення є 
частиною програми для ЕОМ, а отже на них поши-
рюється правова охорона.

Важливим для проведення порівняльно-пра-
вового аналізу інститутів авторського право на 
комп’ютерні програми є також визначення право-
вого регулювання відносин у зазначеній сфері у 
Сполучених Штатах Америки – країні, що нале-
жить до іншої правової сім’ї, ніж Україна та Росій-
ська Федерація. 

Відомство з охорони авторських прав США 
(U.S. Copyright Office) у своїх «Правилах реєстрації 
комп’ютерних програм» визначає, що комп’ютерна 
програма – це набір правил чи інструкцій щодо пря-
мого чи непрямого використання їх в комп’ютері 
для досягнення певної мети [6]. У цих правилах 
визначено, що обов’язковим є депонування саме 
вихідних кодів програми, а депонування об’єктних 
кодів використовується у випадку, якщо вихідний 
текст містить «торгові секрети»; також зазначено, 
що законодавство захищає аудіовізуальні зобра-
ження, породжені програмою, але їх також необ-
хідно додатково депонувати. Зазначене визначен-
ня комп’ютерної програми більш чітко окреслює 
об’єкти, які підлягають правовій охороні.

Ч. 3 ст. 433 ЦК України передбачає, що автор-
ське право не поширюється на ідеї, процеси, мето-
ди діяльності або математичні концепції як такі.

А відповідно до законодавства США автор-
ське право поширюється лише на спосіб виражен-
ня ідей. Самі ідеї або процеси, втілені в будь-якій 
комп’ютерній програмі не є об’єктом правового 
регулювання авторського права. 

Сьогодні питання розмежування неохороноз-
датної «ідеї», реалізованої в комп’ютерній програ-
мі, і охороноздатної «форми її вираження» є одним 
з найскладніших не тільки для судової практики 
України, а й інших країн світу. Дуже важко виро-
бити універсальний критерій, який би визначав 
юридично значущі елементи програми [7, с. 39-40].

Виходячи з теорії і практики авторсько-право-
вої охорони програм електронно-обчислювальних 
машин у США, А.П. Бессонова дійшла висновку, 
що авторсько-правова охорона, незалежно від фор-
ми виявлення і середовища фіксації, поширюється 
на структуру програми, організацію і послідовність 
команд, візуальне відображення програми і не по-
ширюється на ідеї, що лежать в основі програм, 
принципи, рішення, оригінальні прийоми програ-
мування [8, с. 19].

В.С. Дмитришин визначає головні елементи, що 
обов’язково повинні бути відображені у визначен-
ні комп’ютерної програми як об’єкту авторського 
права. Серед них творчий характер діяльності осо-
би, втілений в створенні комп’ютерної програми; 
відсутність будь-яких обмежень щодо мови викла-
дення програми; захист не тільки окремих програм, 
а й їх сукупностей, як комплексу комп’ютерних 
програм; надання захисту не тільки завершеній 
комп’ютерній програмі, але і самостійним части-
нам програми, незавершеним програмам, проміж-
ним та допоміжним матеріалам, аудіовізуальним 
зображенням, образам та персонажам, створеним в 
процесі розробки програми [9, c. 9-10].

Враховуючи все вищенаведене, можна зроби-
ти висновок, що серед компонентів комп’ютерної 
програми правової охорони потребують значно 
більше об’єктів, ніж це передбачено у національно-
му законодавстві. Про необхідність такої охорони 
свідчить практика, а саме розповсюджені порушен-
ня майнових і особистих немайнових прав авторів 
комп’ютерних програм.

На думку Г.М. Красноступ, необхідно захи-
щати за допомогою авторського права також такі 
компоненти комп’ютерної програми, як вихідний 
код, об’єктний код, текстовий супровід, звуковий 
супровід, зображення, що виводяться програмою і 
дизайн інтерфейсу [10]. 

Таким чином, на підставі проведеного порів-
няльно-правового аналізу можна зробити висно-
вок, що існуюча на сьогодні в Україні необхідність 
покращення системи охорони прав на комп’ютерні 
програми пов’язана із недоліками законодавства. 

Для вирішення цього питання доцільно розро-
бити зміни до Закону України «Про авторське пра-
во і суміжні права». Перш за все, на законодавчому 
рівні необхідно уточнити визначення комп’ютерної 
програми, яке б враховувало вищезазначене. Зо-
крема закріпити, що комп’ютерна програма – це 
певний набір логічно пов’язаних інструкцій у будь-
якому вигляді, який сприймається електронно-об-
числювальною машиною як команда або комплекс 
команд. Враховуючи важливість вихідного тексту 
комп’ютерної програми, важливо зазначити, що 
інструкції повинні бути написані мовою програ-
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мування. Для удосконалення системи охорони 
прав на комп’ютерні програми доцільним є і відо-
браження у Законі України «Про авторське право і 
суміжні права» більш чіткого переліку компонен-
тів комп’ютерної програми, які є об’єктами право-

вої охорони, а саме збільшити кількість категорій 
об’єктів охорони. До цього переліку слід включити 
вихідний код, об’єктний код, аудіовізуальні зобра-
ження, що породжуються комп’ютерною програ-
мою, а також дизайн інтерфейсу.
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В роботі досліджується проблема визначення змісту поняття майна як об’єкта цивільних правовідносин. Авторка ви-
різняє кілька рівнів наукового тлумачення категорії «майно» та кілька груп об’єктів у його складі, виділяє його юридичні 
ознаки.

Ключові слова: майно, майнові права, майнові правовідносини, об’єкти майнових правовідносин

В работе исследуется вопрос определения содержания понятия имущества как объекта гражданских правоотноше-
ний. Автор определяет несколько уровней научного толкования категории «имущество» и несколько групп объектов в 
его составе, выделяет его юридические признаки.

Ключевые слова: имущество, имущественные права, имущественные правоотношения, объекты гражданских пра-
воотношений.

The problem of determining the content of the concept of property as the object of civil relations. The author distinguishes 
several levels of scientific interpretation of the category of «property» and several groups of objects in its structure, allocates its 
legal signs.

Key words: property, property rights, property legal property objects legal

постановка проблеми. Термін «майно» у ві-
тчизняній правовій системі вперше з’явився в до-
революційному законодавстві й згодом набув зна-
чення «наріжного каменю» в приватному праві. З 
розвитком законодавства значення цього терміну 
розширювалося й відповідно зростали пробле-
ми його розуміння, тлумачення та застосування. 
Проте, вже класики цивілістики наголошували на 
неприпустимості ототожнення речей і майна та 
розглядали останнє як сукупність юридичних від-
носин особи, які можна оцінити в грошах. Нині цей 
термін є законодавчим, оскільки передбачений в за-
коні; він позначає родову категорію, необхідність 

в якій зумовлена різноманітністю явищ майнового 
характеру, які потрапляють до кола об’єктів цивіль-
них правовідносин. 

В сучасних цивільно-правових дослідженнях 
термін «майно» практично не вивчається; при-
наймні з вітчизняної правової думки можливо 
почерпнути лише фрагментарні відомості, які ви-
кладено в навчальних виданнях чи в коментарях 
до закону (О.В.Дзера, І.М.Кучеренко, О.С.Мазур, 
О.Є.Харитонов та інші вчені). Між тим, «майно» 
як категорія цивільного права є явищем складним 
і досі достеменно не роз’ясненим, адже він вико-
ристовується і в якості синоніму до слова «речі», 
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і на позначення сукупності речей, і в ще ширшому 
розумінні. 

ціллю нашої роботи є спроба сформувати на-
укове тлумачення категорії «майно» як цивілістич-
ної категорії, виділити групи об’єктів у його складі. 

виклад основного матеріалу. Метою уве-
дення терміну «майно» до правового лексикону є 
прагнення відокремити певну сукупність об’єктів, 
окреслити межі такої сукупності, «маси» й закрі-
пити її за певним суб’єктом права. В цьому ви-
падку поняття майна охоплює майнові блага, які 
належать певній особі, отже здійснюється розмеж-
ування майна різних суб’єктів. З іншого боку, це 
поняття об’єднує різні об’єкти на підставі їх за-
кріплення за одним суб’єктом. Така консолідація 
може ґрунтуватися на зв’язках, які визначаються 
економічним значенням. Щойно сукупність благ 
починає існувати у вигляді єдиного майна, вона пе-
рестає бути просто фізичною масою, а являє собою 
сукупність юридичну. Таким чином, цивільно-пра-
вова категорія «майно» по суті виконує дві функції 
розмежувальну та об’єднуючу.

Авторка відповідної статті в «Енциклопедії ци-
вільного права України» професор І.М. Кучерен-
ко підкреслює практично невичерпні можливості 
цього поняття, яким може позначатися низка явищ: 
від певного виду речей (нерухоме майно) до су-
купності всіх речей, майнових прав та обов’язків 
особи [7, C.479]. «Майно», як зазначає російський 
правознавець В.А.Лапач, є центровою категорією 
не лише системи об’єктів, але й усієї системи ци-
вільного права. Фундаментом усіх похідних понять 
майнової групи є річ як товарне тіло; майно у своє-
му «первозданному» вигляді є річ; майнове право – 
«це потенційна річ або її вартісний еквівалент». На 
думку цього вченого, поняттям «майно» охоплю-
ються будь-які об’єктивовані продукти природи 
та продукти діяльності (в тому числі інтелектуаль-
ної), які мають вартісну оцінку й стають товаром, 
а також майнові права та обов’язки, які виникають 
з їх приводу [8, с. 212, 279]. Значення цього термі-
ну може набувати різних відтінків, різного змісту, 
залежно від виду цивільних правовідносин, в яких 
існує. Речовим правовідносинам притаманне ви-
користання терміну «майно» у значенні речей, а 
зобов’язальним – у значенні сукупності речей та 
майнових прав.

Законодавче тлумачення майна в ЦК України 
зводиться до переліку тих видів благ, які належать 
до категорії майнових. З аналізу положень зако-
нодавства очевидно, що термін «майно» в різних 
статтях ЦК України вживається в таких значеннях: 
окремі речі (ч.2 ст. 47, ч.1 ст.316, ч.2 ст. 334, ст.348 
та ін.); сукупність речей, включаючи гроші, цінні 
папери тощо; (ч.1, ч.2 ст. 108, ч.3 ст. 226, ст. 322 та 
ін.); майнові права особи; речі та/або майнові права 
(ч.1 ст.717); сукупність усіх речей і майнових прав; 
(ст.102, ч.4 ст.111, ч.1 ст. 115, ч.2 ст.122, ст.326); су-
купність усіх речей, майнових прав та обов’язків 
(ч. 4 ст.44, ч.1 ст. 165, ч. 1 ст. 190, ст. 320). З по-
ложень ст.177 випливає, що існує також явище, яке 
має назву «інше майно».

На нашу думку, законодавчі конструкції ст. 
177, 178, 190 ЦК України дають підстави для ви-
сновку, що в них закріплено кілька груп цього обо-
ротоздатного об’єкта цивільних прав. Перша – це 
об’єкти (речі, інше майно), що становлять первинні 
мінові вартості (цінності); друга – це майнові пра-
ва на об’єкти першого рівня (на «первинні мінові 
цінності»), які також є міновою вартістю; третя 
– сукупність первинних майнових цінностей та 
майнових прав на них; у якості цілісного оборотоз-
датного об’єкта вони виступають лише в окремих 
випадках, скажімо, в разі відчуження підприємства 
як цілісного майнового комплексу. 

Майно включає в себе окремі елементи, які мо-
жуть вилучатися із сукупності, тобто умовно його 
можна поділяти на певну кількість речей, однак як 
цілісна збірна категорія стосовно власника воно є 
неподільним. Зменшення чи збільшення майнової 
маси не впливає на володіння майном. В.А.Лапач 
виділяє у правовому діапазоні «майна» два полю-
си; на одному з них розміщено класичні речі, на ін-
шому – зобов’язальні вимоги (майнові права). Про-
те, вважає вчений, неприпустимим спрощенням 
було б розглядати ці полюси в якості бінарної опо-
зиції «речі-вимоги»; між ними знаходиться широ-
ка об’єктна гама, яка характеризується складними 
міжоб’єктними взаємодіями та взаємопереходами 
[8, с. 241-243]. 

Інший російський правознавець Н.А.Лисенко 
додає до відомих визначень «майна» вказівку на 
«цілісність»; в його баченні правове поняття майна 
означає сукупну цілісність майнових благ, які нале-
жать певному суб’єкту і характеризуються визначе-
ною єдністю [9, с. 12]. Зі свого боку уточнимо, що 
якість цілісності стосується не фізичних властивос-
тей сукупності майна, навіть за умови, що до його 
складу входять виключно речі. Цілісність слід роз-
глядати як юридичну характеристику майна в сенсі 
його внутрішньої єдності, відносної автономності, 
незалежності від інших майнових об’єктів. Разом з 
тим, слід відзначити, що наявність у складі майна 
майнових прав (а можливо й обов’язків) може стави-
ти під сумнів таку властивість, як «цілісність», адже 
суб’єктивні майнові права є елементом змісту ци-
вільного правовідношення, з участю інших учасни-
ків; крім того права у складі майна одного суб’єкта є 
«боргом» у складі майна іншого суб’єкта.

В сучасній цивілістиці виділяють різні види 
змістового наповнення терміну «майно». Одні 
вчені вирізняють чотири значення майна: 1) май-
но в безпосередньому розумінні цього слова як 
сума активу та пасиву, тобто сукупність речей, 
майнових прав та обов’язків одного суб’єкта; 2) 
майно в цілому як активи одного суб’єкта стосов-
но окремої сфери правовідносин, пов’язаних зі 
зверненням стягнення на майно; 3) відокремлені 
майнові комплекси (майно фермерського (селян-
ського) господарства, спільне майно подружжя, 
конкурсна маса, підприємство); 4) майно як об’єкт 
суб’єктивного цивільного права у зв’язку з кон-
кретним суб’єктом – абстрактне право будь-якого 
суб’єкта [6].
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Інші правники, зважаючи на особливості 
об’єктів, які підпадають під категорію «майно», ви-
діляють три групи таких: речі, майнові права, інше 
майно [9, с. 23]. З погляду ще інших вчених [8, с. 
237], в складі майна є дві групи явищ: 1) неправові 
явища – речі, гроші, цінні папери (об’єктивно існу-
ють, характеризуються відносною автономністю по 
відношенню до носія відповідного суб’єктивного 
права); 2) майнові права на речі, гроші, цінні папе-
ри; при чому ці права не співпадають з абсолютни-
ми правами (правом власності, похідними речови-
ми правами). 

Традиція синтезувати речі та права (права на 
чужу дії, майнові права) в цілісне поняття «май-
на» започаткована ще класиками цивілістики. Вони 
пояснювали майно як сукупність майнових юри-
дичних відносин, в яких перебуває певна особа. 
Г.Ф.Шершеневич зазначав, що з юридичної точки 
зору зміст майна виражається з одного боку в «а) 
в сукупності речей, які належать особі на праві 
власності й унаслідок інших речових прав; б) в 
сукупності прав на чужі дії», а з іншого боку – в 
«а) сукупності речей, які належать іншим особам, 
але тимчасово знаходяться у її володінні, та б) су-
купності обов’язків, що на неї покладені». Вчений 
вважав, що з юридичної точки зору «майном є су-
купність юридичних відносин, в яких перебуває 
певна особа та які підлягають грошовій оцінці» 
[16, с. 166-167]. Ю.С.Гамбаров вважав майном 
«сукупність лише тих прав, які належать даній осо-
бі й наділені якістю мінової вартості» [2, с. 592]. 
Д.І.Мейер пропонував двочленний поділ об’єкта 
права на речі та чужі дії і стверджував, що обидва 
ці предмети входять до складу майна як збірної ка-
тегорії [11, с. 139]. 

В більш пізніх працях вітчизняних вчених май-
ном визнаються будь-які зовнішні щодо людини 
предмети, які виступають засобами досягнення її 
цілей, матеріальні предмети та інші матеріальні 
цінності, сукупність речей. Взагалі ж в радянській 
цивілістиці термін майно використовувався в трьох 
значеннях: по-перше, в значенні речей; по-друге, як 
сукупність майнових прав; по-третє, як сукупність 
майнових прав та обов’язків. 

Майном називаються різного роду цінності, 
що увійшли до сфери володіння певної особи за-
вдяки набувальному факту; до них відносять як 
матеріальні речі і права участі в них, так і права 
на послуги інших осіб, права на власні промисло-
ві дії (привілеї, авторське право тощо) і положення 
в господарстві (право на фірму і т.п.). Під це по-
няття підпадає кожен об’єктивований інтерес, що 
здатний стати предметом приватного права, а тому 
воно обіймає в широкому його значенні і особисті 
цивільні правовідносини і, разом з тим, вичерпує 
всю сферу можливих приватних юридичних відно-
син в громадянському суспільстві [10, с. 749].

Згадувані вище автори, насамперед класики ци-
вілістики, висловлювали припущення, що термін 
«майно» позначає певну юридичну абстракцію, 
яка самостійним об’єктом прав не виступає. Так, 
Д.Д.Грімм резюмував, що саме майно не виступає 

об’єктом прав та обов’язків, таку роль виконують 
виключно окремі блага, що входять до його скла-
ду [5, с. 100-103]. Така позиція спричиняє спір між 
сучасниками; так, деякі вчені вважають, що спроба 
прихильників такої концепції, які заперечують ре-
альний зміст категорії «майно», декларуючи нато-
мість права на кожен окремий предмет у його скла-
ді, є всього лише «невдалою спробою відродження 
на юридичному ґрунті тисячолітньої проблеми уні-
версалій». М.М.Валєєв вважає, що проголошуючи 
майно певною абстракцією, прийомом юридичної 
техніки, автори згаданого підходу заперечують ре-
альний зміст, який стоїть за категорією «майно» [1, 
с. 77]. Інші науковці, навпаки, підтримують вказа-
ну концепцію, стверджуючи, що благо стає майном 
лише внаслідок встановлення суб’єктивних прав 
на нього; майно, на яке ні в кого немає прав, на-
звати майном складно. Російський правознавець 
А.О.Рибалов пов’язує цей момент з мовним сенсом 
терміну: «этимологически «имущество» несет в 
себе знак принадлежности описываемого предмета 
– имущество есть имеющееся у кого-то добро» [12, 
с. 83]. Цікаво, що таке твердження цілком прийнят-
не й для українського терміну «майно», що може 
походити від дієслова «мати», «має» – «добро, що 
його має особа».

Загалом в російській цивільно-правовій літера-
турі висловлюються протилежні думки щодо зміс-
ту майна. Так, Ю.В.Туктаров, стверджує, що «май-
ном» є вся або частина сукупності майнових прав 
або майнових прав і обов’язків, які належать одній 
конкретній особі [14,с.1 29]. Л.А.Чеговадзе відно-
сить до майна «все, що є матеріальним і наділене 
дійсною чи потенційною економічною цінністю»; 
індивідуалізується майно як об’єкт обороту завдя-
ки тому, що виокремлюється приналежністю пра-
ва – абсолютного і відносного [15, с. 375]. Відомий 
російський цивіліст Є.А.Суханов вказує на поняття 
майна в «строгому» сенсі цього слова: «майном є 
сукупність належних суб’єкту цивільного права ре-
чей, майнових прав та обов’язків» [4, с. 299]. 

Вітчизняні науковці, зазвичай, у визначенні 
поняття «майно» не роблять акценту на прина-
лежності його певному суб’єктові. Так, в одному 
з авторитетних вітчизняних видань майно пояс-
нюється як «конкретні речі, гроші, цінні папери 
або сукупність цих речей». Автори, ґрунтуючись 
на положеннях чинного на той час ЦК УРСР, під-
креслювали, що, наприклад, відповідно до ч.2 ст.22 
ЦК УРСР у разі появи громадянина, що був оголо-
шений померлим, він в змозі був вимагати від будь-
якої особи повернення збереженого «майна, тобто 
як однієї конкретної речі, так і їх сукупності». Ра-
зом з тим, цей термін, відзначають вчені, вживався 
і в значно ширшому розумінні: як сукупність ре-
чей і майнових прав, або сукупність речей, прав та 
обов’язків [3, с. 185]. 

Російський дослідник проблем майна як ци-
вільно-правової категорії А.Н.Лисенко виділяє такі 
родові ознаки майна [9, с. 22-23]. По-перше, зміс-
товну – економічний зміст, який полягає в самому 
благові, яке втілює економічну цінність, а також 
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майново-вартісний характер, що означає придат-
ність таких об’єктів до оплатного обміну, внаслідок 
чого вони мають вартість та здатні до оцінювання 
в грошах. По-друге, динамічну – передаваність як 
здатність відокремлюватися від суб’єкта та функ-
ціонувати в обороті. По-третє, – статичну – пред-
метна цілісність та завершеність – майно являє со-
бою самостійну, відокремлену від інших об’єктів 
цінність; крім того, на відміну від робіт та послуг 
(дій, що спрямовані на певний результат), майно як 
об’єкт не вимагає попереднього процесу його ство-
рення. 

Як вже зазначалося, вартісний, грошовий ха-
рактер блага у вітчизняній науці не розглядався 
як основний критерій, головна якість «майна». Це 
пов’язано з особливим розумінням об’єкта права 
в радянський період, коли проблема «майна» як 
правової категорії мало досліджувалася, питання 
про значення цього терміну ставилося переважно 
у сенсі його прагматичного тлумачення стосовно 
різних статей цивільного кодексу. Певний вплив 
мали ідеологічні засади науки: економічні блага 
розглядалися як такі, що втрачають своє значення 
як об’єкт суб’єктивних прав особи, відповідно по-
слаблювалося значення основної ознаки майнових 
благ – зведення їх до грошей, можливість оцінити 
будь-яке майнове благо в грошах.

Сьогодні ж сутність поняття «майно» має 
пов’язуватися з автономією волі особи, яка в змо-
зі розпоряджатися майном на власний розсуд, та, 
разом з тим, майно як відокремлене «ціле», яким 
наділена конкретна особа, є об’єктом задоволення 
вимог її кредиторів. Саме в цьому сенсі майно є 
певною єдністю, й особливої правової регламента-
ції для окремих його частин не встановлено. Крім 
того ознакою майна як об’єкта є його оборотоз-
датність (відчужуваність). А.Н.Лисенко відзначає, 
що категорія «майно» характеризується дуалістич-
ністю, кожен аспект якої характеризується з двох 
боків. Перший аспект «суб’єктно-об’єктний»: ка-
тегорія «майно» використовується, з одного боку, 
у значенні об’єктів та їх сукупності, а з іншого 
– для характеристики майнового стану суб’єктів 
(їх положення та якість). Другий аспект «якісно-
видовий»: «майно» використовується, по-перше, 
для позначення одинично-видових об’єктів (воно 
зводиться до конкретного об’єкта), по-друге для 
позначення сумарно-видових об’єктів (є збірним, 
узагальнюючим терміном). Сутнісна характеристи-
ка речей і прав як складових майна визначає авто-
номність їхніх правових режимів, що з одного боку 
знаходить вияв у статиці (з позиції приналежності 
об’єктів), з іншого – в динаміці (з позиції правил 
передачі таких об’єктів) та способах захисту. Вну-
трішньовидова універсальність правових режимів 

складових частин майна дозволяє визнати їх у 
якості головних, поряд з якими існують спеціаль-
ні правові режими майна, які встановлюються для 
певних майнових сукупностей з метою вирішення 
локальних завдань (конкурсна маса, майно подруж-
жя, спадщина) [9, с. 40-41]. Запрограмований пра-
вовий результат одержується саме внаслідок вза-
ємодії правових режимів.

При цьому слід мати на увазі, що, як зауважував 
В.А.Рязановський, йдеться про юридичну єдність 
(так звану universitas juris), а не фактичну; «єдине, 
що пов’язує всю різноманітність повноважень та 
обов’язків і надає майну єдності, не дивлячись на 
зміну складу, – це правовий суб’єкт; один суб’єкт 
– одне майно». Проте майно як фактична єдність 
(universitas facti) також існує, наприклад у формі 
підприємства як цілісного майна, що включає всі 
активи й пасиви [13, с. 49-50]. 

На основі викладеного можна зробити висно-
вки про наявність в науці різних рівнів розумін-
ня категорії «майно». В першому значенні майно 
розглядається як певна абстракція, узагальнене 
юридичне поняття, що об’єднує в собі всю сукуп-
ність або певну частину майнових відносин пев-
ного суб’єкта, а в виняткових випадках – кількох 
осіб; як абстрактна категорія майно не може ви-
ступати об’єктом цивільних правовідносин, тако-
го значення набувають виключно окремі майнові 
об’єкти (речі, майнові права), які входять до його 
складу. У другому значенні майно – це конкрет-
ні об’єкти цивільного права (річ, гроші, майнове 
право вимоги). 

Аналіз правових норм дозволяє виявити кілька 
груп субстанцій, які входять до майна як об’єкта ци-
вільних прав. Перша – це об’єкти (речі, інше майно), 
що становлять первинні мінові вартості (цінності); 
друга – це майнові права на об’єкти першого рівня 
(на «первинні мінові цінності»), які також є міновою 
вартістю; третя – сукупність первинних майнових 
цінностей та майнових прав на них; у якості цілісно-
го оборотоздатного об’єкта вони виступають лише 
у виняткових випадках. Майно як об’єкт цивільних 
правовідносин наділене якістю цілісності, яка є його 
юридичною характеристикою в сенсі його внутріш-
ньої єдності, відносної автономності, незалежності 
від майна інших суб’єктів.

Проблеми тлумачення категорії «майно» не ви-
черпуються викладеним; багатогранність цього 
явища в праві залишає достатні простір для подаль-
ших наукових пошуків, зокрема в сенсі співвідно-
шення поняття «майно» з поняттями «активу», 
«пасиву», «майнових прав», визначення складових 
елементів майна та інших питань, пов’язаних із ви-
значенням природи та особливостей цієї цивільно-
правової категорії.
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введение. В настоящее время существует ряд 
проблем в сфере договорного права. Одной из та-
ких проблем является проблема смешанных дого-
воров, которые активно используются в граждан-
ском обороте. 

Специфика смешанных договоров заклю-
чается в том, что они включают в договорную 
конструкцию элементы различных договоров. 
К отношениям сторон в таких договорах при-
меняются в соответствующих частях правила о 
договорах, элементы которых содержатся в них, 
если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора. Вместе с 
тем, особенности смешанных договоров прояв-
ляются в единой направленности их содержания 
на урегулирование конкретного договорного от-
ношения.

Как известно, гражданское законодательство 
находится в центре перемен и проходит непростой 

путь становления и развития в нынешней эконо-
мической ситуации. Одной из тенденций исполь-
зования гражданского законодательства является 
расширение применения различных договорных 
форм. Следует отметить, что европейским право-
порядкам известны разнообразные договорные 
конструкции. Законодательство Белоруссии и Рос-
сии не в полной мере учитывает потребности эко-
номики.

Модернизация экономики страны настоятельно 
требует развития норм обязательственного права. 
Данное направления совершенствования законо-
дательства выделено в Концепции совершенство-
вания гражданского законодательства Российской 
Федерации. Она разработана во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 18.07.2008г. 
№1108 «О совершенствовании ГК Российской Фе-
дерации» [1].

В этих условиях важно осмыслить и оценить 
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понятие и роль СМеШАнного ДоговорА в роССийСкой феДерАции
янчуревич к. в.,

аспірант,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

У статті дається поняття змішаного договору, а також визначається його роль в Російській Федерації. Наводяться 
пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

Ключові слова: змішані договори, комплексний договір, пойменований договір, непоіменованние договір.

В статье дается понятие смешанного договора, а также определяется его роль в Российской Федерации. Приводятся 
предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: смешанные договоры, комплексный договор, поименованный договор, непоименованный до-
говор. 

The article presents the concept of mixed contract, and is defined by its role in the Russian Federation. The proposals to 
improve the existing legislation.

Key words: mixed contracts, complex contract, named contract unnamed contract.
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существующие тенденции развития и использова-
ния конструкции смешанных договоров в Респу-
блике Беларусь и Российской Федерации в сравни-
тельном аспекте.

Актуальность данной тематики определяется, 
наряду с другими причинами, также возрастани-
ем роли сравнительного правоведения. В юриди-
ческой литературе в сравнительном аспекте во-
просы смешанных договоров не исследовались 
вообще. Значение сравнительного правоведения в 
нашей стране все более возрастает по мере раз-
вития и укрепления международных связей и про-
цесса интеграции Республики Беларусь в мировое 
сообщество. 

Сравнительное правоведение, несмотря на вы-
сокий уровень теоретизации, является одной из 
наиболее востребованных наук в области законо-
дательной деятельности. Сравнительный анализ 
законодательства других государств поможет раз-
работать и оценить существующие тенденции раз-
вития и использования конструкций смешанных 
договоров в Республики Беларусь, выявить до-
стоинства и недостатки, разработать предложения 
и рекомендации по совершенствованию законода-
тельства в указанной сфере с целью более эффек-
тивного оформления и регулирования активно раз-
вивающихся рыночных отношений. 

Данное обстоятельство определило цель наше-
го исследования.

Цель нашего исследования состоит в определе-
нии природы смешанных договоров, особенностей, 
состояния правового регулирования, а также роли 
смешанных договоров в Российской Федерации и 
на основе этого в выработке научно-обоснованных 
предложений по совершенствованию отечествен-
ного законодательства.

основная часть. В современном российским 
законодательстве смешанный договор ассоцииру-
ется, прежде всего, с действием принципа свободы 
договора. Данный принцип служит одним из ос-
новных начал российского гражданского законода-
тельства. Это положение находит свое отражение в 
Концепции развития российского законодательства 
и направлено на реализацию ст. 8, 34 и 35 Консти-
туции Российской Федерации и выполнение меж-
дународных обязательств Российской Федерации, 
выраженных в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950 г., Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных 
правах от 16.12.1966 г. и иных международных до-
говорах с ее участием. Предписания о смешанных 
договорах встречаются в гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) там, где 
речь идет об указанном принципе (ст.421 ГК РФ). 
Появление в юридической науке и в законодатель-
стве смешанного договора обусловлено многооб-
разием реальной экономической жизни, которая 
значительно богаче известных формализованных 
конструкций. Как отмечается в юридической лите-
ратуре, смешанный договор позволяет приблизить 
договорные формы к конкретным обстоятельствам 
и потребностям сторон договора, не ослабляя при 

этом эффективности гражданско-правового регу-
лирования.

Смешанный договор играет существенную 
роль не только для непосредственных участников 
имущественного оборота, но и для гражданского 
законодательства в целом. Конструкция смешанно-
го договора освобождает законодателя от регламен-
тирования огромной номенклатуры сходных или 
дублирующих друг друга договоров, сохраняя тот 
же уровень и качество регламентации договорных 
отношений. Другая сторона такой законодательной 
экономии состоит в том, что смешанный договор 
содействует минимизации известной пробельности 
частноправового регулирования: стороны договора 
синтезируют договор, адекватный их экономиче-
ским потребностям, из элементов договоров, уже 
урегулированных гражданским правом.

Как известно, под влиянием объективных эконо-
мических процессов изменяется правовая система, 
роль и значение отдельных явлений юридической 
действительности. Если раньше, в условиях жестко 
администрируемой экономики смешанные догово-
ры были нетипичны, что справедливо отмечалось 
в литературе того периода [2, с. 67-80], то сегодня 
смешанные договоры стали, по существу, типич-
ными договорными формами, ярко отражающими 
принципы автономии воли и диспозитивности граж-
данско-правового регулирования [3, c. 331].

В гражданском праве Российской Федерации 
проблематике смешанных договоров уделялось 
определенное внимание. Смешанным договорам 
посвящены и дореволюционные работы, и работы 
советских и современных российских исследовате-
лей. Проблему смешанных договоров затрагивали 
такие авторитетные цивилисты, как Г.Ф. Шерше-
невич [4, c. 240, 241], А.И. Покровский [5, c. 126, 
127], И.Б. Новицкий и Л.A. Лунц [6, c. 102], О.С. 
Иоффе [7, c. 37, 38], О.Н. Садиков [8, c. 36, 37], 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский [4, c. 331-334].

В тоже время, в науке не был в должной мере 
оценен межотраслевой аспект смешанных догово-
ров, не полностью решен вопрос о классификациях 
смешанных договоров, не разработаны некоторые 
иные важные вопросы.

Необходимо также отметить, что сегодня сме-
шанный договор довольно широко представлен в 
судебно-арбитражной практике Российской Фе-
дерации. Как показывает анализ конкретных су-
дебных постановлений, встречаются смешанные 
договоры, сочетающие в себе элементы договоров 
энергоснабжения и возмездного оказания услуг, до-
говоров поставки и подряда, договоров подряда и 
возмездного оказания услуг, договоров хранения и 
купли-продажи, договоров комиссии и займа и т.д.

Анализируя судебно-арбитражную практику, 
можно выделить и другие аспекты в вопросе о сме-
шанном договоре. Так, смешанный характер может 
носить предварительный договор [9, c. 50-51].

О легальном определении смешанного договора 
по законодательству Российской Федерации. Согласно 
п. 3 ст. 421 ГК РФ, стороны могут заключить договор, 
в котором содержатся элементы различных договоров, 
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предусмотренных законом или иными правовыми ак-
тами. Такой договор законодатель именует смешан-
ным. К отношениям сторон по смешанному договору 
применяются в соответствующих частях правила о до-
говорах, элементы которых содержатся в смешанном 
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора.

Таким образом, в отличие от Гражданского ко-
декса Республики Беларусь, ГК РФ предусматрива-
ет возможность закрепления смешанного договора: 
во-первых законом, во-вторых иными правовыми 
актами.

Анализ нормативного определения смешанного 
договора содержащегося в ГК РФ, показывает, что 
о смешении можно говорить в отношении элемен-
тов лишь тех договоров, которые предусмотрены 
объективным гражданским правом. Соответствен-
но, de lege lata смешанный договор отсутствует, 
когда объединяются (смешиваются) элементы по-
именованного в законе договора с элементами, так 
называемых, непоименованных договоров.

Представляет интерес толкование используемо-
го законодателем в п. 3 ст. 421 ГК РФ словосочета-
ния «различные договоры». Под указанными дого-
ворными конструкциями понимают как договоры, 
чье различие (нетождественность) обозначено в ГК 
РФ, в иных законах, в Указах Президента РФ и в 
постановлениях Правительства РФ. Из этого выте-
кает, что к различным договорам в смысле п. 3 ст. 
421 ГК РФ относят разные типы договоров (купля-
продажа, мена, подряд и т.д.), либо разные виды 
договоров внутри одного договорного типа.

Различие договоров может быть обусловле-
но самой конструкцией договора, закрепленной в 
правовых нормах, и (или) вытекать из структуры 
нормативно-правового акта. Так в ГК РФ правила 
о разных договорных типах размещены в разных 
главах, при этом правила о разных видах договоров 
внутри типа разнесены по разным параграфам.

Наряду с нормой п. 3 ст. 421 ГК РФ, положения 
о смешанных договорах зафиксированы в разделе 
VI ГК РФ. К примеру, в п. 5 ст. 1211 ГК РФ о приме-
нимом к договору праве при отсутствии соглаше-
ния о выборе права, содержится близкая словесная 
формула – «договор, содержащий элементы раз-
личных договоров». Однако, в отличие от п. 3 ст. 
421 ГК РФ здесь законодатель не указал, что речь 
идет о различных договорах, которые предусмо-
трены в нормах гражданского права (российского 
либо права другого государства). Отличие суще-
ственно. Возможно, такую особенность формули-
ровки правовой нормы законодатель увязывает со 
спецификой регулирования договорных отноше-
ний, осложненных иностранным элементом.

Рассмотрение категории «элементы договора» 
представляется одной из важнейших задач в рамках 
уяснения смысла смешанного договора, поскольку 
сам законодатель России в п. 3 ст. 421 ГК РФ, а так-
же исследователи этого вопроса определяют сме-
шанные договоры через категорию «элементы». 

В п. 3 ст. 421 ГК РФ законодателем дается ис-
черпывающее определение понятия «смешанный 

договор», главная суть которого состоит в том, что 
он включает различные элементы уже известных 
праву договоров. Кроме того, согласно указанной 
норме:

• к каждому элементу договора применяются 
соответствующие правила;

• соглашением сторон может быть изменено 
применение соответствующих норм;

• существо смешанного договора также может 
изменять применение соответствующих норм.

Отметим, что «элементы договоров» – понятие 
неоднозначное. Конкретное его значение зависит 
от того, в каком контексте мы рассматриваем до-
говор: сделка, договорное правоотношение (обяза-
тельство), договор-процедура. В тоже время с уче-
том положения п. 3 ст. 421 ГК РФ представляется, 
что «смешивать» в договоре можно не все его эле-
менты. По мнению Огородова Д.В., следует гово-
рить лишь об объединении содержания различных 
договоров [9, c. 50-53].

Несмотря на ясность и простоту содержания 
указанной нормы, на практике она реализуется до-
вольно неодинаково. Такое положение дел связано, 
в первую очередь, с тем, что различные виды до-
говоров, соединяясь в один – смешанный, не всегда 
соотносятся как равнозначные элементы. 

Используя весьма удобную конструкцию сме-
шанного договора, сторонам не всегда удается 
учесть все необходимые формальности и спрогно-
зировать возможные последствия заключения та-
кого соглашения для каждой из них. Из реальных 
примеров разрешения споров становится очевид-
ным, что подготовка, разработка смешанного дого-
вора должна носить компетентный характер, дабы 
избежать ситуации с нежелательными последстви-
ями для одной из сторон.

При заключении договора всегда важно знать, 
какими нормами права будут в дальнейшем регу-
лироваться отношения по нему. Со смешанным до-
говором все обстоит гораздо сложнее и человеку 
«далекому от юриспруденции» оценить возможные 
риски практически невозможно.

Нужно заметить, что ситуация осложняется 
еще и тем, что действующий закон не запрещает 
заключать соглашения, в которых элементами мо-
гут быть договоры из различных отраслей права. 
А, как известно, каждая отрасль российского права 
имеет свои особенные принципы регулирования 
отношений.

Таким образом, с точки зрения внутреннего 
строения смешанный договор по законодатель-
ству Российской Федерации рассматривается как 
гражданско-правовой договор, который содержит 
разные условия нескольких договоров, но в то же 
время, все эти условия относятся к одним и тем же 
лицам.

Научную значимость получили оценки смешан-
ных договоров и отдельных смежных правовых яв-
лений. Так, смешанный договор нужно отличать от 
комплексных договоров. Комплексный договор – 
это сложный, многокомпонентный договор, прямо 
предусмотренный в нормах гражданского права и 
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урегулированный ими (например, договор финан-
совой аренды). Хотя он может основываться на 
элементах простых традиционных договоров, но, 
тем не менее, строго формально он отнесен зако-
нодателем к самостоятельному договорному типу. 
Различие комплексного и смешанного договоров в 
науке гражданского права Российской Федерации 
видится в анализе их субъектных признаков.

Так, комплексный договор – это самостоятель-
ный сложный договор, элементы которого констру-
ирует законодатель. Закрепление в нормах права 
комплексного договора есть проявление правового 
регулирования. В тоже время смешанный договор 
имеет место только тогда, когда участники граж-
данских правоотношений сами, своей согласован-
ной волей смешивают (конструируют) условия до-
говора, используя при этом элементы нормативно 
установленных договоров, включая комплексные.

Если комплексный договор появляется уже на 
самом высоком уровне (стадии) механизма право-
вого регулирования – на стадии правотворчества, 
смешанный договор появляется и на стадии право-
применения.

Таким образом, смешанный договор появляется 
в отличие от поименованного договора на другом 
уровне (стадии) механизма правового регулирова-
ния, начиная с юридического факта – заключения 
сделки в виде смешанного договора. Другими сло-
вами, смешанный договор возникает на стадии ре-
ализации норм гражданского права, когда конкрет-
ные субъекты реализуют свою правоспособность в 
конкретных сделках.

Отсюда следует вывод о том, что гражданско-
правовые нормы о смешанных договорах могут но-
сить только общий характер. Если же законодатель 
приступает к детальной, а значит во многом импе-
ративной, регламентации договора, то такой до-
говор неизбежно превращается в поименованный 
тип (вид) договора. В силу этого, по мнению уче-
ных-цивилистов, смешанный договор существует в 
нормах права только в виде общего дозволения, но 
никак не в виде сколько-нибудь подробной юриди-
ческой модели.

Одной из проблем, стоящих перед субъектами 
гражданского права применяющих смешанные 
договоры на практике, стоит проблема отличия 
смешанных договоров от смежных правовых 
явлений. Так, смешанные договоры следует от-
личать от непоименованных договоров. Как уже 
отмечалось, строго формально, согласно п. 3 ст. 
421 ГК РФ, договор, содержащий элементы пои-
менованного в нормативных актах договора и эле-
менты непоименованного договора, не будет счи-
таться смешанным. По мнению Челышева М.Ю., 
это не совсем верно. Смешанным также должен 
признаваться договор, сочетающий элементы уже 
известных закону договоров и элементы непоиме-
нованных договоров. Разграничение смешанных 
и непоименованных договоров вызвано тем об-
стоятельством, что парными категориями являют-
ся поименованные и непоименованные договоры. 
Он указывает, что смешанный договор – это син-

тетическое явление, т.е. явление иного порядка. 
Смешанный договор вторичен как по отношению 
к поименованным, так и к непоименованным до-
говорам, поскольку он может сочетать в себе эле-
менты тех и других [9, c. 52].

Из содержания п. 3 ст. 421 ГК РФ прямо следу-
ет юридическое значение категории «смешанный 
договор». Как полагают юристы Российской Фе-
дерации, по существу, она вводится законодате-
лем для цели обеспечения надлежащей квалифи-
кации договорных форм, заключаемых в практике 
гражданского оборота. В частности, в правопри-
менительной практике чрезвычайно важно разли-
чать новизну конструкции и содержания, которые 
присущи непоименованным договорам, и поверх-
ностную оригинальность названия договора. Эта 
проблема актуальна для Российской Федерации в 
связи с тем, что большая часть договоров с новы-
ми, оригинальными названиями (инвестиционные 
договоры и пр.) в действительности являются сме-
шанными, а не непоименованными договорами. 
Отмечается, что данная ситуация нередко возни-
кает в договорной практике, когда стороны некри-
тично, механически воспроизводят экономиче-
ские понятия (инвестиции, бизнес-проект и т.п.), 
подменяя ими формулирование условий договора 
на основе гражданско-правовых конструкций. В 
результате конкретные действия по исполнению 
таких договоров представляют собой совокуп-
ность исполнения нескольких традиционных до-
говоров (купля-продажа, подряд, заем, простое 
товарищество и т.п.). В этих случаях конструкция 
смешанного договора позволяет квалифицировать 
такие договорные отношения без ущерба для ин-
тересов сторон, но с сохранением эффективности 
гражданско-правового регулирования.

Законодатель Российской Федерации разгра-
ничивает смешанные договоры и те унитарные 
договоры, в которых предусмотрена обязанность 
одной из сторон заключить иные договоры, каса-
ющиеся предмета данного договора. К их числу 
можно отнести обязанность продавца застрахо-
вать продаваемый товар и заключить договор 
перевозки, обеспечив силами третьих лиц, – стра-
ховщика и перевозчика, – доставку покупателю 
уже застрахованного товара. Условия в договорах 
купли-продажи о заключении договоров пере-
возки и страхования особенно характерны для 
практики международной торговли. Однако эти 
условия не делают договор купли-продажи сме-
шанным.

В науке российского гражданского права обычно 
говорят о смешанных договорах, как о договорах, 
сочетающих в себе элементы договоров, обозна-
ченных во второй части ГК РФ. Отмечается, что с 
учетом содержания приведенной выше нормы ст. 
421 ГК РФ, допустимо понимание смешанного до-
говора в узконормативном смысле. По существу, это 
устоявшийся взгляд на смешанный договор, когда 
он предстает как сугубо цивилистическое явление.

Наряду с этим подходом смешанный договор, 
рассматривается также и в более широком – по-
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лиотраслевом контексте. Здесь смешанный дого-
вор предстает соглашением сторон, сочетающим 
в себе элементы, имеющие разноотраслевое про-
исхождение. 

Как и в законодательстве Республики Бела-
русь, в законодательстве Российской Федерации 
в гражданско-правовых договорах появляются и 
публично-правовые элементы (условия). Скажем, 
это условия о распределении между сторонами 
договора издержек, связанных с рассмотрением и 
разрешением договорного конфликта, условие о 
суде, разрешающем этот конфликт. Подобные ус-
ловия могут возникнуть в договоре под влиянием 
публичных предписаний и требований Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федера-
ции [9, c. 53].

Заключение. На основании выше изложенно-
го, можно сделать следующие выводы:

1. Конструкция смешанного договора ос-
вобождает законодателя от регламентирования 
огромной номенклатуры сходных или дубли-
рующих друг друга договоров, сохраняя тот же 
уровень и качество регламентации договорных 
отношений, а также способствует минимизации 
известной пробельности частноправового регули-
рования: стороны договора синтезируют договор, 

адекватный их экономическим потребностям, из 
элементов договоров, уже урегулированных граж-
данским правом.

2. Смешанный договор можно рассматривать как 
гражданско-правовой договор, который содержит 
разные условия нескольких договоров, но в то же вре-
мя все эти условия относятся к одним и тем же лицам. 
Смешанный договор нужно отличать от смежных 
правовых явлений. Так, например, от комплексных 
договоров, и от непоименованных договоров. 

3. Использование конструкции смешанных до-
говоров как в Республике Беларусь, так и в Рос-
сийской Федерации затрудняется недостатками 
в их правовой регламентации. Так, положения о 
таких договорах и в Республике Беларусь, и в Рос-
сийской Федерации носят общий характер, что не 
позволяет учитывать их преимущества как пункт 
из договорных групп и правовых конструкций. 
Гражданское законодательство Республике Бела-
русь и Российской Федерации не содержит кри-
териев определения существенных условий сме-
шанных договоров, их содержания. Между тем, 
проблема актуальна, поскольку от правильного 
решения вопроса о наличии или отсутствии в до-
говоре существенных условий зависит признание 
его заключенным.
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У статті розглядається питання про антимонопольне регулювання, що спрямовується на захист інтересів спожива-
чів і суспільства в цілому від можливих зловживань домінуючим чи монопольним становищем та негативних наслідків 
монопольної діяльності певних господарюючих суб’єктів. З цією метою в законодавстві встановлюються антимонопольні 
обмеження, щоб забезпечити оптимальний баланс інтересів монопольних утворень і суспільства.

Ключові слова: антимонопольне регулювання, господарська діяльність, конкуренція, ринкова економіка, законо-
давство, економічна конкуренція.

В статье рассматривается вопрос об антимонопольном регулировании направленного на защиту интересов потреби-
телей и общества в целом от возможных злоупотреблений доминирующим или монопольным положением и негативных 
последствий монопольноий деятельности определенных субъектов. С этой целью в законодательстве устанавливаются 
антимонопольные ограничения, чтобы обеспечить оптимальний баланс интересов монопольных образований и обще-
ства.

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, хозяйственная деятельность, конкуренция, рыночная 
экономика, законодательство, экономическая конкуренция.

The paper addresses the issue of antitrust regulation, which is sent to protect the interests of consumers and society as a 
whole from the possible abuse of a dominant or monopoly position and the negative effects of monopolnoï certain subjects. To 
this end, the legislation sets forth antitrust restrictions to ensure optimalniĭ balance the interests of monopoly formations and 
society.

Key words: antitrust, economic activity, competition, market economy, legislation, economic competition.

Конкуренція існує в ринковій економіці, ви-
ступаючи її невід’ємною властивістю, вона під-
тримується, стимулюється і навіть певною мірою 
нав’язується зовні за допомогою спеціальних ке-
рівних впливів. Не зважаючи на те, що засновники 
класичної економічної теорії вважали, що ринок 
діє як саморегульований механізм, не потребую-
чи зовнішнього втручання, за сучасних умов теза 
про наявність в системі вільного ринку певних 
вад та здатність держави відігравати активну роль 
в стабілізації економіки, є загальновизнаною. Без 
відповідного регулювання сама конкурентна бо-
ротьба часто настільки загострюється, що її не-
гативні наслідки для суспільства можуть значно 
перевищувати позитивний результат. Вищезазна-
чене обумовлює необхідність та актуальність анти-
монопольного регулювання, як одного з головних 
елементів державного впливу на господарську ді-
яльність та конкурентні відносини в державі.

Окремі питання антимонопольного регулю-
вання, без загальної його характеристики, висвіт-
лювались в працях таких юристів-науковців, як: 
Акімова Т.В., Дідківська Л., Г. Кайдаш, Н. Корчака, 
Т. Кравцової, В. Мамутова, С. Мельник, Н. Саниах-
метової, Ульянова Г.О.  та ін.

Антимонопольне регулювання господарської 
діяльності, подолавши більш ніж віковий шлях 

становлення та розвитку, на сьогоднішній день є 
однією з найважливіших державних функцій, яка 
має за кінцеву мету забезпечення належного функ-
ціонування та розвитку ринкової економіки. Укра-
їна з перших років свого незалежного розвитку 
розглядає створення передумов для розвитку зма-
гальності в економіці і протидії монопольним зло-
вживанням як умови формування розвинутої рин-
кової економіки. Створення таких умов неможливо 
без створення правової бази, адекватної сучасним 
економічним умовам [7, с. 251].

Починаючи з 1992 р., коли було прийнято пер-
ший спеціальний закон щодо захисту економічної 
конкуренції – Закон України «Про обмеження мо-
нополізму та недопущення недобросовісної кон-
куренції в підприємницькій діяльності», в Україні 
сформовано систему антимонопольного законо-
давства, що за оцінками експертів, відповідає єв-
ропейським стандартам та є адаптованим до за-
конодавства Європейського Союзу . Так, правові 
й інституційні засади захисту економічної конку-
ренції в Україні визначають цілий ряд законодав-
чих актів. Основними з них є: Конституція України 
(ст. 42 якої закріплює гарантії державного захисту 
економічної конкуренції), Закони України «Про 
Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 
р., «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
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від 07.08.1996 р., «Про природні монополії» від 
20.04.2000 р., «Про захист економічної конкурен-
ції» від 11.02.2001 р. Окремі правила щодо конку-
рентного правопорядку інкорпоровані в інші Зако-
ни України, зокрема: «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про 
господарські товариства», «Про банки і банківську 
діяльність», «Про цінні папери та фондову біржу», 
«Про ціни і ціноутворення, «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 
усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів 
підприємницької діяльності, створених з викорис-
танням майна та коштів вітчизняного походжен-
ня», «Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг». У сукупності ці 
нормативні акти утворюють законодавчу базу для 
регулювання конкурентних відносин в Україні [2, 
с. 19].

Утім, ефективність антимонопольного законо-
давства полягає, на мою думку, у створенні опти-
мальної системи інструментів і засобів правового 
регулювання економічних відносин та функціону-
вання ефективних адміністративних механізмів їх 
впровадження, що забезпечуватиме стійкий розви-
ток ринку в державі, а також конкурентоспромож-
ність національної економіки на міжнародному 
рівні. Основними елементами зазначеної системи 
є заходи щодо стимулювання та захисту економіч-
ної конкуренції, що забезпечується формами дер-
жавного регулювання відносин у сфері економіки. 
Впровадження таких заходів має здійснюватися 
збалансовано з урахуванням особливостей націо-
нальної економіки, стану, структури й перспектив 
розвитку внутрішнього ринку, у тому числі в аспек-
ті транснаціональних інтеграційних економічних 
процесів. При цьому треба брати до уваги комп-
лексний характер зазначених заходів, це зумовлює 
необхідність визначення основних напрямів діяль-
ності щодо розвитку системи захисту економічної 
конкуренції.

Антимонопольне регулювання спрямовуєть-
ся на захист інтересів споживачів і суспільства в 
цілому від можливих зловживань домінуючим чи 
монопольним становищем та негативних наслідків 
монопольної діяльності певних господарюючих 
суб’єктів. З цією метою в законодавстві встанов-
люються антимонопольні обмеження, щоб забезпе-
чити оптимальний баланс інтересів монопольних 
утворень і суспільства. Для цілей антимонополь-
ного регулювання використовуються кількісні та 
якісні показники стосовно цін, тарифів, обсягів 
ринку (виробництва), нормативів якості, стандар-
тів, структури розподілу товарів на ринку, бар'єрів 
вступу на ринок тощо.

Механізмами антимонопольного законодавства 
є встановлення заборони поглинання, контролю 
над злиттям, концентрацією суб'єктів господарю-
вання, впровадження гнучких механізмів контролю 
над концентрацією корпоративних прав, активів 
господарських товариств тощо. Проблема полягає 
у виробленні єдиних підходів щодо комплексного 
вирішення ряду питань, які потребують законодав-

чого оформлення. У цьому напрямі відповідних 
доопрацювань вимагають Закони України «Про 
господарські товариства», «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом»; потребують узгодження норми Цивільно-
го кодексу України, що регулює майнові відносини 
учасників товариств і загальні засади їх діяльності, 
та Господарського кодексу України, яким встанов-
лені правила щодо створення, здійснення госпо-
дарської діяльності і припинення господарських 
товариств. При цьому необхідно враховувати, що 
окремі питання визначаються також іншими зако-
нами, як-то: «Про банки і банківську діяльність», 
«Про страхування», «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців».

Доречно також згадати про важливу роль мало-
го й середнього підприємництва та необхідність 
прийняття основ його розвитку і підтримки, що 
мають ґрунтуватися на засадах визначення його як 
структуроутворюючого та ринкоутворюючого чин-
ника в економіці та гарантувати економічні умови 
його розвитку. З огляду на інтеграційні спрямуван-
ня України до уваги мають братися світові та євро-
пейські стандарти, але з метою уникнення форма-
лізації цього процесу – не лише їх кількісні, а, й, 
насамперед, якісні показники. Показовим у цьому 
разі є таке. Граничний розмір обороту, визначений 
в ЄС як критерій віднесення підприємства до ма-
лого, є приблизно у 20 разів вищим, ніж в Україні 
[6, с. 171]. Відтак, кількість українських суб’єктів 
підприємництва, які можуть користуватися до-
зволеними СОТ та ЄС інструментами державної 
підтримки сьогодні, суттєво зменшена, що, відпо-
відно, призводить до послаблення конкурентоспро-
можності малих підприємств України на світовому 
та на європейському ринках.

Згідно зі світовою практикою, антимонополь-
не регулювання включає також чітку регламен-
тацію державної допомоги, чим забезпечується 
встановлення чи відновлення балансу для окремих 
суб’єктів підприємницької діяльності, економічних 
зон, територій тощо. В Україні, за відсутності за-
конодавчого визначення прозорих механізмів такої 
допомоги внаслідок надання субсидій, компенса-
цій, податкових пільг та іншого (що здійснюється 
на цілком законних підставах), нерідко створюється 
необґрунтоване привілейоване становище окремих 
підприємств. Тому очевидною є потреба в розробці 
та встановленні на законодавчому рівні процедур і 
механізмів надання державної допомоги, що мають 
включати помилки ризиків можливого негативного 
впливу на конкурентне середовище, дані системи 
моніторингу та контролю за її наданням і викорис-
танням. Зазначимо, що Антимонопольним коміте-
том України вже робилися спроби щодо законодав-
чого врегулювання питань державної допомоги, 
що, на жаль, залишилися безплідними.

У рамках дослідження проблем захисту еконо-
мічної конкуренції актуальності набуває посилен-
ня охорони та захисту промислової власності, у 
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тому числі щодо засобів індивідуалізації суб'єктів 
господарювання, їх продукції (товарів чи послуг). 
Суттєвим недоліком, на думку багатьох науков-
ців, є відсутність законодавчого визначення змісту 
та підстав права пріоритету використання таких 
об'єктів промислової власності до дня першої за-
явки, що, відповідно до ст. 4 Паризької конвенції 
про охорону промислової власності від 20.03.1883 
р., встановлюються на рівні внутрішнього законо-
давства кожної країни Союзу. Таке визначення має 
відповідати меті юридичної кваліфікації неправо-
мірного використання чужих позначень, реклам-
них матеріалів, упаковки тощо відповідно до ст. 4 
Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції».

Важливим напрямом діяльності держави зали-
шається забезпечення охорони комерційної, бан-
ківської, іншої таємниці, що охороняється законом, 
конфіденційної інформації тощо, насамперед, ком-
петентними державними органами (податковими, 
митними). Це вимагає посилення відповідальності 
за розголошення таких відомостей або використан-
ня в цілях, не передбачених законом.

З ухваленням Верховною Радою 20.04.2008 
р. Закону України «Про ратифікацію Протоколу 
про вступ України до Світової організації торгівлі» 
і набуттям Україною з 16.05.2008 р. повноправного 
членства в цій організації відкрилися реальні пер-
спективи інтеграції нашої держави в європейські та 
світові процеси й структури, системного реформу-
вання національної економіки згідно з принципами 
лібералізації та відкритості ринку. У зв’язку із цим 
мають бути враховані правила й можливості СОТ, 
що вимагає відповідної адаптації законодавства 
України. Зокрема, це стосується впровадження ме-
ханізмів, здатних нейтралізувати можливі негатив-
ні наслідки у зв’язку із набуттям нашою державою 
повноправного членства в цій організації та підви-
щити конкурентоспроможність відповідних галу-
зей національної економіки, а також інструментів 
захисту внутрішнього ринку щодо протидії недо-
бросовісній конкуренції (антидемпінговий, субси-
дований та масований імпорт), що допускаються 
СОТ.

В умовах активного оновлення антимонополь-
ного законодавства, що часто має фрагментарний 
характер, існує нагальна потреба його системної 
ревізії й узгодження норм. Так, Закон України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» від 
07.06.1996 р. до цього часу містить посилання на 

Закон України «Про обмеження монополізму та 
недопущення недобросовісної конкуренції у під-
приємницькій діяльності», що втратив чинність 
ще у 2001 р. Окремі питання в цьому плані пропо-
нується вирішити законопроектом «Про внесення 
змін до Закону України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» від 23.11.2007 р. № 0978. Втім, 
діяльність з удосконалення антимонопольного за-
конодавства повинна забезпечити його предметну 
визначеність і цілісність, структурну впорядко-
ваність та відносну стійкість, що встановить від-
повідні системні зв'язки між регулятивними еле-
ментами з розрахунку на перспективи оновлення 
законодавства відповідно до стратегічних завдань 
забезпечення конкуренції в економіці та, як наслі-
док,  конкурентоспроможності держави [6, с. 172].

Подальший розвиток антимонопольного зако-
нодавства як прогресивного чинника державного 
регулювання економічних відносин і функціону-
вання ринку в державі вимагає стратегічної визна-
ченості та вироблення системних державницьких 
підходів щодо формування стабільного, правово-
го економічного середовища, що, у свою чергу, є 
свідченням конкурентоспроможності держави в 
сучасних економічних умовах. Основними напря-
мами законотворчої діяльності щодо вдосконален-
ня антимонопольного законодавства вважаю такі: 
підвищення правового забезпечення добросовісної 
конкуренції, ефективності антимонопольного регу-
лювання та впровадження механізмів демонополі-
зації ринків, а також оптимізації діяльності анти-
монопольних інституцій.

Конституція України проголошує, що держава 
забезпечує захист конкуренції у підприємницькій 
діяльності. Не допускаються зловживання моно-
польним становищем на ринку, неправомірне обме-
ження конкуренції та недобросовісна конкуренція. 
Види і межі монополії визначаються законом. (ч. 
2 ст. 42 Конституції України). Зазначене свідчить 
про те, що держава реалізує це на практиці шляхом 
формування відповідної нормативної бази та через 
утворення відповідних органів, які будуть здійсню-
вати контроль за його виконанням відповідно. Не 
зважаючи на те, що засновники класичної еконо-
мічної теорії вважали, що ринок діє як саморегу-
льований механізм, не потребуючи зовнішнього 
втручання, за сучасних умов теза про наявність 
в системі вільного ринку певних вад та здатність 
держави відігравати активну роль в стабілізації 
економіки, є загальновизнаною.
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Альтернативное (внесудебное) разрешение 
правовых споров включает несколько видов раз-
решения конфликтов, применение которых позво-
ляет минимизировать длительность и стоимость 
принятия решений, которые восстанавливают на-
рушенное равновесие между участниками право-
отношений.

Одним из таких видов альтернативного раз-
решения спора является медиация, которая впер-
вые сформировалась  как обособленный право-
вой институт в середине прошлого века в США. 
Эффективность ее применения как инструмента 
разрешения правовых споров обусловило быстрое 
распространение соответствующих медиационных 
процедур, прежде всего в государствах с похожей 
системой правового регулирования (странах обще-
го права) – Австралии,  Англии, странах Британ-
ского содружества. 

Исследователи определяют популярность ме-
диации в странах, где она применяется традици-
онно; в Великобритании создана даже специальная 
служба, на горячую линию которой можно позво-
нить с любого уголка страны, сформулировать суть 
конфликта и высказать свои пожелания по поводу 
кандидатуры медиатора [1].

Медиация постепенно распространилась в 
страны Европы и изначально применялась для раз-
решения конфликтов, осложненных иностранным 
элементом. В конце двадцатого – начале двадцать 
первого века, происходила гармонизация евро-
пейского законодательства касательно процедуры 
медиации [2, с.5]. С целью внедрения процедуры 
медиации (примирения) в гражданское и хозяй-
ственное судопроизводство были приняты Реко-
мендации Комитета Министров Совета Европы 
«О медиации в гражданских делах» и «О семейной 
медиации», а также «Зеленая книга» об альтерна-
тивном урегулировании споров в гражданском и 
коммерческом праве Комиссии Европейских Со-
обществ, Типовой закон ЮНСИТРАЛ О междуна-
родной коммерческой примирительной процедуре 
с рекомендациями по ее внедрению и применению  
(2002) [3].

О возможности применения медиации в госу-
дарствах постсоветского пространства заговорили 
в конце ХХ столетия, в России и Казахстане меди-
ация уже активно внедряется в юридическую прак-
тику [4].

По мнению отечественных специалистов, в 
Украине медиация на практике применяется уже 
более десяти лет [5]. 

Указом Президента Украины от 10 мая 2006 года 
утверждена Концепция по усовершенствованию 
судопроизводства для утверждения справедливо-
го суда в Украине в соответствии  с европейскими 
стандартами [6]. В п. 5 Раздела Х Концепции вни-
мание акцентируется на необходимости научного 
обоснования и практичного воплощения медиации 
как не затратного и менее формализованного спо-
соба урегулирования спора, и широком информи-
ровании общественности о ее преимуществах по 
сравнению с судебным механизмом. 

В доктрине стран общего права медиация 
(mediation) определяется как частная, неформаль-
ная процедура разрешения спора, в ходе которой 
трете лицо – медиатор – предоставляет помощь 
участникам спора в достижении взаимопонимания. 
Медиатор не имеет полномочий по принудительно-
му выполнению принятого решения сторонами. 

Медиация (посредничество) является раз-
новидностью процедур по альтернативному раз-
решению споров (аlternative dispute resolution), 
вместе с арбитражем  (arbitration) и примирением 
(conciliation). Кроме того, медиацией называют 
дружеское влияние (вмешательство) нейтральной 
нации в противостояние двух других с целью их 
примирения [7].

Главной причиной появления медиации в США 
стала такая особенность прецедентной право-
вой системы, как отсутствие «готового решения» 
в виде сформулированного правила поведения в 
конкретном акте законодательства, который можно 
было бы принять за образец при разрешении спо-
ра. Мнение судьи при разрешении спора является 
определяющим, и прогнозировать будущее разре-
шение конфликта сложно. 
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Формированию медиации способствовали 
определенные обстоятельства, а именно: обраща-
ясь в суд, стороны передают ему все полномочия 
по разрешению спора; высокая стоимость участия 
в судебному процессе сторон, в частности затраты 
на оплату услуг адвоката; длительность судебно-
го рассмотрения спора, что затягивает существо-
вание конфликта и негативно влияет на бизнес 
и комплексность многих споров, невозможность 
рассмотреть их в пределах одного судебного про-
цесса, когда при обращении к административной 
или судебной процедуре защиты нарушенных прав 
возникает необходимость подавать ряд исков или 
ходатайств в компетентные органы [8].

Медиация имеет пять стадий – достижение со-
глашения между сторонами о проведении медиа-
ции, выбор медиатора, подготовка к проведению 
медиации и принятие решения ( и, возможно, при-
дание ему формы договора). 

Применение медиации является проявлением 
доброй воли участников, их заинтересованности 
в разрешении конкретного конфликта и не проис-
ходит без взаимного на то согласия всех сторон. 
Медиация допустима и на ранней стадии суще-
ствования правового конфликта, когда он еще не 
заострился, и стороны сохраняют возможность 
конструктивного диалога. 

Медиация невозможна при условии, когда одна 
из  сторон не желает вынесения решения (напри-
мер, затягивает процесс либо препятствует заклю-
чению соглашения), или пытается создать невы-
годные условия для другой стороны. В отличии от 
медиации, суд в аналогичных случаях может вы-
нести решение по делу, и сторона, в пользу кото-
рой было принято решение, будет добиваться его 
исполнения. В процессе медиации стороны могут 
заключить совместное решение без применения 
норм материального и процессуального право, или 
по собственному усмотрению определить право, 
которое применяется в данном случае, то есть им-
перативная сила правовых предписаний является 
условной. Кроме того, медиация позволяет разре-
шать и конфликты, причиной которых стало нару-
шение не правовых норм – обычаев делового обо-
рота, моральных основ общества и т.д.

 Определяя медиацию как способ разрешения 
конкретного противоречия, каждая сторона име-
ет четкое представление касательно собственных 
интересов, которые должны быть удовлетворены 
в процессе принятия решения. Но заданием меди-
атора является выяснение этих интересов в при-
сутствии сторон, и привлечение их к выработке 
особой модели поведения на основе взаимопони-
мания и взаимных компромиссов, что позволило 
бы максимально учитывать интересы обоих сто-
рон. Принятое решение не ухудшает отношения 
между участниками медиации, делает возможным 
дальнейшее деловое сотрудничество либо иным 
образом стабилизирует соответствующие право-
отношения. Именно активная позиция сторон при 
поиске решения по наиболее весомым аспектам 
противоречия рассматривается как основное пре-

имущество медиации по сравнению с иными аль-
тернативными способами разрешения споров [1].

Решение, принятое в результате медиации, не 
может бать выполнено по поводу каждой из сторон 
принудительно (медиатор не имеет соответствую-
щих полномочий исполнительной службы), его вы-
полнение зависит исключительно от воли сторон. 
Это обстоятельство позволяет дополнительно от-
личать медиацию от арбитража. Как указывает, В 
Перепечаенко, в отдельных случаях, по просьбе и 
по согласию сторон, принятое решение может бать 
оформлено в виде договора и заверено нотариаль-
но. В таком случае, в процесс вмешивается суще-
ствующая система судебных и исполнительных ор-
ганов, в обязанности которых входит обеспечение 
выполнения решения [9].

Если же стороны не примут общего решения, 
они не утрачивают свое право на обращение за за-
щитой в суд или к другим альтернативным спосо-
бам разрешения споров (арбитражу или примире-
нию).

Особую роль в процессе медиации выполняет 
медиатор – физическое лицо, которое было при-
глашено по согласию сторон, которое выполняет 
функцию дружественного независимого посредни-
ка. Услуги медиаторов предлагают ведущие юри-
дические компании; другим вариантом является 
выбор сторонами медиатора из списка лиц, кото-
рые зарегистрированы в суде в качестве професси-
ональных медиаторов (Россия).

Медиатором может выступать специалист в 
сфере спорных правоотношений, и это не всегда 
должен быть юрист, но всегда лицо, которое про-
шло специальную подготовку, имеет определенные 
познания психологии и может ощущать настроение 
и стремления сторон. 

Отсутствие обязательного юридического об-
разования у медиатора обуславливаются тем, что 
конфликты между сторонами не всегда возника-
ют в правовой сфере. Медиатор стимулирует раз-
решение конфликта в присутствии обеих сторон, 
однако сам не предлагает конкретного решения и 
оставляет его принятие сторонам, но может поде-
литься с ними своим видением конфликта; он де-
тально анализирует интересы каждого участника 
спора, «демонстрирует» и доносит их оппонентам. 
Последняя особенность позволяет разграничивать 
медиацию от процедуры примирения (concillation), 
когда в процессе рассмотрения спора нейтральный 
посредник поочередно общается со сторонами и 
согласовывает их позиции, предлагая собственные 
варианты разрешения спора, а решением является 
тот вариант, который является приемлемым для 
обеих сторон. Таким образом, медиатор организо-
вывает процесс согласования позиций сторон и не 
несет ответственности за недостижение согласия 
или за выполнение уже принятого решения. 

Лицо, которое выступает медиатором, должно 
сохранять нейтралитет, не принимать позицию ни 
одной из сторон, относиться одинаково ко всем 
участникам конфликта. Независимость медиатора 
обусловлена также тем, что его гонорар не зависит 
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от принятия или непринятия решения, выгодного 
для сторон; его услуги оплачиваются за счет сто-
рон, которые являются участниками конфликта, 
причем каждая сторона оплачивает только полови-
ну суммы, в отличии от оплаты судебных расходов, 
которую осуществляет сторона, которая проиграла 
процесс. 

По мнению М. Калдиной, медиация в корпора-
тивной сфере традиционно применяется для раз-
решения следующих вопросов: частных конфлик-
тов, которые не подлежат разглашению, между 
отдельными сотрудниками, группами, отделами и 
в общей структуре предприятия; спорных перего-
воров между менеджментом и советом директоров; 
консультаций по выбору партнеров по переговорам 
или команды, которая обеспечивает их проведение; 
сопровождение реализации достигнутых догово-
ренностей, а иногда и присутствии на дополни-
тельных переговорах; принципиальных вопросах 
структуры предприятия, например наследования 
предприятия, слияния и  поглощения компаний; 
совместных переговоров между предприятиями, 
например между поставщиками и продавцами, 
конкурентами т.д. [10].

Медиатор может быть как посторонним лицом, 
так и специально уполномоченным служащим 
компании, который определяет возможности для 
применения процедур медиации в конкретном кон-
фликте и в необходимых случаях может подбирать 
кандидатуру постороннего медиатора или высту-
пать в этой роли сам. Хотя компания несет допол-
нительные расходы на содержание такой должно-
сти, урегулирование споров происходит на более 
ранней стадии, что обеспечивает возобновление 
нормальных отношений в коллективе, а работа 
компании становиться более эффективной. 

В начале своего развития медиация была инсти-

тутом исключительного частного (добровольного) 
порядка, когда стороны свободны в выборе посред-
ника и определении правил самого процесса. Впо-
следствии в США появилась разновидность меди-
ации как института публичного процессуального 
права: с целью уменьшения загруженности судов, 
в странах общего права проведение медиации в от-
дельных случаях сегодня является обязательной 
предпосылкой судебного рассмотрения, а порядок 
ее проведения форматизированный. Таким обра-
зом, стали различать внесудебную и досудебную 
медиацию. Эта практика приобрела распростране-
ние также в отдельных странах континентальной 
правовой семьи. Медиация сегодня широко приме-
няется при разрешении трудовых, семейных, кор-
поративных, публичных конфликтов, конфликтам в 
сфере гражданских правоотношений. 

Хотя существуют случаи, когда прибегать к ме-
диации нецелесообразно: одна из сторон ведет себя 
недобросовестно, или когда сторона, уверенная в 
своей правоте, хочет получить прецедентное су-
дебное решение и использовать его в будущем при 
разрешении аналогичных конфликтов в суде. 

Как уже указывалось, внедрение медиацион-
ных процедур в национальную правовую систему 
является довольно перспективным и имеет много 
преимуществ. Хотя до сих пор не существует еди-
ного мнения по возможным методам такого вне-
дрения.  По мнению специалистов, в странах, где 
нет исторических традиций использования альтер-
нативных способов разрешения споров, внедрение 
медиации должно осуществляться через признание 
ее обязательным досудебным этапом рассмотрения 
отдельных категорий споров в суде (такая практи-
ка существует в США и Великобритании), иначе 
чрезвычайно сложно будет обеспечить ее популяр-
ность.
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Розділ 5  
ТРудове пРаво; пРаво соціальноГо забезпечення

АктуАльні проблеМи ЗАСтоСувАння інСтитуту 
ЗАочного роЗгляДу цивільних СпрАв при виріШенні 

труДових Спорів ЗА прАвилАМи чинного ЗАконоДАвСтвА укрАЇни
колосов і. в.,

юрисконсульт ПП Колосов В.А.

У статті досліджені актуальні на сьогоднішній день проблеми застосування інституту заочного розгляду цивільних 
справ при вирішенні трудових спорів; висвітлено проблемні питання застосування даного інституту про вирішенні справ 
про поновлення на роботі; вивчено наукову доктрину із зазначеного питання та запропоновані певні рекомендації для по-
долання існуючих недоліків чинного законодавства України в цій частині при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

Ключові слова: заочний розгляд, заочне провадження, трудові спори, поновлення на роботі, виконання рішення 
суду, порядок ведення трудових книжок, Трудовий процесуальний кодекс.

В статье исследованы актуальные на сегодняшний день проблемы применения института заочного рассмотрения 
гражданских дел при разрешении трудовых споров; освещены проблемные вопросы применения данного института 
при разрешении дел о восстановлении на работе; изучена научная доктрина по указанному вопросу и предложены 
определенные рекомендации для преодоления существующих недостатков действующего законодательства Украины в 
этой части при разрешении индивидуальных трудовых споров.

Ключевые слова: заочное рассмотрение, заочное производство, трудовые споры, восстановление на работе, ис-
полнение решения суда, порядок ведения трудовых книжек, Трудовой процессуальный кодекс.

In the article has been researched an actual problems of application of institute of correspondence judgment in the 
process of cases about the restoration at work; analyzed the scientific doctrine about this question and suggested the certain 
recommendations for overcoming of existing shortcomings of Ukrainian legal in this part in the process of individual labour 
cases.

Key words: correspondence process, correspondence judgment, labour cases, the restoration at work, judgment execution, 
order of maintaining service records, Labour Procedural Codex. 

Як лаконічно зазначено на сайті юридично-
го порталу «Lawkvorum», «заочное производство 
– это упрощенный порядок судопроизводства по 
гражданским делам, который применяется при не-
явке ответчика, надлежащим образом извещенного 
о дате, времени и месте судебного заседания, не 
явившегося на заседание, при соблюдении ряда 
условий» [5].

Актуальність пропонованої роботи полягає у 
необхідності наукового осмислення ефективності 
застосування та висвітлення недоліків інституту 
заочного розгляду цивільної справи саме для тру-
дових спорів.

Слід зазначити, що поняття «заочний розгляд» 
та «заочное производство» («заочне провадження» 
– укр.) є абсолютно тотожними за своїм змістом, 
різняться лише країнами походження (Україна та 
Російська Федерація відповідно), а тому в даній ро-
боті будуть застосовуватися саме як однакові.

Як зазначає Курас Т.Л., з посиланням на думки 
В.В. Яркова, І.В. Решетникова, А.В. Цихоцького, 
В.М. Жуйкова, І.І. Черних, І.В. Уткіної, В.Н. Аргу-
нова [7], «большинство процессуалистов – ученых 
и практических работников – позитивно оценива-
ют роль института заочного производства в граж-
данском процессуальном праве. Введение этого 
института оправдано, поскольку позволяет разре-
шить дело более эффективно без снижения уровня 

процессуальных гарантий, отражая состязательный 
характер модели процесса, поскольку он призван 
рационализировать судопроизводство».

Але не слід поспішати з висновками.
проблема застосування інституту заочного 

розгляду для трудових спорів полягає у наступ-
ному. Як зазначалося нами у попередніх роботах, 
вказаний інститут породжує істотну правову про-
галину у таких категоріях справ, як поновлення 
на роботі незаконно звільненого працівника, по-
скільки виникає актуальним питання: «что делать с 
работником, восстановленным на работу заочным 
решением, если данное решение впоследствии 
отменяется и возобновляется производство по 
делу?» [6].

розберемося у даному питанні більш деталь-
но. За правилами п. 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК України [2, 
с. 492], які є тотожними правилам ч. 5 ст. 235 КЗпП 
України [1, с. 375], рішення про поновлення неза-
конно звільненого або переведеного працівника на 
роботі звертається до негайного виконання. Ви-
ключень з цього правила не існує.

Згідно положень ч. 1 ст. 76 Закону України 
«Про виконавче провадження» [3, с. 207] рішення 
про поновлення на роботі незаконно звільненого 
або переведеного працівника виконується негай-
но. Виконання рішення вважається закінченим з 
дня видачі відповідного наказу або розпорядження 
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власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом, фізичною особою, 
фізичною особою – підприємцем, який прийняв 
незаконне рішення про звільнення або переведення 
працівника, після чого державний виконавець ви-
носить постанову про закінчення виконавчого про-
вадження.

Таким чином, виконання рішення про понов-
лення незаконно звільненого чи переведеного на 
іншу роботу працівника безпосередньо пов’язане з 
винесенням наказу про його поновлення.

Згідно п. 2.10 Інструкції про порядок ведення 
трудових книжок, затвердженої спільним наказом 
Міністерства праці України, Міністерства юстиції 
України та Міністерства соціального захисту Укра-
їни № 58 від 29.07.1993 року [4] у розділі «Відо-
мості про роботу», «Відомості про нагороджен-
ня», «Відомості про заохочення» трудової книжки 
(вкладиша) закреслення раніше внесених неточних 
або неправильних записів не допускається.

У разі необхідності, наприклад, зміни запису ві-
домостей про роботу після зазначення відповідно-
го порядкового номеру, дати внесення запису в гра-
фі 3 пишеться: «Запис за N таким-то недійсний». 
Прийнятий за такою-то професією (посадою) і у 
графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпо-
рядження) власника або уповноваженого ним орга-
ну, запис з якого неправильно внесений до трудової 
книжки.

У такому ж порядку визнається недійсним за-
пис про звільнення і переведення на іншу постійну 
роботу у разі незаконного звільнення або переве-
дення, установленого органом, який розглядає тру-
дові спори, і поновлення на попередній роботі або 
зміни формулювання причини звільнення. Напри-
клад, пишеться: «Запис за N таким-то є недійсним, 
поновлений на попередній роботі». При зміні фор-
мулювання причини звільнення пишеться: «Запис 
за N таким – то є недійсним» звільнений... і зазна-
чається нове формулювання.

У графі 4 в такому разі робиться посилання на 
наказ про поновлення на роботі або зміну форму-
лювання причини звільнення.

При наявності в трудовій книжці запису про 
звільнення або переведення на іншу роботу, надалі 
визнаної недійсною, на прохання працівника вида-
ється «Дублікат» трудової книжки без внесення до 
неї запису, визнаного недійсним.

Отже, поновлення на роботі незаконно звільне-
ного або переведеного на іншу роботу працівника 
характеризується наступними процесуальними 
стадіями: 1) звернення до суду із відповідним по-
зовом та розгляд справи; 2) винесення рішення по 
справі; 3) його негайне виконання шляхом видачі 
роботодавцем (власником або уповноваженим ним 
органом) наказу про поновлення працівника на ро-
боті; 4) внесення відповідного запису до трудової 
книжки про поновлення працівника на роботі.

Підставляємо під даний процес інститут за-
очного розгляду справи. Так, за правилами ч. 1 ст. 
224 ЦПК України У разі неявки в судове засідання 
відповідача, який належним чином повідомлений 

і від якого не надійшло заяви про розгляд справи 
за його відсутності або якщо повідомлені ним при-
чини неявки визнані неповажними, суд може ухва-
лити заочне рішення на підставі наявних у справі 
доказів, якщо позивач не заперечує проти такого 
вирішення справи.

Отже, умовами заочного розгляду цивільної 
справи в Україні є: 1) належне повідомлення від-
повідача про день та час слухання справи; 2) його 
неявка без поважних причин або без повідомлення 
причин, або якщо ці причини визнані судом непо-
важними; 3) відсутність заяви відповідача про роз-
гляд справи за його відсутності; 4) згода позивача 
на заочний розгляд справи.

За змістом ст. 228 ЦПК України заочне рішення 
може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, яка може бути ним 
подана протягом 10 днів з моменту отримання копії 
заочного рішення.

Отже, поєднуємо воєдино. По справі про по-
новлення на роботі судом ухвалюється заочне рі-
шення. Воно за правилами п. 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК 
України підлягає негайному виконанню. Це озна-
чає, що одразу по закінченні розгляду справи 
працівникові видається виконавчий лист про по-
новлення на роботі, з яким наступного дня він 
звертається до відповідного відділу державної ви-
конавчої служби. Державний виконавець протягом 
найближчого часу (як правило, 3 – 4 днів) виконує 
виконавче провадження, яке заводиться негайно на 
підставі пред’явленого працівником виконавчого 
листа. Відповідачем видається наказ про поновлен-
ня працівника на роботі і вноситься відповідний за-
пис до трудової книжки. А, наприклад, на 9-й день 
після ухвалення заочного рішення відповідач при-
ймає рішення про звернення до суду із заявою про 
його перегляд і суд дану заяву задовольняє.

Виникає питання: що робити з працівником? 
За правилами чинного КЗпП для його звільнення 
немає підстав, оскільки він поновлений на попе-
редній роботі не лише рішенням суду, а й наказом 
власника або уповноваженого ним органу. Яким 
чином повинна продовжуватися його робота до 
ухвалення рішення у справі? Адже суд може і не 
прийти до висновку про необхідність його понов-
лення після перегляду заочного рішення. Виникає 
ситуація не лише затягування розгляду справи, а й 
відчутного порушення прав працівника, поскільки 
постає актуальним питання про поворот виконання 
рішення суду, адже разом із поновленням на роботі 
за правилами ст. 235 КЗпП стягується і середній за-
робіток за час вимушеного прогулу. В той же час, 
за правилами ч. 2 ст. 382 ЦПК України у справах 
про стягнення аліментів, а також у справах про 
стягнення заробітної плати чи інших виплат, що 
випливають з трудових правовідносин, поворот 
виконання не допускається незалежно від того, у 
якому порядку ухвалено рішення, за винятком ви-
падків, коли рішення було обґрунтоване на підро-
блених документах або на завідомо неправдивих 
відомостях позивача. Ці питання на сьогоднішній 
день залишаються відкритими.
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Отже, ми бачимо на конкретному прикладі, що 
у справах про поновлення на роботі інститут за-
очного розгляду викликає ситуацію правової неви-
значеності, яка на сьогоднішній день не впорядко-
вана.

З огляду на раніш опубліковані праці та висвіт-
лені пропозиції, зокрема, прийняття на теренах су-
часної України Трудового процесуального кодексу, 
який відповідав би специфіці розгляду індивіду-
альних трудових спорів, вважається справедливим 
інститут заочного розгляду справи не застосовува-

ти. Справу пропонується розглядати за наявними 
поданими позивачем та витребуваними у відпо-
відача доказами з винесенням рішення по суті за 
його присутності чи відсутності з подальшою мож-
ливістю його апеляційного оскарження.

Дані пропозиції, з нашого погляду, є корисни-
ми при розробці проекту Трудового процесуально-
го кодексу України і якісно підвищать рівень роз-
гляду трудових спорів у судах України та правової 
захищеності працівників під час виконання судо-
вих рішень в даній категорії справ.
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Стаття присвячена аналізу суб’єктивного юридичного права на пенсійне забезпечення за віком з позицій визначен-
ня останнього на доктринальному (формулюється та обґрунтовується науковцями) та законодавчому (закріплюється в 
нормативно-правових актах) рівнях. Автором охарактеризовано юридичну природу права на пенсійне забезпечення за 
віком, з’ясовано його місце з позицій концепції поколінь прав людини, а також здійснено теоретичний аналіз юридичних 
гарантій реалізації зазначеного права.

Ключові слова: право на пенсійне забезпечення за віком, соціальна держава, пенсійна реформа, юридичні гарантії 
права на пенсію за віком.

Статья посвящена анализу субъективного юридического права на пенсионное обеспечение по возрасту с позиций 
определения последнего на доктринальном (формулируется и обосновывается учеными) и законодательном (закрепля-
ется в нормативно-правовых актах) уровнях. Автором охарактеризованы юридическую природу права на пенсионное 
обеспечение по возрасту, выяснено его место с позиций концепции поколений прав человека, а также осуществлен 
теоретический анализ юридических гарантий реализации указанного права.

Ключевые слова: права на пенсионное обеспечение по возрасту, социальное государство, пенсионная реформа, 
юридические гарантии права на пенсионное обеспечение по возрасту.

The article is dedicated to analyzing of the subjective legal right for the old-age pension with regard to its determination on 
doctrinal (formulated and proved by scientists) and legislative (fixed in the legal acts) levels. The author characterizes the legal 
nature of the right for the old-age pension, clarifies its place from the standpoint of the concept of generations of human rights, 
also conducts the theoretical analysis of legal guarantees of the realization of the specified right.

Key words: legal right for the old-age pension, welfare state, pension reform, legal guarantees of the right for the old-age 
pension.

постановка проблеми. Право на пенсійне за-
безпечення за віком є одним із визнаних міжнарод-
ною спільнотою та українською державою соціаль-
них прав. 

Проголосивши себе соціальною, держава пови-
нна створити належні, ефективні умови та способи 
здійснення, дотримання та охорони цього права. 

Ефективність реалізації прав людини залежить 

від їх нормативного оформлення. За останні двад-
цять років в Україні пенсійне законодавство онов-
лювалося, зазнавало змін і доповнень. Попри те 
варто вказати на множинність нормативно-право-
вих актів, що регулюють окремі аспекти права на 
пенсію за віком. Це, в свою чергу, зумовлює труд-
нощі для правозастосовної практики, в тому числі в 
ході реалізації права на пенсію. Низка законів, при-
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йнятих у ході пенсійної реформи 2003-2004 років 
далекі від досконалості, оскільки не забезпечують 
основного завдання, яке покладалось на пенсійну 
реформу – забезпечити гідне життя непрацездат-
них осіб. Більше того, їх практичне застосування 
призвело до різкої диспропорції в пенсійному за-
безпеченні осіб, які вийшли на пенсію до введення 
в дію цих законів, і осіб, які виходять на пенсію за-
раз. Продовжують діяти старі закони, що призво-
дить до неоднозначного розуміння і неправильного 
застосування норм на практиці. Деякою мірою лік-
відувати ці недоліки мав Закон України «Про захо-
ди щодо законодавчого забезпечення пенсійної ре-
форми» [2]. Останній вніс численні зміни до актів 
пенсійного законодавства. Проте правове регулю-
вання пенсійного забезпечення, зокрема, за віком 
не покращилося, а для багатьох категорій суттєво 
погіршилося [14, c.4].

Отож, в умовах реформування системи пенсіо-
нування в Україні особливої актуальності набува-
ють, зокрема, питання вдосконалення юридичних 
гарантій, що закріплені у національному законо-
давстві, адже від стану розробки даної проблема-
тики залежить ефективність реалізації фізичною 
особою гарантованого Конституцією України пра-
ва на забезпечення пенсіями  на випадок старості 
(за віком).

Стан дослідження. Питання права на пенсію, 
в тому числі, за віком, неодноразово виступало 
предметом наукових доробок багатьох вчених: В.С. 
Андрєєва, В.А. Ачаркана, Н.Б. Болотіної, В.С. Ве-
недіктова, Р.І. Іванової, М.Д. Ждана, О.Д. Зайкіна, 
М.Л. Захарова, С.М. Прилипка, І.В. Оклей, С.М. 
Синчук, І.М. Сироти, Я.М. Фогеля, І.С. Ярошенка 
та інших. Щоправда, враховуючи складність до-
сліджуваної проблеми, вона залишається і надалі 
актуальною.

Мета статті полягає у тому, щоб на підставі 
аналізу наукової літератури, а також положень на-
ціонального та міжнародного законодавства в сфері 
пенсійного забезпечення з’ясувати правову приро-
ду права людини на пенсію за віком, сформулювати 
поняття та визначити систему юридичних гарантій 
реалізації вказаного права, а також запропонувати 
шляхи вдосконалення їх якості та ефективності.

виклад основного матеріалу. Конституційне 
визнання людини, її прав і свобод найвищою цін-
ністю, проголошення України соціальною держа-
вою передбачають забезпечення державою соці-
ального захисту громадян. 

Система соціального захисту населення вклю-
чає, зокрема, пенсійне забезпечення. Найбільш по-
ширеним видом останнього виступає забезпечення 
пенсіями за віком. 

В історії правового регулювання права на за-
безпечення пенсією за віком можна виділити кіль-
ка періодів: перший (припадає на 20-ті рр. ХХ ст.), 
коли пенсія за віком не становила самостійного 
виду забезпечення. Зокрема, Положенням про соці-
альне забезпечення робітників від 31 жовтня 1918 
року пенсії встановлювались у разі повної чи част-
кової непрацездатності незалежно від причин, що 

їх спричинили (інвалідність, хвороба, професійне 
захворювання чи старість тощо); другий етап, обу-
мовлений відокремленням пенсії за віком від пенсії 
по інвалідності. Це пов’язане з прийняттям Поло-
ження «Про пенсії і допомоги за соціальним стра-
хуванням» від 13 лютого 1930 р., у якому містилась 
окрема глава – «Пенсії по старості». 

Якщо ж визначати генезу конституційного за-
кріплення права на пенсію за віком, то в радянській 
Конституції УРСР 1978 р. у статті 41 зазначалось, 
що громадяни мають право на матеріальне забез-
печення в старості, в разі хвороби, повної або част-
кової втрати працездатності, а також втрати году-
вальника. У цій же статті перелічувалися гарантії 
такого забезпечення. 

Під час розробки Конституції незалежної Укра-
їни було опубліковано низку проектів. З них най-
більш вдалим щодо фіксації права на пенсійне 
забезпечення був проект Конституції України в ре-
дакції від 1 липня 1992 р., у якому зазначалось, що 
кожний має право на соціальне забезпечення в ста-
рості, у разі хвороби, повної або часткової втрати 
працездатності, інвалідності, нещасного випадку, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
нього обставинах. Натомість у проекті Конституції 
в редакції від 27 травня 1993 р. (ст. 43) суб'єктом 
цього права визначався вже не кожен, а лише гро-
мадянин.

Якщо буквально тлумачити зміст статті 46 чин-
ної Конституції України [1], можна зробити висно-
вок, що право на забезпечення у старості гаран-
тується також лише для громадян. Однак, на наш 
погляд, в даному випадку необхідно системно тлу-
мачити цю норму з конституційними положення, в 
яких закріплені інші соціальні права (на достатній 
 життєвий рівень, на працю тощо). 

На пітвердження цього також варто навести інші 
законодавчі положення, наприклад, із Закону Укра-
їни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» [3], де зазначається, що іноземці та 
особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах, мають право на отримання 
пенсійних виплат із системи загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування нарівні з гро-
мадянами України на умовах і в порядку, перед-
бачених цим Законом, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. У Законі 
«Про правовий статус іноземців та осіб без грома-
дянства» [5] вказано, що у разі, коли для призначен-
ня пенсії потрібен певний стаж роботи, іноземцю 
та особі без громадянства на підставах і в порядку, 
встановлених законодавством України і міжнарод-
ними договорами України, може зараховуватися 
стаж роботи за кордоном. Таке ж положення про 
громадянство стосується й осіб, котрі мають право 
на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно 
до Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Більше того, Конституційний Суд України у 
рішенні від 07.10.2009 р. [8] встановив, що право 
громадянина на одержання призначеної йому пен-
сії не може пов'язуватися з такою умовою, як по-
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стійне проживання в Україні; держава відповідно 
до конституційних принципів зобов'язана гаран-
тувати це право незалежно від того, де проживає 
особа, якій призначена пенсія, – в Україні чи за її 
межами.

Отож, закріплене в Конституції України право 
на забезпечення у старості (за віком) не може бути 
обмежене ні за ознакою громадянства, ні залежно 
від наявності ратифікованого Верховною Радою 
України міжнародного договору.

Як уже зазначалось, право на пенсійне забез-
печення за віком неодноразово виступало предме-
том наукових досліджень. Свого часу С.М. Синчук 
(Сивак) ґрунтовно проаналізувала правову приро-
ду пенсійного права особи, що є родовим стосовно 
права на пенсію за віком [17, c. 7]. Науковець визна-
чила двоякий зміст пенсійного права: соціально-
економічний, що полягає у можливості непрацез-
датної особи отримувати платежі для забезпечення 
життєвих потреб на рівні не нижче визначеного в 
державі прожиткового мінімуму; та соціально-пра-
вовий – у тому, що пенсії є основним джерелом для 
існування пенсіонера. 

На наш погляд, право на пенсійне забезпе-
чення за віком можна охарактеризувати за за-
гальними ознаками, притаманними будь-якому 
суб'єктивному юридичному праву; галузевими 
властивостями сфери соціального забезпечення та 
ознаками, що визначають специфіку цього права.

До першої групи ознак належать: 
1) нормативна визначеність. У цій статті уже 

підкреслювалась множинність нормативно-пра-
вових актів, що регулюють окремі аспекти права 
на пенсію за віком. Поряд з тим, є необхідність у 
прийнятті деяких законодавчих актів. Так, на вико-
нання Закону «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» пільгове пенсійне забезпе-
чення повинно здійснюватися через професійні та 
корпоративні фонди, умови функціонування яких 
повинні бути законодавчо визначені, наприклад, 
Законом «Про професійні та корпоративні фонди».

Враховуючи велику кількість та розпороше-
ність пенсійного законодавства, автор погоджу-
ється з іншими науковцями з приводу його систе-
матизації у формі кодифікації (Пенсійний кодекс 
України, Кодекс соціального забезпечення або 
Соціальний кодекс України як єдиний галузевий 
кодифікований нормативно-правовий акт) або ж 
інкорпорації (Основи пенсійного законодавства). 
Наявність раціональних та уніфікованих норм пра-
ва є однією із неодмінних умов реалізації права на 
пенсію за віком.

Крім нормативної визначеності, праву на 
пенсію за віком властива така загальна ознака 
суб’єктивних юридичних прав, як (2) гарантова-
ність державою. Держава визначає систему норм, 
принципів і вимог, які забезпечують процес реа-
лізації, дотримання та охорони права на пенсію за 
віком. Всі перелічені елементи в сукупності ста-
новлять гарантії відповідного права. Детальніше 
про поняття, види і призначення гарантій права 
на пенсію за віком мова піде дещо пізніше. Лише 

зазначимо, що відповідно до Закону України «Про 
державні соціальні стандарти та державні соціаль-
ні гарантії» (ст. 16) держава гарантує забезпечення 
основних потреб громадян на рівні встановлених 
законом державних соціальних стандартів і норма-
тивів [4]. 

Поряд з тим, зі згадуваної вище статті 46 Кон-
ституції України читаємо, що право на забезпечен-
ня, в тому числі пенсійне, «гарантується загально-
обов'язковим державним соціальним страхуванням 
за рахунок страхових внесків громадян, підпри-
ємств, установ і організацій, а також бюджетних та 
інших джерел соціального забезпечення; створен-
ням мережі державних, комунальних, приватних 
закладів для догляду за непрацездатними». А отже, 
забезпечення пенсіями – це не тільки заходи дер-
жави, спрямовані на матеріальну допомогу непра-
цездатним, хворим, інвалідам, безробітним тощо, а 
й створення спеціальної мережі соціального стра-
хування з метою мобілізації коштів (страхових вне-
сків) роботодавців, найманих осіб для забезпечен-
ня гарантій соціального захисту громадян.

Крім зазначених вище характеристик, струк-
турно, право на пенсію за віком, як і будь-яке 
суб’єктивне право, (3) складається з наступних 
правомочностей: право на свої дії, тобто само-
стійно вчиняти дії щодо його реалізації.Зокрема, 
подання заяви про призначення (перерахунок) пен-
сії або про її відстрочення та необхідних докумен-
тів до територіального органу Пенсійного фонду; 
право на чужі дії – вимагати відповідних дій (на-
приклад, проведення перерахунку розміру пенсії, 
переведення з одного виду пенсії на інший тощо) 
від органів, які здійснюють пенсійне забезпечення 
(Пенсійного, Накопичувального або недержавних 
пенсійних фондів); звертатися за захистом до дер-
жави у разі порушення суб’єктивного права.

Поряд із загальними ознаками, праву на пенсію 
за віком властиві так звані родові ознаки, що ха-
рактерні також для інших прав у сфері соціального 
забезпечення. До зазначених ознак віднесемо такі:

1) приналежність до соціально-економічних 
прав. У теорії права згідно концепції поколінь прав 
людини останні групують на: громадянські та по-
літичні; економічні, соціальні та культурні; колек-
тивні або «права солідарності» [13, c. 229]; «сома-
тичні права» [9, c. 70]; екологічні права.

Досліджуване право на пенсію за віком нале-
жить до соціально-економічних прав (друге по-
коління прав). Соціально-економічна значимість 
права на пенсію за віком обумовлюється тим, що 
даний вид забезпечення, як правило, для більшості 
пенсіонерів є основним джерелом засобів для існу-
вання.

У науковій літературі висловлювалась позиція 
щодо безумовності права на пенсію за віком у тому 
розумінні, що останнє потребує беззаперечного за-
доволення, призначення незалежно від наявності 
коштів в органу соціального забезпечення [12, c. 
62]. Дане твердження підтверджується наступними 
законодавчими положеннями: «У разі виникнення 
дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансу-
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вання виплати пенсій у солідарній системі (переви-
щення видатків над доходами, у тому числі з ураху-
ванням резерву коштів Пенсійного фонду) у зв'язку 
із забезпеченням виплати пенсій такий дефіцит по-
кривається за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України. В разі недостатності виділених з Дер-
жавного бюджету України коштів по бюджетних 
програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел 
виплати пенсій між Державним бюджетом та Пен-
сійним фондом, пенсії, визначені законодавством 
для відповідних категорій громадян, виплачуються 
у повному обсязі за рахунок власних надходжень 
Пенсійного фонду» [3]. 

Нами підтримується позиція, що право на пен-
сійне забезпечення за віком не реалізується авто-
матично, а потребує відповідного рішення органу 
пенсійного забезпечення про призначення такої 
пенсійної виплати. А прийняття зазначеного рі-
шення здійснюється на основі волевиявлення осо-
би. Отож, наступною галузевою ознакою права 
на пенсійне забезпечення за віком є (2) вольовий 
характер юридичних фактів як підстави для реа-
лізації права на пенсію. Для того, щоб реалізувати 
своє право на пенсію за віком, особа, котра досягла 
встановленого законодавством пенсійного віку і 
має необхідний страховий стаж, повинна своєчасно 
подати до відповідного органу пенсійного забезпе-
чення заяву про призначення пенсії за віком. При 
цьому звернення громадянина до органу пенсійно-
го забезпечення, визнається тільки одним з етапів 
реалізації суб'єктивного права на пенсію [10, c. 64]. 

Варто врахувати, що в праві соціального забез-
печення юридичні факти носять вольовий харак-
тер, завдяки чому реалізується як індивідуальна 
воля його суб’єктів, яка спрямована на досягнен-
ня конкретної мети за допомогою норм права 
(суб’єктивна воля), так і державна воля (закріпле-
на у нормах права). Тому для здійснення права на 
пенсію за віком необхідна взаємозалежна та по-
слідовна сукупність таких юридичних фактів, як 
своєчасного волевиявлення управомоченої особи 
та рішення органу пенсійного забезпечення про 
призначення пенсії за віком або ж наявність укла-
деного пенсійного договору між заінтересованою 
особою та органом пенсійного забезпечення. 

Із зазначеного слідує наступна галузева озна-
ка розглядуваного права – кореспондуючий харак-
тер зв’язку між правом управомоченої сторони та 
обов’яками зобов’язаної. Праву особи на пенсію 
за віком відповідає зустрічний обов'язок органу 
пенсійного забезпечення призначити на умовах, 
визначених законом чи договором, пенсію за віком 
відповідного розміру (якісний показник), та випла-
тити її у визначені строки (кількісний показник) 
[17, c. 9];

– джерело забезпечення, яким виступають Пен-
сійний, Накопичувальний чи недержавний пенсій-
ний фонди або кошти Державного бюджету.

Щодо ознак, що визначають специфіку права на 
пенсію за віком, такими, є:

1) особливість суб’єкта права на пенсію за ві-
ком. Ним виступає окрема фізична особа – пенсі-

онер. При цьому законодавець визначає коло осіб, 
які підлягають обов’язковому пенсійному страху-
ванню, і одночасно закріплює систему добровіль-
ної участі у пенсійному страхуванні для окремих 
категорій осіб. 

Специфіка щодо суб’єктного складу також про-
являється в наступному. По-перше, на відміну від 
права на пенсію у разі втрати годувальника, на яку 
може претендувати колективний суб’єкт – сім’я, 
право на пенсію за віком є індивідуальним. По-
друге, непрацездатність не є визначальною озна-
кою суб’єкта права на пенсію за віком, як це необ-
хідно, наприклад, для пенсійного забезпечення у 
разі втрати годувальника чи по інвалідності.

Крім того, рівень пенсійної системи визначає 
правовий статус суб’єкта надання пенсії за віком. 
Так, у солідарній системі таким суб’єктом є Пен-
сійний фонд України, у накопичувальній – Нако-
пичувальний фонд, який утворюється Пенсійним 
фондом як цільовий позабюджетний фонд. У сис-
темі недержавного пенсійного забезпечення пен-
сійне забезпечення здійснюється недержавними 
пенсійними фондами, страховими організаціями 
або банківськими установами;

2) зміст і обсяг права громадян на пенсійне за-
безпечення полягає у їх матеріальному забезпечен-
ні шляхом надання щомісячних пенсійних виплат 
відповідного розміру, в разі досягнення особою пе-
редбаченого законом віку чи визнання її інвалідом 
або отримання членами її сім'ї цих виплат у визна-
чених законом випадках;

3) виникнення обумовлюється такими юридич-
ними фактами, як досягненням пенсійного віку, 
який у разі дії страхових програм для осіб, які пра-
цюють, не може перевищувати 70 років, а також на-
явністю страхового стажу;

4) основною формою реалізації права на пенсію 
за віком є правовідносини пенсійного забезпечен-
ня за віком. Однак, передумовою реалізації права 
на пенсію можуть виступати не тільки пенсійні 
правовідносини, а й відносини, які знаходяться 
поза межами регулювання права соціального за-
безпечення. Це передусім деякі трудові відносини 
(наприклад, у разі отримання пенсійних виплат, де 
факт звільнення працівника – вкладника корпора-
тивного пенсійного фонду, зумовлює припинення 
його членства у цьому фонді. Тоді учасник кор-
поративного пенсійного фонду зобов'язаний розі-
рвати пенсійний контракт з таким фондом). Отож, 
факт припинення трудових відносин буде безпосе-
редньо впливати на припинення правовідносин не-
державного пенсійного забезпечення, в тому числі 
і пенсійних виплат.

Підсумовуючи вищепроаналізовані ознаки, 
можна сформулювати наступне визначення права 
на пенсію за віком – це нормативно визначена та 
гарантована державою можливість фізичної осо-
би у разі досягнення пенсійного віку та наявності 
страхового стажу, закріплених у законі, періодично 
отримувати грошові кошти у розмірі, що, як прави-
ло, відображають минулий заробіток, який забезпе-
чує гідне життя пенсіонерів.
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Отож, право, в першу чергу, є гарантованою 
державою можливістю. А тому будь-яке право, 
в тому числі і на пенсію за віком, стає реальним 
лише тоді, коли воно належним чином гарантовано 
[15, c. 45]. 

Загальновизнаним у науковій літературі є ви-
окремлення в системі гарантій двох груп: загальні 
(економічні, політичні, ідеологічні, соціальні, ор-
ганізаційні) та спеціальні (юридичні чи правові). 
За сферою дії виділяють гарантії міжнародного і 
гарантії національного (внутрішньодержавного) 
рівня [16, c.9]. 

Закріплений Конституцією України принцип прі-
оритету ратифікованих норм міжнародного права над 
нормами національного законодавства, передбаче-
ний зокрема у ст. 2 Основ законодавства України про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
[6], ст.1 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 
[1] та в Законі України «Про загальнообов'язкове дер-
жавне пенсійне страхування». 

Міжнародні акти, як універсальні (Загальна 
Декларація прав людини, Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні й культурні права, Конвен-
ція МОП № 118 «Про рівноправність громадян 
держави та іноземців і осіб без громадянства в га-
лузі соціального забезпечення», Європейська со-
ціальна хартія тощо), так і регіональні (Угода про 
гарантії прав громадян держав – учасниць СНД у 
галузі пенсійного забезпечення), локальні (Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Біло-
русь про гарантії прав громадян у галузі пенсій-
ного забезпечення; Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Грузії про пенсійне забезпечен-
ня військовослужбовців і членів їх сімей) тощо, 
безпосередньо не регулюють відносини у сфері 
пенсійного забезпечення і захисту українського на-
селення, але визначають тенденції і спрямованість 
розвитку національного законодавства, мінімальні 
види, гарантії та норми матеріального забезпечен-
ня, яких добровільно дотримується держава. 

Аналізуючи міжнародні акти в сфері пенсійного 
забезпечення за віком можна виокремити наступні 
гарантії: всезагальність соціального забезпечення, 
в тому числі, пенсійного; право кожного на до-
статній життєвий рівень, а й обов’язок держави не-
ухильно поліпшувати умови життя непрацездатно-
го, вживаючи при цьому заходи щодо забезпечення 
реалізації цього права; зобов'язання держав-учас-
ниць вживати заходів для забезпечення найманим 
працівникам умов, які створять їм можливість 
підвищити свій життєвий рівень особистими зу-
силлями й забезпечать підтримання прожиткового 
мінімуму; дотримання принципу рівноправності, 
в тому числі стосовно пенсійних виплат на випа-
док старості; гарантування збереження набутих 
прав для іноземців, осіб без громадянства, а також 
біженців; наявність механізму контролю за до-
триманням державами-учасницями взятих на себе 
зобов'язань; мінімальний рівень соціального захис-
ту, включно з виплатою пенсій; гарантії щодо зара-
хування трудового (страхового) стажу, в тому чис-
лі і такого, що дає право для призначення пенсій 

на пільгових умовах та за вислугу років; взаємне 
переведення, переказ і виплата пенсій особам, які 
мають право на пенсійне забезпечення; можливість 
звертатися до Європейського Суду з прав людини з 
індивідуальною скаргою за умови вичерпання всіх 
національних засобів правового захисту тощо. 

Спектр міжнародно-правових гарантій можна 
розширити за допомогою національних (внутріш-
ньодержавних) гарантій. Останні залежно від дже-
рела закріплення поділяємо на конституційні та 
галузеві (визначені в законодавчих актах, що регу-
люють відносини пенсійного забезпечення).

Конституцією України (у статтях 1, 3, 6 (ч.2) , 8, 
19 (ч.2), 22, 23, 24 (ч.1), 46, 49, 55) [1] визначено такі 
гарантій: проголошення України як соціальної дер-
жави, а людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, 
недоторканності і безпеки найвищою соціальною 
цінністю; верховенство права і пряма дія норм Кон-
ституції України; принцип законності у діяльності 
правотворчих і правозастосовчих органів; рівність 
та невичерпність конституційних прав і свобод та 
їх гарантованість; забезпечення громадян у разі, зо-
крема, старості, а також гарантованість мінімаль-
ного пенсійного забезпечення, що забезпечується 
загальнообов'язковим державним соціальним стра-
хуванням за рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, бюджетних та 
інших джерел соціального забезпечення; існування 
чіткого механізму судового захисту прав громадян 
у разі його порушення. Крім того, до «захисних» 
прав Основний Закон відносить право на правову 
допомогу, право на звернення до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини та до між-
народних інституцій, право на відшкодування шко-
ди, завданої державою.

Спеціальними по відношенню до них висту-
пають правові гарантії, що закріплені в норматив-
но-правових актах у сфері пенсійного забезпечен-
ня. Законодавець, прийнявши «пенсійні закони», 
окреслив гарантійний механізм права на пенсію 
[11], зокрема: 1) Законом України «Про пенсійне 
забезпечення» [7] гарантується соціальна захище-
ність пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на 
рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а 
також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку 
із збільшенням розміру мінімального споживчого 
бюджету і підвищенням ефективності економіки 
держави. Крім того, передбачено органи, які здій-
снюють пенсійне забезпечення; 2) у Законі «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» [3] закріплена така гарантія, як рівноправ-
ність застрахованих осіб щодо отримання пен-
сійних виплат та виконання обов'язків стосовно 
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування; 3) Законом Укра-
їни «Про державні визначені основні державні со-
ціальні гарантії, в тому числі і у сфері пенсійного 
забезпечення (мінімальний розмір пенсії за віком; 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; за-
безпечення зазначених гарантій, які є основним 
джерелом існування, у розмірі, не нижчому від про-
житкового мінімуму, встановленого законом).
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Зазначимо, що різноманітність гарантій у сфері 
пенсійного забезпечення за віком також представ-
лена у науковій літературі. Зокрема, багато науков-
ців пропонують класифікації гарантій, згрупування 
їх за певними критеріями. 

С.М. Прилипко диференціює гарантії права на 
пенсію на:1) матеріально-правові (фонди коштів, 
необхідних для покриття витрат на здійснення пен-
сійних виплат); 2) організаційно-правові (органи, 
які беруть участь у реалізації державної політики 
в галузі пенсійного забезпечення, наприклад, Пен-
сійний фонд України); 3) процесуально-правові га-
рантії [15, с. 46]. 

Нами не підтримується вказана класифікація 
в частині виокремлення матеріальних гарантії, 
оскільки правові (юридичні) гарантії за своєю 
природою є умовами і засобами, які забезпечують 
фактичну реалізацію та надійний захист прав, вста-
новлюються державою із наданням їм формальної 
(юридичної) обов’язковості, тобто матеріалізовані 
(виражені) в нормах права. Таким чином, всі юри-
дичні гарантії є матеріальними. Вважаємо, що ви-
діляти в межах правових (юридичних) гарантій ма-
теріальні їх види, не має доцільності.

Б.І. Сташків серед правових гарантій, в тому 
числі у сфері пенсійного забезпечення, виділяє 
демократичне, соціальне законодавство, конститу-
ційно-судовий, судовий, адміністративний та між-
народно-правовий захист [18, с. 24]. 

Іншу класифікацію юридичних гарантій запро-
поновано у кандидатській дисертації В.А. Рудик. 
Дослідниця виокремлює у внутрішньодержавній 
системі юридичних гарантій наступні: 1) норма-
тивно-правові, 2) організаційно-правові, 3) проце-
дурні та 4) процесуальні гарантії права людини на 
соціальний захист, які, в свою чергу, поділяються 
на різні види за різними критеріями [16, с. 9].

Стосовно вище поданої класифікації знову ж 
висловлюємо сумнів щодо виокремлення норма-
тивно-правових гарантій. Оскільки досліджують-
ся не всі види гарантій (політичні, економічні), а 
лише правові (юридичні), неодмінною ознакою 
яких є формальна визначеність (виражені в нормах 
права), тому термін «нормативно-правові гарантії» 
можна використовувати, як синонім до правових 
(юридичних) гарантій, але не їх підвид.

Ми не розділяємо позицію з приводу виокрем-

лення організаційно-правових гарантій. Вважаємо, 
що лише наявність та діяльність органів пенсійно-
го забезпечення не може виступати гарантією ре-
алізації права на відповідне забезпечення. Більше 
того, на практиці відомі випадки, коли ті ж самі 
органи пенсійного забезпечення, зокрема, відпо-
відні управління Пенсійного фонду неправильно 
обчислювали чи недорахували пенсію за віком, 
своєчасно не здійснили перерахунок пенсії тощо. 
Тому сама діяльність органів, що надають пенсійне 
забезпечення, не може виступати гарантією права 
на пенсію.

Виправданою нам видається диференціація 
правових гарантій права на пенсійне забезпечення 
на процедурні та процесуальні. Перші є гарантіями 
реалізації права на пенсійне забезпечення, другі – 
гарантії захисту зазначеного права. Крім того, про-
цедурні гарантії залежно від стадій реалізації права 
на пенсійне забезпечення можна поділити на про-
цедурні гарантії на етапі звернення за призначен-
ням пенсії, на етапі встановлення юридичних фак-
тів виникнення права на пенсію за віком; на стадії 
призначення, обчислення та виплати (надання), під 
час перерахунку пенсії за віком; процедурні гаран-
тії оскарження дій відповідного органу пенсійного 
забезпечення і відновлення порушеного права в ад-
міністративному порядку.

висновки. Проведений аналіз дає підстави ре-
зюмувати, що право на пенсію за віком є норматив-
но визначеною, гарантованою державою можли-
вістю фізичної особи у разі досягнення пенсійного 
віку та наявності страхового стажу, періодично 
отримувати грошові кошти у розмірі, що, як пра-
вило, відображають минулий заробіток, який забез-
печує гідне життя пенсіонерів. Право на пенсію за 
віком, як і будь-яке юридичне право, стає реальним 
лише тоді, коли воно належним чином гарантова-
но. Виправданою видається диференціація гаран-
тій права на пенсійне забезпечення на процедурні 
(гарантії реалізації права) та процесуальні (гарантії 
захисту зазначеного права). Серед цілого спектру 
гарантій як міжнародного, так і національного рів-
ня, визначальними, на наш погляд, є всезагальність 
права на пенсійне забезпечення за віком; гарантія 
рівноправності стосовно пенсійних виплат на ви-
падок старості; гарантованість мінімального роз-
міру пенсії за віком та гідного рівня життя особи. 
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Становлення України як соціальної держави 
засвідчує створення дієвих механізмів функціону-
вання пенсійного забезпечення. Важливою право-
вою основою здійснення такого реформування є 
положення ст. 46 Конституції України, якою вста-
новлено, що громадяни мають право на соціальний 
захист, що передбачає право на їх забезпечення у 
разі повної, часткової або тимчасової втрати пра-
цездатності, втрати годувальника, безробіття з не-
залежних від них обставин, а також у старості та в 
інших випадках, передбачених законом.

Вітчизняними та зарубіжними вченими здій-
снено чимало досліджень, присвячених проблемам 
пенсійного забезпечення, а згодом пенсійного стра-
хування, зокрема у разі втрати годувальника. Ці пи-
тання були предметом вивчення таких науковців: 
О.Г. Азарової, Н.Б. Болотіної, Ж.А. Дробот, Б.О. 

Надточія, В.І. Прокопенка, С.М. Прилипка, І.М. 
Сироти, А.К. Соловйова та інших дослідників, на 
праці яких ми спираємось у статті. 

Процес створення ефективної системи соці-
ального захисту в Україні залежить від багатьох 
чинників. Одним із таких чинників є використання 
досвіду зарубіжних країн, де ця система працює 
багато років і має позитивні результати. Тому мета 
статті полягає в дослідженні європейського досві-
ду побудови пенсійного забезпечення у разі втрати 
годувальника, виявленні характерних особливос-
тей соціального захисту утриманців померлого го-
дувальника.

У кінці XX століття у західних країнах вини-
кла проблема, пов’язана з падінням рівня наро-
джуваності, старінням населення, збільшенням 
тривалості життя. Це означало збільшення витрат 
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Проаналізовано особливості здійснення пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника в країнах Західної Єв-
ропи, визначено можливості використання їх позитивного досвіду, а також запропоновано напрями подальшого вдоско-
налення механізму правового регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника в Україні.
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Проанализированы особенности осуществления пенсионного обеспечения в случае потери кормильца в странах 
Западной Европы, определены возможности использования положительного опыта, а также предложены направления 
дальнейшего совершенствования механизма правового регулирования пенсионного страхования в связи с потерей кор-
мильца в Украине.

Ключевые слова: пенсионное страхование, система пенсионного обеспечения, пенсия по случаю потери кормиль-
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The author has analyzed the features of survivor's pension system in Western Europe, investigated the possibility of using 
their positive experiences and also suggested ways to improve the legal regulation of survivor insurance in Ukraine.
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на соціальні потреби, що призвело до необхідності 
проведення пенсійної реформи [1, с. 129].

У розвинених країнах світу в 90-х роках були 
проведені пенсійні реформи ( у Великобританії в 
1994 р., у Франції в 1993 р., в Італії у 1992 р., в 
Німеччині (ФРН) у 1992 р.) [2, с. 133].

Це означало, що країни приймали рішення про 
перехід від однорівневої солідарної пенсійної сис-
теми до багаторівневої пенсійної системи. Остання 
складається з реформованої – фінансово стабіль-
нішої та прозорішої – солідарної системи, а також 
нагромаджувальної (фондованої) пенсійної систе-
ми, яка ґрунтується на виплаті пенсій за рахунок 
реальних персональних нагромаджень кожної кон-
кретної особи [3, с. 19].

Демографічні зміни призвели до того, що в 
Європейському Союзі (далі – ЄС) чітко усвідо-
мили: без реформи системи обов’язкового пен-
сійного страхування їм просто не вижити. Тради-
ційно системи пенсійного забезпечення в країнах 
ЄС поділяють на три рівні або «стовпи»: І рівень 
–загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання; ІІ рівень – «професійні» пенсійні схеми, що 
характеризуються наявністю зв’язку з трудовою 
зайнятістю особи або певною професійною діяль-
ністю; ІІІ рівень – персональні пенсійні схеми, які 
ґрунтуються на відносинах працівника з особами, 
що надають фінансові послуги [4, с. 11].

Перша солідарна система обов’язкового пенсій-
ного забезпечення була заснована Отто Бісмарком 
понад сто років тому. Багато європейських країн 
запровадили солідарні пенсійні системи. Ідучи за 
принципом Бісмарка, у більшості країн пенсійні 
виплати прив'язані до величини здійснених вне-
сків. Однак, у деяких європейських країнах, зо-
крема, північних, пенсійні виплати із солідарної 
системи однакові і не залежать від здійснюваних 
пенсійних внесків [5, с. 224].

Крім обов’язкових систем пенсійного забез-
печення, успішно розвиваються різні добровільні 
пенсійні фонди: з установленим доходом чи уста-
новленим внеском, частково капіталізовані чи 
частково солідарні, фонди лише для працівників 
певних галузей промисловості чи підприємства і 
фонди, відкриті для всіх громадян.

Згідно з законодавством країн-членів ЄС на-
явність права на певний вид соціального захисту і 
його надання залежить від розміру та кількості вне-
сків, зроблених до відповідних інститутів соціаль-
ного захисту. Право на соціальний захист (на пенсії 
або допомоги) може пов’язуватися також із фактом 
проживання в одній із країн-членів ЄС. Одночасно 
кожна країна має власне законодавство щодо соці-
ального захисту [6, с. 207].

Ця проблема знайшла своє відображення у ст. 
42 Договору про ЄС, в якій йдеться про адапта-
цію соціального захисту до захисту працівників-
мігрантів та його відповідність двом основним 
принципам: створення можливостей для здобуття 
та збереження права на соціальні виплати шляхом 
врахування всіх періодів, передбачених у законах 
окремих країн, та надання виплат особам, які є ре-

зидентами на території країн-членів ЄС [7, с. 225].
Положення ст. 42 Договору про заснування 

Європейського Співтовариства знайшли своє відо-
браження у Регламенті 1408/71. Цей акт визначає, 
що метою створення європейського законодавства 
щодо соціального захисту є гарантування того, що 
внески до фондів соціального страхування, зробле-
ні особою в одній із країн-членів ЄС, даватимуть 
право на соціальний захист в будь-якій країні-члені 
ЄС [7, с. 341]. Регламент 1408/71 є комплексним ак-
том, який визначає поняття особи у сфері соціаль-
ного захисту, сутність виплат та принципи, на яких 
базується соціальний захист. Положення охоплює 
такі групи осіб, як наймані працівники, самозай-
няті особи (особи, які забезпечують себе роботою 
самостійно), члени сім’ї та один із подружжя, який 
пережив іншого.

До членів сім’ї належать визначені в законі або 
визнані такими особи, також це особи, які ведуть 
спільне господарство за умови проживання під од-
ним дахом із працівником. Члени сім’ї – це також 
утриманці працівника. Варто відмітити, що визна-
чення члена сім’ї різне у різних країнах і, відпо-
відно, різні підстави отримання соціальних виплат.

Виплати сім’ям та одному з подружжя, який пе-
режив іншого, здійснюється за рахунок коштів со-
ціального страхування. При цьому діє обов’язкове 
правило, суть якого полягає в тому, що названі осо-
би та / або їх годувальники повинні бути застра-
хованими у системі соціального страхування [6, с. 
208-209].

Членам сім’ї у разі втрати годувальника випла-
чуються пенсії та допомоги, які включають одно-
разові виплати у випадку смерті годувальника, до-
помоги на поховання та пенсії або щорічні виплати 
вдовам та дітям (іноді допомоги призначаються 
онукам, батькам, братам та сестрам померлого).

Пенсії та допомоги у разі втрати годувальни-
ка головним чином надаються вдовам та сиротам. 
Отримання таких пенсій пов’язано з різними ква-
ліфікаційними умовами: тривалістю шлюбу, віком 
отримувача (зазвичай вдови), оцінкою тієї суми, 
яку міг би заробити годувальник, тривалістю 
страхового стажу. Найчастіше цей стаж повинен 
дорівнювати стажу, який би був необхідний для 
отримання пенсії по інвалідності годувальником, 
якби він був живий. У Нідерландах вдова отримує 
приблизно 1/3 середнього заробітку по промисло-
вості, а при наявності неповнолітніх дітей – 48%. 
В інших країнах, де пенсія фіксується у твердих 
грошових сумах, для вдови вона в межах від 50 % 
(Франція, ФРН, Італія) до 80% (Бельгія) пенсії по 
старості або інвалідності, яку отримував або міг би 
отримувати її чоловік [8, с. 48].

Отже, розглянемо системи пенсійного страху-
вання у разі втрати годувальника у деяких європей-
ських країнах. 

Соціальне страхування як система забезпечення 
осіб найманої праці та членів їхніх сімей засобами 
для існування у випадках втрати заробітку виникло 
в Англії у 1908-1911 рр. [9, с. 192]. До початку Дру-
гої світової війни в Англії існувала доволі широка 
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система соціального страхування, але воно не роз-
повсюджувалось на членів сім’ї робітника. Про-
ведення реформи соціального страхування у 1944 
р. та прийняття п’яти законів, які назвали «Новий 
кодекс соціального забезпечення», розширило коло 
видів страхування членів сімей робітників та служ-
бовців.

Пенсійна система Великобританії включає три 
види пенсій: базову державну, державну по вислузі 
років та недержавну. Вона, як і в багатьох інших 
розвинених країнах, багаторівнева і складається з 
базового рівня, другого обов’язкового рівня та до-
даткового пенсійного забезпечення.

Система національного пенсійного страхуван-
ня Великобританії передбачає виплату пенсій за 
старістю, по інвалідності та у разі втрати годуваль-
ника. Пенсії у разі втрати годувальника признача-
ються, якщо годувальник був пенсіонером або мав 
необхідний страховий стаж, тривалість якого зале-
жить від працездатного віку померлого [1, с. 132].

Система соціального страхування Нідерландів, 
на відміну від «класичних» зразків, характеризуєть-
ся постійними змінами і має значний адаптаційний 
потенціал. Вона є найбільш розвиненою в Європі 
за масштабами виплат і має багато спеціальних ха-
рактеристик. У цій країні є законодавство, яке регу-
лює роботу соціального сектора. Тут діють закони 
про виплату пенсій у зв’язку з втратою годувальни-
ка, а також про допомогу дітям, старим, частково 
непрацездатним.

Державному (національному) страхуванню 
Нідерландів підлягає все населення країни. За-
конодавчою основою у сфері страхування у разі 
втрати годувальника є «Загальний закон про пен-
сії у разі втрати годувальника (ANW)» [10, с. 
31]. Новий загальний закон про втрату годуваль-
ника було впроваджено в липні 1996 р. Згідно з 
ним можна вирізнити чотири типи бенефіціаріїв 
(отримувачів) пенсій у разі втрати годувальника. 
Ними є напівсироти; вдови та вдівці, котрі мають 
дітей до 18 років; сироти. Призначення пенсій за 
цим законом повністю залежить від розміру до-
ходу. Це означає, що будь-який зароблений дохід 
вираховують із пенсій. Якщо дохід перевищує 
певний рівень, допомогу не виплачують [цит. за: 
1, c.143].

ФРН – країна, де соціальне страхування отри-
мало найбільш ранній розвиток і набуло своєрід-
них класичних форм. Законами 1883, 1884 та 1889 
рр. були створені 3 напрямки, які й сьогодні ха-
рактерні для німецького соціального страхування: 
страхування на випадок хвороби, від нещасних ви-
падків, на випадок інвалідності та старості. У 1911 
р. ці види страхування були об’єднані в імперські 
правила страхування, куди було включено забез-
печення у випадку втрати сім'єю годувальника у 
вигляді пенсій вдовам та сиротам. Як зазначають 
А.М. Бабіч, Е.Н. Єгоров, Е.Н. Жильцов, ці правила 
ввійшли у зведений Закон про соціальне страхуван-
ня, який включав усі види страхування: у випадках 
хвороби, нещасного випадку, інвалідності, старо-
сті, втрати годувальника [11, с. 34].

Соціальний захист населення регулюється у 
ФРН Конституцією (Основним законом), соціаль-
ними кодексами (збірками законів ФРН із питань 
соціального захисту населення), правовими поло-
женнями Уряду, міністерств і відомств, земельни-
ми законами і правовими положеннями земельних 
відомств, виданих у межах компетенції, наданої 
землям Конституцією ФРН і конституціями земель. 
Однак пенсійне страхування має чітко виражений 
вплив Конституції. При цьому вагомим аргументом 
стали головні права людини [12, с. 39]. Правове ре-
гулювання пенсійного страхування здійснюється 
Соціальним кодексом від 18 грудня 1989 р., в якому 
встановлені положення, що стосуються загальних 
питань регулювання пенсійного страхування (коло 
осіб, порядок нарахування та призначення пенсій 
та інші) [13, с. 584].

Пенсійне страхування – наріжний камінь сис-
теми соціального захисту населення Німеччини. 
Воно дає гарантію того, що працівники не опи-
няться у скрутному становищі по закінченні своєї 
трудової діяльності, а зможуть підтримувати від-
повідний рівень життя. Після смерті застрахованої 
особи його родичі отримують певну частину його 
пенсії. Під дію обов’язкового страхування підпа-
дають усі наймані робітники, а з 1 квітня 1999 р. 
– й особи самостійної праці. У державній системі 
обов’язкового страхування передбачено десять ви-
дів пенсій, зокрема, вдовам і вдівцям; сиротам; на 
виховання дитини, у якої помер один із батьків [14, 
с. 11]. Пенсії у разі втрати годувальника призна-
чаються вдові померлого та його дітям (до досяг-
нення ними 18 років, студентам та інвалідам – до 
25 років), а також може призначатися розведеному 
подружжю та батькам померлого. Вдові признача-
ється пенсія у розмірі 60% пенсії застрахованого по 
професійній інвалідності. Якщо ж вдівець чи вдова 
досягай 45-річного віку та стали професійно не-
працездатними або непрацездатними та виховують 
осиротілу дитину, пенсія складає 60 % від суми, 
яку б отримувала застрахована особа, якби на мо-
мент смерті вона стала непрацездатною [11, с. 39]. 
Вдівці отримують пенсію, якщо померла дружина 
приносила в дім основний дохід сім’ї. З 1 січня 
1986 р. вдови та вдівці мають рівне право претен-
дувати на пенсію в розмірі 60 % від пенсії, на яку 
мав право померлий, якщо він (вона) померли після 
31 грудня 1985 р. [15, с. 47].

Розмір сирітської пенсії складає 10% пенсії за-
страхованого по загальній інвалідності, круглим 
сиротам – 20%. Якщо смерть застрахованого на-
стала в результаті трудового каліцтва, вдові при-
значається пенсія в розмірі 30% або 40% заробітку 
годувальника, дітям – 20% заробітку застраховано-
го (повним сиротам – 30 %) [ цит. за: 1, с. 144].

Характеризуючи систему соціального захис-
ту Бельгії, відмітимо, що у Бельгії усі працездат-
ні особи сплачують внески до страхового фонду. 
При безробітті та втраті працездатності через 
тривалу хворобу (інвалідність) податки замість 
людини сплачує держава. У Бельгії існують види 
обов’язкового соціального страхування, дещо від-
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мінні від українських. Бельгійський Закон «Про 
нещасні випадки на виробництві» передбачає три 
види виплат: відшкодування непрацездатності; 
грошова допомога за часткової втрати працездат-
ності; рента. У разі смерті годувальника 30% цієї 
суми отримує вдова чи вдівець пожиттєво та 15% – 
діти до досягнення ними повноліття (21 року) [16, 
с. 46].

Підсумовуючи, відмітимо, що для пенсійного 
страхування в країнах Заходу характерним є те, 
що воно виконувало функцію захисту від бідності 
не тільки при настанні старості або інвалідності, 
а також при втраті годувальника. Пенсії у випадку 
втрати годувальника виплачувались, як правило, 
вдовам та сиротам, рідше батькам, онукам, братам 
та сестрам померлого. Умовами отримання пен-
сії (а іноді її називають допомогою) є наявність 
сімейних відносин, вік, працездатність утриман-

ців годувальника, а також середній заробіток та 
страховий стаж померлого. Встановлена в країнах 
Західної Європи система соціального захисту де-
монструє спільні шляхи вдосконалення правово-
го регулювання пенсійних відносин у разі втрати 
годувальника, а саме: запровадження трирівне-
вого пенсійного забезпечення, чітке виділення 
суб’єктів отримання такого виду пенсій, окремі 
принципи забезпечення тощо. Україні варто ско-
ристатись досвідом європейських держав та для 
удосконалення механізму правового регулювання 
пенсійного страхування у разі втрати годувальни-
ка систематизувати чинне соціальне законодав-
ство і прийняти кодифікований законодавчий акт, 
а також уніфікувати коло осіб, які мають право на 
пенсію в разі втрати годувальника та встановити 
залежність розміру пенсії утриманців від причини 
смерті годувальника.
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Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, 
є персональними даними. Особливе значення має те що персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі 
необ- хідності – оновлюватися. Крім того, склад і зміст персональних даних мають бути відповідними і ненадмірними 
стосовно визначеної мети їх обробки.

Ключові слова: персональні дані, обробка, документація, електроний підпис.

Сведения или совокупность ведомостей о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкрет-
но идентифицировано, являются персональными данными. Особое значение имеет тот факт персональные данные 
должны быть точными, достоверными, в случае необходимости - обновляться. Кроме того, состав и содержание 
персональных данных должны соответствовать и не быть чрезмерными по цели их обработки.

Ключевые слова: персональные данные, обработка, документация, электронный подпись.
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Правове регулювання захисту персональних 
даних базується на ЗУ «Про захист персональних 
даних, ЗУ «Про ратифікацію Конвенції про захист 
осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персо-
нальних даних та Додаткового протоколу до Кон-
венції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою 
обробкою персональних даних стосовно органів 
нагляду та транскордонних потоків даних», ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про ін-
формацію».Однак гальмування розробки і затвер-
дження підзаконних актів призводить до складнос-
ті у реалізації цих нормативно-правових актів. 

Відомості чи сукупність відомостей про фізич-
ну особу, яка ідентифікована або може бути кон-
кретно ідентифікована, є персональними даними. 
Первинними джерелами відомостей про фізичну 
особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею 
документи; відомості, які особа надає про себе.[1, 
с. 7]Таким чином, відомості про працівників, відо-
бражені в кадрових документах, зокрема про вік, 
дату і місце народження, місце проживання, іден-
тифікаційний номер, соціальний статус, пільги від-
повідно до закону (одинокі матері, жінки з дітьми 
віком до трьох років, «чорнобильці», неповноліт-
ні, пенсіонери тощо) з точки зору Закону № 2297 
вважаються персональними даними, які у своїй су-
купності складають базу персональних даних або 
її частину.

Крім того, документація підприємств, установ 
та організацій в електронній формі та/або у формі 
картотек, що містить певним чином структурова-
ні персональні дані найманих працівників також 
вважається базою персональних даних або її час-
тиною.

Так само до бази персональних даних або її час-
тини можна віднести упорядкований список водіїв, 
де вказано категорію водійських прав, водійський 
стаж, кваліфікаційний клас, відомості про штра-
фи, або ж список працівників із вказівкою на їх 
спеціальні кваліфікаційні документи, сертифікати, 
нагороди або вчене звання; список працівників та 
інших громадян в інформаційних базах осіб, які 
мають право доступу чи допуску на підприємство 
(перепустки), електронні чи паперові інформацій-
ні бази даних із зазначенням персональних даних 
працівників та їх посад, номерів телефонів, кабіне-
тів; список клієнтів, передплатників тощо.

Державна служба України з питань захисту пер-
сональних даних (ДСЗПД) рекомендує розглядати ка-
дрову документацію, статистичну, податкову та іншу 
звітність в електронній формі та/або у формі карто-
тек, яка обробляється роботодавцем і містить персо-
нальні дані працівників базою персональних даних 
чи складовою частиною бази персональних даних.

Яскравим прикладом бази персональних даних 
працівників чи її складової частини, сформованої 

роботодавцем у формі копій заповнених звітів, є 
звіти, що подаються роботодавцями місцевим ор-
ганам Державної служби зайнятості. [5, с. 38]Зо-
крема, звіт форми № 5-ПН, затвердженої наказом 
Міністерства соціальної політики України «Про 
затвердження форми звітності № 5-ПН «Звіт про 
прийнятих працівників» та інструкції щодо її за-
повнення» № 279, звіти форми № 4-ПН (план) та 
№ 4-ПН (факт), затверджені наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України «Про затвер-
дження форм звітності та інструкцій щодо їх запо-
внення» Відповідно, ці ж звіти мають бути окремо 
зареєстровані органами державної служби зайня-
тості як окремі бази персональних даних.

Відповідно до Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття» на власників підпри-
ємств, установ, організацій або уповноважені ними 
органи незалежно від форми власності, виду діяль-
ності та господарювання, а також фізичних осіб, 
які використовують працю найманих працівників 
(далі – роботодавці), покладено обов'язок подавати 
виконавчій дирекції Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на 
випадок безробіття відомості про прийняття на ро-
боту працівників. 

Особливе значення має те що персональні дані 
мають бути точними, достовірними, у разі необ-
хідності – оновлюватися. Крім того, склад і зміст 
персональних даних мають бути відповідними і 
ненадмірними стосовно визначеної мети їх оброб-
ки.Сід звернути увагу, що відповідно до ст. 7 ЗУ 
« Про захист персональних даних» забороняється 
обробка персональних даних про расове або етніч-
не походження, політичні, релігійні або світогляд-
ні переконання, членство в політичних партіях та 
професійних спілках, а також даних, що стосують-
ся здоров’я чи статевого життя. [1, с. 8]

Зазначене положення не застосовується, якщо, 
зокрема, обробка персональних даних необхідна 
для здійснення прав та виконання обов’язків у сфе-
рі трудових правовідносин відповідно до закону. 

Єфективна реалізація законодавчих актів, щодо 
роботи з персональними даними потребує ви-
рішення означених проблем. А організаційними 
шляхами їх вирішення може стати: розробка стан-
дартів, у т.ч.-надання інформаційних послуг, фор-
мування набору типових рішень; навчання та кон-
сультування всіх суб'єктів захисту персональних 
даних; налагодження прямих та зворотних зв'язків 
органів влади з громадськістю; створення держав-
но-приватних структур з розвитку інформаційного 
суспільства і електронного урядування та забезпе-
чення координації їх діяльності на всіх рівнях влад-
ної ієрархії, що може бути предметом подальших 
наукових досліджень. 

Information or set of data about a person who is identified or can be specifically identified, are personal data. Of particular 
importance is the fact that personal data should be accurate, reliable, if necessary - updated. Moreover, the composition and 
content of personal data shall comply not be excessive.

Key words: personal data processing, documentation, electronic signature.
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Никопольский факультет Национального университета «Одесская юридическая академия»

В статье исследована сущность и виды материальной ответственности работника, проанализировано не только пра-
вовое регулирование материальной ответственности работника действующим законодательством, но и рассмотрены 
новеллы обсуждаемого проекта Трудового кодекса.

Ключевые слова: материальная ответственность, материальная ответственность работника, полная и ограничен-
ная материальная ответственность, ущерб причинённый предприятию.

У статті досліджено сутність і види матеріальної відповідальності працівника, проаналізовано не тільки правове 
регулювання матеріальної відповідальності працівника згідно діючого законодавства, а й розглянуто новели обговорю-
ваного проекту Трудового кодексу.

Ключові слова: матеріальна відповідальність, матеріальна відповідальність працівника, повна і обмежена матері-
альна відповідальність, збиток заподіяний підприємству.

The paper studies the nature and types of materiaд employee liability is analyzed not only legal regulation of material 
employee liability law, but also considered novel discussion of the draft Labour Code.

Key words: financial responsibility, financial responsibility of the employee, full- and limited financial liability, damages 
caused to enterprise.

Материальная ответственность сторон тру-
довых правоотношений за причиненный другой 
стороне вред составляет важнейший институт 
трудового права. Теоретическое и практическое 
обоснование внесения изменений в правовое ре-
гулирование данного института необходимо пре-
жде всего для адаптации действующих норма 
права к сложившимся экономико-политическим 
условиям. 

Поскольку продолжается работа над проектом 
Трудового кодекса, идет его активное обсуждение 
и доработка, то необходимость рассмотрения по-
ложений, касающихся материальной ответственно-
сти сторон трудового договора, бесспорна.

Неравенство субъектов трудовых отношений 
обуславливает разницу в правовом регулировании 
материальной ответственности работодателя перед 
работником и работника перед работодателем.

Материальная ответственность, в отличии от 
дисциплинарной, является двусторонней, пото-
му что ответственность несет не только работник 
перед собственником или уполномоченным им ор-
ганом, а и наоборот. В то же время материальная 
ответственность не является частью дисциплинар-
ной и не исключает возможности применения дис-
циплинарного взыскания. [4, 1]

При этом материальная ответственность в тру-
довом праве построена таким образом, что она 
соединяет в себе материальную ответственность 
работников с их же защитой. Ответственность в 
трудовом праве может наступить только за прямой 

ущерб, причиненный работником в порядке, пред-
усмотренном законодательством, и обычно ограни-
чивается определенной частью заработка работни-
ка. [5, 136]

Прямой действительный ущерб – это основной 
элемент юридического характера, который явля-
ется причиной обязанности работника покрыть 
материальный ущерб и дает право предприятию, 
учреждению, организации (или владельцу пред-
приятия, учреждения, организации или уполномо-
ченному им органу) привлечь работника к матери-
альной ответственности. [16, 189]

Важное место в регулировании данных вопро-
сов занимают постановления Пленума Верховного 
Суда Украины «О судебной практике по делам о воз-
мещении вреда, причиненного предприятиям, орга-
низациям, учреждениям их работниками» от 29 де-
кабря 1992 г. №14 с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Пленума Верховного 
Суда Украины от 29 марта 1997 г. №3, «О практи-
ке применения судами Украины законодательства 
о возмещении материального вреда, причиненного 
преступлением и конфискации неправомерно нажи-
того имущества» от 31 марта 1989 г. №3. [2, 1]

Материальную ответственность обладает ря-
дом особенностей, которые отличают ее от иму-
щественной ответственности, предусмотренной 
гражданским правом. Во -первых, материальная 
ответственность всегда имеет личный характер. 
Работник отвечает за совершенные действия сам. 
При этом необходимо учитывать психологическое 

Розділ 6 
адмінісТРаТивне пРаво і пРоцес;  

фінансове пРаво; інфоРмаційне пРаво
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отношение работника к своим действиям, а также 
причинную связь между действиями работника и 
наступившими событиями. Во-вторых, возмеще-
нию подлежит только прямой, действительный 
убыток, как указывалось выше, в ограниченном 
размере. При этом упущенная выгода или непо-
лученные доходы не возмещаются в отличии от 
гражданского права. Нужно отметить, что этот во-
прос требует переосмыслении, поскольку действия 
работника могут причинить не только прямой ре-
альный ущерб, но и в последующем длительно и 
серьезно сказываться на дальнейшей работе пред-
приятия. В-третьих, материальная ответственность 
в трудовом праве соотносится со средней заработ-
ной платой работника и дифференцируется в зави-
симости от субъектов, условий причинения вреда, 
характера имущества. Так в трудовом праве опре-
деленный материальный вред может быть отнесен 
к категории производственного риска. [6, 65]

Прослеживая путь развития института матери-
альной ответственности в трудовом праве, мож-
но сделать вывод, что несмотря на то, что инсти-
тут материальной ответственности актуален как 
в гражданском, так и в трудовом праве, он имеет 
особенности, позволяющие говорить о его принад-
лежности к трудовой отрасли. [10, 9]

Действующее трудовое законодательство пред-
усматривает две основные формы ответственно-
сти: ограниченную и полную. Выделяют два неос-
новных вида – это материальная ответственность 
работника в пределах среднемесячного заработка 
и повышенная материальная ответственность. [11, 
321] Сравнивая законодательство Украины и Рос-
сийской Федерации, нужно отметить, виды мате-
риальной ответственности в РФ расширены, и в 
основном это расширение играет в пользу работни-
ка, что говорит о большей защищенности рабоче-
го класса. Так российское законодательство ввело 
возмещение дополнительных расходов, связанных 
с причинением вреда работнику. [10, 10]

Проект Трудового кодекса в ст.276-278 выделя-
ет ограниченную и полную материальную ответ-
ственность работника, в ст. 347 вводит принципи-
ально новый вид – материальную ответственность 
руководителя. Думается, что эта норма требует 
существенной доработки, поскольку носит скорее 
декларативный характер.[18, 35]

Возвращаясь к украинскому законодательству, 
рассмотрим формы материальной ответственности.

Ограниченная материальная ответственность 
предусмотрена ст.133 КЗоТ Украины и подразуме-
вает, что работник, причинивший вред, отвечает за 
прямой причиненный вред только своей среднеме-
сячной заработной платой. Отсюда и возникло ее 
название. Эта ответственность не является частич-
ной, потому что размер возмещения определяется 
не вредом, а заработной платой. Размер среднего 
заработка исчисляется путем суммирования зара-
ботной платы за два месяца работы работника и 
выведения средней суммы. [9, 75]

Согласно п. 1 ст. 133 КЗоТ Украины, ограни-
ченная материальная ответственность наступает, 

если вред причинен уничтожением или поврежде-
нием материалов, полуфабрикатов, изделий по не-
осторожности работника. Необходимо однозначно 
установить, что вред причинен по неосторожно-
сти, без умысла. [12, 433]

На основании п. 2 ст. 133 отвечают работники, 
причинившие вред излишними денежными выпла-
тами, неправильной постановкой учета, а также 
неправильным хранением материальных и денеж-
ных ценностей. Этот пункт имеет существенный 
недостаток -законодатель не определил понятие 
излишних денежных выплат, что дает возможность 
неправомерного использования этой нормы. Мож-
но предположить, что излишние выплаты – это за-
работная плата, выплаты уволенному работнику в 
связи с задержкой выдачи трудовой книжки, при 
расчете, в связи с неправильной формулировкой 
причин увольнения работника. Этот пробел не 
устранен и в проекте Трудового кодекса. Ст.271 
проекта Трудового кодекса существенных измене-
ний в правовое регулирование ограниченной мате-
риальной ответственности не вносит.

Полная материальная ответственность пред-
ставляет собой обязанность работника полностью 
возместить причиненный предприятию, учрежде-
нию, организации или физическому лицу прямой 
действительный вред без всяких ограничений. 
Полная материальная ответственность, в отличии 
от ограниченной, может быть как индивидуальной, 
так и коллективной. Работники несут полную мате-
риальную ответственность за причиненный по их 
вине вред предприятию в случаях, перечисленных 
в ст. 134 КЗоТ Украины. Перечень носит исчерпы-
вающий характер и расширенному толкованию не 
подлежит. [3, 1]

Полная материальная ответственность доста-
точно детально урегулирована законодательством, 
и сложности многие годы возникают только с 
перечнем лиц, с которыми может быть заключен 
договор о полной материальной ответственности, 
поскольку этот перечень просто давно устарел и 
требуется разработка нового. Проектом Трудового 
кодекса Украины предусмотрено, что письменные 
договоры о полной материальной ответственности 
могут заключаться с работниками, выполняющими 
работы, непосредственно связанные с получением 
материальных ценностей. Характер таких работ 
будет определяться Государственным классифи-
катором Украины ДК 003:2005 «Классификатор 
профессий» и Справочником квалификационных 
характеристик профессий работников. Поскольку 
в проекте Трудового кодекса Украины вышеуказан-
ные нормы являются нормами прямого действия и 
не предусматривают издания подзаконного акта, 
необходимость в разработке соответствующего 
перечня должностей и работ отпадает. [4, 2]

Ст.286 проекта Трудового кодекса вводит но-
вый вид ответственности работника – возмещение 
затрат, связанных с обучением. Необходимость в 
правовом регулировании данного вида правоотно-
шений назрела давно и требует более детального 
регулирования.
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Переходя от видов материальной ответствен-
ности к ее основаниям, необходимо упомянуть, 
что они носят, прежде всего, виновный характер. 
То есть необходимое условие – это вина работника, 
носящая материальный характер.

Обязательным основанием ответственности в 
трудовом праве является наличие прямого действи-
тельного ущерба, который должен пониматься как 
вред имуществу и имущественным правам, ото-
браженным в балансе предприятия как его активы. 
Прямой действительный вред означает непосред-
ственное уменьшение этих активов. [13, 278]

Невозможно привлечение работника к матери-
альной ответственности из-за отсутствия причин-
ной связи между действиями работника и вредо-
носными последствиями. Нарушение должно быть 
причиной вреда, а вред должен быть следствием 
нарушения. Причинная связь – это категория фило-
софская, однако в юриспруденции она должна быть 
выражена конкретно. [16, 88]

Законодательство о материальной ответствен-
ности предоставляет работнику, причинившему 
вред, возможность добровольного возмещения 
убытка. Возмещение при этом может быть как пол-
ным , так частичным. Это возмещение можно вос-
произвести путем внесения определенной денеж-
ной суммы в кассу предприятия или возместить 
убытки в натуре. Для возмещения убытков в натуре 
необходимо согласие собственника. Если же работ-
ник добровольно не возмещает причиненный вред, 
то законодательством предусмотрен принудитель-
ный метод взыскания причиненного ущерба путем 
удержания суммы причиненных убытков из зара-
ботной платы работника.

Возмещение вреда работником в размере, не 
превышающем среднемесячного заработка, прово-
дится по распоряжению собственника или уполно-
моченного на то органа или лица путем удержания 
из заработной платы. При этом распоряжение соб-
ственника должно быть сделано не позднее двух 
недель со дня выявления вреда. Работнику предо-
ставляется семь дней после распоряжения соб-
ственника – делается это для того, чтобы работник 
мог оспорить требования собственника в комиссии 
по трудовым спорам либо непосредственно в суде. 
[7, 13] Собственник должен обращаться в суд, если 

размер вреда не превышает среднемесячного зара-
ботка, но возмещение не может быть проведено в 
связи с прекращением работником трудовых отно-
шений с данным собственником. Разбирательство 
по поводу возмещения ущерба также проходит в 
суде, если работник не согласен с суммой выплат 
или размером вреда Работником может быть пода-
но заявление в суд по поводу возврата ему излишне 
выплаченной суммы возмещения. Для обращения в 
суд собственника или уполномоченного им органа 
установлен годичный срок со дня выявления вреда, 
причиненного работником. Днем выявления вреда 
является день, в который собственнику стало из-
вестно о причинах вреда.

В отличие от ст.285 проекта Трудового кодекса, 
которая существенно не изменила порядок возме-
щения вреда, причиненного работником предприя-
тию, ст.287 предоставила органу по рассмотрению 
трудовых споров право уменьшить размер вреда, 
подлежащего возмещению. С моей точки зрения, 
более чем, спорная норма.

Мой выбор пал на эту тему не случайно. Я хо-
тела не только проанализировать сущность инсти-
тута материальной ответственности, но и подчер-
кнуть его важность именно на современном этапе. 
Материальная ответственность с самого начала 
была призвана регулировать и уравновешивать от-
ношения между работником и работодателем, 
именно, поэтому роль материальной ответственно-
сти усилилась как никогда. Необходимо не только 
обеспечить исполнение действующих норм, но и 
доработать институт материальной ответственно-
сти, привести его в соответствие с требованиями 
современности. Прежде всего, необходимо урав-
нять права работников и работодателей, что в свою 
очередь повлечет за собой преобразование всей по-
следующей нормативной базы. Первоочередным 
шагом в развитии института материальной ответ-
ственности является необходимость пересмотреть 
наконец список профессий и должностей, рабо-
тающие на которых несут полную материальную 
ответственность по договорам о полной матери-
альной ответственности, ведь ныне действующий 
датирован 1977г. либо принять Трудовой кодекс в 
части, регулирующей материальную ответствен-
ность, редакции второго чтения. 
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Актуальність теми. Фінанси як самостійна 
сфера людської діяльності й економічна категорія 
сформувалися на кілька сторіч раніше, але посту-
пово бюджетні відносини стали головними у фі-
нансових.

Структура державної фінансової системи (бю-
джетної системи) залежить від державного устрою. 
Вважається, що в унітарних (єдиних, злитих) дер-
жавах бюджетна система містить дві ланки: дер-
жавний бюджет і численні місцеві бюджети (бю-
джети міст, округів, сільських округів і т.д.)[ 12, C. 
10]

Структуру бюджетної системи України побу-
довано з урахуванням закріпленого Конституці-
єю України [10] адміністративно-територіального 
устрою держави: 1. Державний бюджет України. 2. 
Місцеві бюджети: А) бюджет АРК; Б) обласні бю-
джети; В) районні бюджети; Г) бюджети місцевого 
самоврядування (територіальних громад): – бю-
джети територіальних громад сіл та їх об’єднань; 
– бюджети територіальних громад сіл; – бюджети 
територіальних громад міст; – бюджети територі-
альних громад районів у містах. 

Провідне місце в бюджетній системі України 
належить державному бюджету. З нього фінансу-
ються витрати на здійснення державних заходів у 

галузі соціального захисту, будівництво, утриман-
ня центральних органів влади й управління. Через 
Державний бюджет України здійснюється перероз-
поділ частини фінансових ресурсів між АРК, об-
ластями та містами республіканського підпорядку-
вання. Республіканський (АРК), обласні, районні, 
міські, сільські бюджети забезпечують фінансуван-
ня програм і заходів, здійснюваних органами міс-
цевого самоврядування [16]. Але така бюджетна 
система діяла не завжди та на формування такої 
бюджетної системи знадобився час. Протягом дея-
кого часу відбувалися різні зміни щодо організації 
бюджетної системи взагалі у державі. 

Так, прообраз бюджетних відносин почав за-
роджуватись з розвитком перших цивілізацій, 
коли вони почали оформлюватись у держави. Але 
пройшло багато століть, перш ніж бюджет став 
невід’ємним атрибутом держави, а необхідність 
його формування була усвідомлена людьми. Цьому 
передувала тривала еволюція товарно-грошових 
відносин, вироблення системи збирання і витра-
чання державних доходів, яка б задовольняла біль-
шу частину суспільства, забезпечувала виконання 
державою таких життєво важливих функцій, як 
захист від посягань інших держав, фінансування 
соціально-економічного розвитку країни тощо. Усе 
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 У статті з’ясовується поняття «бюджету» та його історичне виникнення. Наводяться історичні данні щодо «бюджету» 
як фінансового плану доходів та видатків держави. Також зазначається сучасне тлумачення «бюджету» як економічної 
та правової категорії.
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В статье определяется понятие «бюджета» и его историческое возникновение. Приводятся исторические данные 
относительно «бюджета» как финансового плана доходов и расходов государства. Так же определяется современное 
толкование «бюджета» как экономической и правовой категории. 
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The article defines the term «budget» and its historical origin. It provides historical data about «the budget» as a financial 
plan of revenues and expenditures of the state. The article also notes a modern interpretation of «budget» as an economical 
and legal category.

Key words: budget, the budget system, financial system, income and expense plan, the fund of the state.



102

№2 / 2013 р.
♦

це у відносно дієздатному варіанті було сформова-
но протягом ХІХ ст. [8, с. 38]. 

Для того, щоб краще з’ясувати, що ж таке бю-
джет та бюджетна система держави сьогодні, необ-
хідно звернути увагу на виникнення поняття «бю-
джет», на тлумачення поняття «бюджет» у різні 
часи. 

Таким чином, це викликає необхідність дослі-
дження поняття «бюджет», історії його виникнен-
ня, що обумовлює актуальність теми, особливо 
стосовно його сучасного тлумачення. І хоч багато 
наукових досліджень присвячено бюджетній сфері, 
постійна дефіцитність бюджетної системи змушує 
знову і знову звертатись до цієї теми, яка залиша-
ється достатньо актуальною.

Ступінь дослідження проблеми. Досліджен-
ням з питань бюджету, бюджетної системи в нашій 
країні займалися такі вчені-економісти та вчені-
юристи, як Д.А. Бекерська, Воронова Л.К., С.А. 
Буковинський, С.О. Булгакова, О.Д. Василик, В.І. 
Кравченко, О.А. Музика, Ц.Г. Огонь, К.В. Павлюк, 
Н.В. Сидорова, М.П. Афанасьєв, С.В. Дьомін, М.І. 
Сидор, А.А. Нечай та ін.

Метою дослідження є розкриття поняття «бю-
джет», історія виникнення бюджету та сучасне тлу-
мачення його змісту.

основний зміст. У Росії бюджет мав дуже не-
щасливу історію. Аж до кінця ХVIII ст. Російська 
держава не мала єдиного бюджету, більше того, 
уряд не знав, скільки держава має доходів, скіль-
ки витрачає, хто і як витрачає казенні кошти [1, с. 
52]. У ХVIII ст. робилися спроби скласти щось схо-
же на бюджет, правда, це диктувалося не стільки 
прагненням упорядкувати державне господарство, 
скільки потребою знайти нові доходи, що відпові-
дало характеру наказового управління. Роздробле-
ність була основною рисою бюджетної практики. 
Перші відомості про існування бюджету відносять-
ся до 1645 р. Тоді складалися загальний і міські ко-
шториси, але однакові правила їх складання були 
відсутні. Накази збирали гроші та витрачали їх. З 
часу утворення міністерства в 1802 р. Міністер-
ство фінансів повинно було складати розпис до-
ходів і витрат на підставі відомостей міністерств. 
Проте правової основи складання бюджету не 
було аж до 1811 р., коли з'явився наказ Міністер-
ства фінансів, в основу якого ліг «План фінансів» 
М.М.Спіранського [24, с. 19]. Тільки у ХІХ столітті 
в Росії затверджується більш-менш правильний за-
конодавчий порядок організації бюджетного про-
цесу. Формування бюджету як плану доходів та ви-
трат відбувалось не лише у Росії. 

Так, історично першою формою створення 
централізованого фонду фінансування держави не 
лише на Русі, але і у багатьох ранньокласових сус-
пільствах було полюддя. Імператор Візантії Кос-
тянтин Багрянородний описував його так: «… ар-
хонти виходять з усіма росами з Києва і вирушають 
в полюддя, що означає «кружляння», а саме в землі 
слов'ян, древлян, дреговичів, кривичів, мешканців 
півночі та інших слов'ян, які є пактіотами росів 
…» [7, с. 68]. При Великій княгині Ользі архаїчна 

система полюддя була скасована і всюди замінена 
систематичною сплатою данини, яка збиралася в 
адміністративних центрах – «погостах» казначей-
ськими чиновниками «тіунами». Подальший пе-
ріод феодальної роздробленості характеризувався 
самостійністю бюджетів новостворених феодаль-
них держав на тлі їх політичної відокремленості, 
але ситуацію змінило встановлене ординське во-
лодарювання: ординський «вихід», російські кня-
зі повинні були збирати самі, а потім передавати 
великому князеві, який усе зібране відправляв до 
Орди. Таким чином, сталася централізація дер-
жавних фінансів в об'ємі, необхідному для зовніш-
ньоекономічних виплат. Стан справ змінився лише 
при Івані III, коли вільна країна стала формувати 
єдину систему державних фінансів, з централізо-
ваним збором доходів і витрачанням коштів казни. 
Пройшовши через суворі випробування Смутного 
часу, Росія стала відновлювати систему державних 
фінансів. За царювання Олексія Михайловича в 
1656 р. під кураторством Боярської думи заснову-
ється Рахунковий наказ (попередник сучасного Мі-
ністерства фінансів). Фінансова ситуація у той час 
була відносно благополучною. Росія стала віднов-
лювати систему державних фінансів [15]. Також 
слід звернути увагу на процеси реформування бю-
джетної сфери періоду царювання Петра Великого.

За царювання Петра Великого реформування 
фінансової системи було продиктоване бороть-
бою за безпеку країни і вихід до світових торго-
вих шляхів. У перші роки правління він зіткнувся 
з великими труднощами у сфері фінансів, оскіль-
ки з'ясувався хаотичний стан звітності. Тоді була 
сформована Ближня канцелярія, в яку усі накази і 
Ратуша зобов'язані були щомісячно і щорічно нада-
вати звіти про усі надходження і витрати, в 1708 р. з 
метою територіального розподілу військових та ін-
ших витрат були засновані губернії, а на створений 
в 1711 р. Правлячий Сенат були покладені завдання 
вищого розпорядження і нагляду за управлінням, в 
першу чергу фінансовим, і тільки він згідно з Ре-
гламентом мав право накладати податі. У 1780 р. 
з метою впорядкування фінансів Катерина II ство-
рила Експедицію про державні доходи, проте ко-
рінні зміни сталися лише тоді, коли в 1802 р. було 
створено Міністерство фінансів, що відало держав-
ними доходами і витратами. Створені разом з ним 
міністерства повинні були надавати Міністерству 
фінансів свої кошториси на майбутній рік. Усі відо-
мчі кошториси зводилися Міністерством фінансів 
в єдиний розпис, а потім розглядалися в Комітеті 
міністрів і представлялися Імператорові на затвер-
дження. Істотними недоліками створеної систе-
ми були секретність і безконтрольність, оскільки 
вони породжували свавілля марнотратства. У 1858 
р. була створена Комісія для перебудови фінансів, 
яка через півроку затвердила план перетворень, 
що ґрунтувався на пропозиціях В.А.Татаринова. 
У 1862 р. Олександр II затвердив нові правила зі 
складання й затвердження бюджетного розпису, 
що передбачали здійснення принципу бюджетної 
єдності. Нові правила вимагали, щоб кожне управ-
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ління і міністерство надавало детальні різноманітні 
кошториси із зазначенням окремих статей і пара-
графів, що стало важливим етапом у розвитку бю-
джетної класифікації в Росії. Усі доходи зосереджу-
вались в касах Державного казначейства, а витрати 
здійснювалися з цих же кас відповідно до бюджет-
них кошторисів і касових розписів. Усією Росією 
вводилася єдина система бюджетного обліку й 
звітності. Це полегшило маневрування грошовою 
готівкою Міністерства фінансів. Крім того, був вве-
дений принцип гласності бюджету, і з 1862 р. дер-
жавні розписи стали публікуватися в російських та 
іноземних журналах [18]. Важливим етапом розви-
тку інституту державного бюджету в Росії стало і 
те, що відповідно до Основних державних законів 
Російської імперії Державний розпис затверджу-
вався Державною Думою. Таким чином, до 1913 р. 
Російська імперія мала в розпорядженні розвинену 
систему бюджетного устрою, що не поступалася 
передовим зразкам того часу [4, с. 13-14].

Таким чином, державний розпис перестав бути 
для публіки таємницею тільки з виданням в 1862 р. 
22 травня нових правил порядку складання розпису 
разом з новими правилами касового устрою. Про-
те істотний недолік колишніх державних розписів 
полягав в тому, що вони містили в собі далеко не 
всі суми доходів і витрат, які виявлялися насправ-
ді. Так, спеціальні кошти окремих відомств, будучи 
повною власністю цих відомств, не враховувалися 
при складанні державного розпису. Також в кла-
сифікації статей не було чіткої системи; справжня 
продуктивність кожної галузі доходів не була відо-
ма, оскільки витрати зі стягування доходів не були 
відокремлені від витрат на управління. Розписи не 
були досить детальні, а з іншого боку – були дуже 
заплутані; доводилося за потреби погоджуватися з 
цифрами, іноді очевидно неправильними, оскільки 
досліджувати їх правильність або неправильність 
було надзвичайно важко.

Фінанси як самостійна сфера людської діяль-
ності й економічна категорія сформувались на 
кілька століть раніше ніж бюджет, але поступово 
бюджетні відносини стали головними у фінансо-
вих. Щодо бюджетної системи України, то вона 
має глибоке коріння, її становлення відбувалося ще 
в часи Київської Русі, Гетьманщини, Запорозької 
Січі. Сучасна бюджетна система сформувалась на 
базі бюджетних відносин, які мали місце в Радян-
ському Союзі. Нині здійснюється реформування 
всіх сторін соціально-економічного устрою держа-
ви, у тому числі формуються нові ознаки бюджет-
ної системи [17, с. 281]. За період радянських часів 
у науці фінансового права чітко було сформовано 
систему інститутів, які увійшли до складу фінансо-
вого права як самостійної галузі права. Центральне 
місце у цій системі було відведено інституту бю-
джетного права.

Як і будь-який інститут, бюджет зазнавав зміни 
в часі. В цілому вони відбувалися еволюційно, про-
те на цьому шляху були і важливі етапи, що якісно 
міняють цей інститут. З ускладненням громадських 
стосунків, активізацією товарно-грошового обміну, 

розвитком державного устрою змінювалися і бю-
джет, його форма, зміст і структура. З часом вини-
кла необхідність у бюджеті як основному фінансо-
вому плані держави, що містить розпис доходів і 
витрат, викритому у формі закону, в чому виявила-
ся правова природа бюджету [20, c. 63].

Незважаючи на певну прогресивність прийня-
того бюджетного законодавства, його реалізація на 
практиці була далекою від написаного на папері. 
Як відмічав Л.Н.Яснопольський, «бюджетна сфе-
ра є однією з тих сфер, де формальне право вкрай 
здатне перетворюватися на абсолютно відмінну 
від нього бюджетну практику, іноді знецінювальну 
формально здійснене законодавство» [26]. 

У той же час впродовж тривалого періоду нор-
ми бюджетного законодавства, що вивчалися, по-
стійно зазнавали зміни в плані їх вдосконалення. 
Вдосконалення правових норм, розвиток гласності 
у бюджетній сфері позначався і на структурі бю-
джету, передусім на структурі витрат. 

Україна як суверенна і незалежна держава за 
останні роки здійснила помітну розбудову бюджет-
ної системи щодо пристосування її до нових умов 
господарювання, зумовлених появою різних форм 
власності, і насамперед приватної.

Бюджетна система, успадкована від радянських 
часів, не відповідала ринковим умовам, і тому по-
стало питання про її перебудову з урахуванням на-
ціональної економіки, форм власності та досвіду 
інших країн. Необхідно підкреслити, що бюджетна 
система у роки радянської влади характеризувала-
ся по-різному. Тоді вона розглядалася як система, 
заснована на економічних відносинах і юридичних 
нормах, сукупність бюджетів адміністративно-тери-
торіальних одиниць тієї чи іншої держави, а також 
бюджетів (кошторисів) фінансово самостійних дер-
жавних закладів [19, с. 176]. Інші автори вважали, 
що бюджетна система тодішньої країни становить 
засновану на державному устрої та чинних законо-
давчих нормах сукупність ланок державного бю-
джету [3, с. 27]. Подібної думки дотримувалися й 
інші вчені-фінансисти, які доводили, що бюджетна 
система являє собою сукупність окремих бюджетів, 
об’єднаних у єдиному державному бюджеті [22, с. 
235]. Незважаючи на досить широкий спектр дефі-
ніцій, є достатньо підстав для висновку, що її основу 
становлять фінансові відносини, які виникають під 
час формування і використання грошових фондів 
суб’єктами господарювання на макро- і мікрорівні.

Після здобуття незалежності Україна набула 
статусу унітарної держави, постало питання про 
формування нової бюджетної системи. Її розбудову 
було зумовлено потребами соціально-економічно-
го розвитку країни. Розпочалася вона 5 грудня 1990 
року, після прийняття Закону «Про бюджетну сис-
тему України».

Однак не минуло й року після прийняття цього 
закону, як до нього почали вносити численні допо-
внення й уточнення. У результаті виникла потреба 
у прийнятті Закону «Про бюджетну систему Укра-
їни» у новій редакції. Нова редакція відрізнялася 
від попередньої, зокрема з’явилися нові статті, 
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уточнено окремі положення тощо. Проте якщо 
характеризувати закон у цілому, він не повністю 
відповідав вимогам сучасності, а бюджетна сис-
тема майже не відрізнялася від системи, яка діяла 
за принципом централізму, завдяки якому податок 
з обороту, відрахування від прибутку і прибутко-
вий податок із підприємств союзного значення (а 
їх була переважна більшість) перераховувалися 
до центральних органів влади. Пріоритетними га-
лузями, великими промисловими підприємствами 
управляли центральні органи влади. 

Радикальні зміни сталися після прийняття Вер-
ховною Радою України 21 червня 2001 року Закону 
про «Бюджетний кодекс України», який практично 
втратив чинність, а разом із ним і поняття «бю-
джетний устрій», яке характеризувалося як органі-
зація і принципи побудови бюджетної системи, її 
структури, взаємозв’язку між окремими її ланками. 

У практиці використання терміну «бюджет» 
можливі декілька значень і застосування його в 
різних сенсах. При вживанні слова бюджет на 
практиці під ним розуміється і грошовий фонд, 
що знаходиться в руках держави, і документ, що 
визначає порядок його складання і використання. 
З термінологічної точки зору правильніше розді-
ляти ці поняття. Виділяють як мінімум два підхо-
ди до визначення категорії «бюджет»: правова та 
економічна. Коли мова йде про складання, при-
йняття та використання, бюджет розуміють як фі-
нансовий план або як кошторис чи розпис доходів 
та видатків. Так, стосовно останнього визначення 
професор І.Х.Озеров у своїй праці «Основи фінан-
сової науки» наголошував на розбіжностях між по-
няттями «бюджет» і «розпис». Учений вважає, що 
розпис із бюджетом співвідноситься як частина із 
загальним, і розпис є лише додатком бюджетного 
закону до конкретного випадку [9, с. 46].

Стан бюджету як фінансового плану характери-
зується трьома показниками:

- рівновага доходів і видатків;
- бюджетний надлишок (профіцит);
- бюджетний дефіцит. 
Коли ж мова йде про оформлення, тобто про 

затвердження проекту бюджету відповідними ор-
ганами місцевого самоврядування, бюджет розумі-
ють уже як акт, що встановлює фінансовий план. 
На думку О.А.Музики-Стефанчук, будь-який акт 
про бюджет є зовнішнім оформленням бюджету. 
Учена зауважує, що не слід ототожнювати бюджет 
і акт про бюджет, оскільки бюджет у власному ро-
зумінні не є і не може бути законом [13, с. 10], а 
також наголошує на беззаперечності того, що бю-
джет є складною економічною та правовою катего-
рією. [14, c.c.77] Економісти визначають бюджет як 
«річний план доходів і витрат держави» [25, с. 282]. 
З юридичної точки зору бюджет розглядається як 
нормативний правовий акт, що є основним фінан-
совим правом формування, розподілу і використан-
ня централізованого грошового фонду держави або 
адміністративно-територіальної одиниці, затвер-
джуваний відповідним представницьким органом 
державної влади [21, с. 99-100]. Очевидно, що по-

няття «бюджет» з економічної і з юридичної точок 
зору будуть близькими, але все ж такими, що роз-
різняються. На думку деяких авторів, коли йдеться 
про правовий акт, що закріплює прибуткові надхо-
дження до державного бюджетного фонду і статей 
витрачання цих коштів на найближчий фінансовий 
рік, правильніше було б використовувати термін 
«бюджетний план» [5, с. 7].

Деякі науковці виділяють ознаки бюджету: іс-
торичність, плановість, термін дії, юридичний ха-
рактер [6, с. 11]. На думку М.В.Корягіна, такі озна-
ки є головними ознаками бюджету як економічної 
категорії. 

Бюджет як правова категорія має наступні озна-
ки: по-перше, це загальнодержавний фонд грошо-
вих коштів, що створюється для покриття держав-
них витрат; по-друге, це фінансовий план держави, 
де вказані його доходи і витрати; по-третє, це осно-
вний фінансовий план держави, оскільки разом з 
ним діють і фінансові плани підприємств, органі-
зацій [11, с. 200]. Як основний фінансовий план 
бюджет характеризується універсальністю і коор-
динацією. Універсальність бюджету як фінансо-
вого акту виявляється в аспекті охоплення ним, як 
жодним іншим фінансовим планом, практично усіх 
областей і сфер економічного і соціального розви-
тку. Координуюча роль бюджету виявляється через 
взаємозв'язок показників бюджету з показниками 
інших фінансових планів. 

Щодо економічного змісту поняття «бюджет» 
О.А.Музика-Стефанчук виділяє два його прояви, а 
саме: матеріальний і суспільний [14, с. 78]. На дум-
ку автора, перший полягає в тому, що бюджет являє 
собою централізований фонд коштів, який надхо-
дить у розпорядження відповідних представниць-
ких органів для забезпечення здійснення функцій 
держави чи органів місцевого самоврядування. За 
суспільною ознакою бюджет – це система еконо-
мічних відносин, пов’язаних зі збиранням та вико-
ристанням грошового фонду.

Професор Л.К.Воронова зазначає, що понят-
тя бюджету як економічної категорії не пов’язане 
з його офіційним оформленням, тобто з поняттям 
бюджету як правової категорії. Правове призначен-
ня бюджету полягає в тому, що він надає органам 
влади, які його затверджують, можливість вищого 
постійного управління в галузі фінансової діяль-
ності, контролю за діяльністю виконавчо-розпо-
рядчих органів, які складають і виконують бюджет. 
Саме завдяки бюджету фінансова діяльність орга-
нів управління набуває характеру виконання тим-
часових, періодичних правових норм, залучення 
доходів та їх витрачання стає правомірним, а на-
слідки ведення фінансової діяльності точно періо-
дизуються [2, с. 9-10]. 

За визначенням О.І.Худякова, бюджет як пра-
вова категорія – це фінансово-правовий акт, за до-
помогою якого затверджується фінансовий план 
формування та розподілу державного грошового 
фонду, що створюється на державному та місцево-
му рівнях, призначений для фінансування загаль-
нодержавних завдань і функцій [23, с. 10]. 
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Таким чином, бюджет одночасно є фінансовим 
планом відповідного публічно-правового утворен-
ня, фондом грошових коштів і нормативним право-
вим актом, що матеріально опосередковує функції 
держави і муніципальних утворень.

Висновки. Історичний розвиток бюджету є по-
ступовим переходом від простого рахівництва до 
складання спочатку у вигляді приватних розписів, 
потім у вигляді загальніших кошторисів держав-
них доходів і витрат, поки, нарешті, не з'являється 
загальний кошторис у вигляді бюджету в теперіш-
ньому значенні. Державний бюджет існує прак-
тично з моменту виникнення інституту держави. 
Друга половина ХIХ ст. – це початок становлення 
бюджетного законодавства в Росії на принципах, 
сформульованих ще М.М.Спіранським: збалансо-
ваність бюджету і розвиток гласності у бюджетній 
сфері. Не все в цьому плані було досягнуто, зокре-
ма, деякі статті витрат залишалися таємничими, 
сам бюджет майже усі роки був дефіцитним. Збе-
рігався характерний і для європейських країн по-
діл бюджету на звичайний і надзвичайний. В ціло-
му специфіка правового регулювання бюджетного 
процесу не дозволяла сформувати такий бюджет, 
який був потрібен державі з економікою, що актив-
но розвивалася. На перехід від системи формаль-
ного бюджету до системи реального бюджету Росії 
знадобилося майже століття. 

На сучасному етапі розвитку Державний бю-
джет є найбільшим централізованим фондом ко-
штів, що перебуває в розпорядженні уряду і забез-
печує провадження державної політики, тому за 
його допомогою уряд концентрує у своїх руках зна-

чну частину національного доходу, що перерозпо-
діляється фінансовими методами. Саме в цій ланці 
фінансової системи зосереджуються найбільші до-
ходи та найважливіші з політичної й економічної 
точки зору загальнодержавні видатки. Бюджет є 
елементом посилення ролі держави в економіці. 
Саме бюджет повинен і може забезпечити збіль-
шення об'єму фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації його функцій, у тому числі соціально-
економічних завдань, які в сукупності мають бути 
спрямовані на стійкий розвиток економіки. Таким 
чином, бюджет є свого роду інструментом стиму-
лювання економіки. Державний бюджет – цен-
тральна ланка фінансової системи держави. Бю-
джет як ланка фінансової системи має особливості, 
що відрізняють його від інших ланок фінансової 
системи:

1) державний бюджет є особливою формою 
перерозподільних стосунків, пов'язаною з відосо-
бленням частини національного доходу у власність 
усієї держави і її використанням з метою задово-
лення потреб усього суспільства і окремих його 
державно-територіальних утворень; 

2) перерозподіл національного доходу бюджет-
ними методами в значній мірі, ніж в інших ланках 
фінансової системи, визначається потребами роз-
ширеного відтворення в цілому і завданнями, що 
стоять перед суспільством на кожному історично-
му етапі розвитку; 

3) сфера бюджетного розподілу займає цен-
тральне місце у складі державних фінансів, що 
обумовлено ключовим положенням бюджету в по-
рівнянні з іншими ланками фінансової системи. 
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Проблеми адміністративно-правового регу-
лювання у сфері забезпечення економічної без-
пеки пов'язані з тим, що, по-перше, економічна 
безпека за своєю сутністю є однією з форм про-
яву загального прагнення всіх суб'єктів суспіль-
ства до стабільності і надійності, по-друге, в да-
ній сфері концентруються інтереси всіх суб'єктів 
господарювання: від держави до окремого гро-
мадянина, по-третє, сучасне українське суспіль-
ство, розвиваючись у бік демократичної ринкової 
держави, неминуче прагне перейти від виключно 
силових до правових методів забезпечення еко-
номічної безпеки.

Не дивлячись на досить високу ступінь розробки 
проблеми адміністративно-правового регулювання 
економічної безпеки залізничного транспорту, в те-
орії та на практиці залишається певна низка спірних 
питань, що вимагають особливого вирішення. 

Отже, вищезазначене свідчить про нагальну по-
требу поглибленого теоретичного аналізу проблем 
адміністративно-правового регулювання економіч-
ної безпеки на залізничному транспорті та виро-

блення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 
їх вдосконалення.

Протягом останніх років проблеми правового 
регулювання економічної безпеки на транспорті 
взагалі і його окремих видів, зокрема, досліджу-
валися в роботах А.В. Сюсюкіна, М.Л. Шелухіна, 
О.Б. Чорномаза та ін. При цьому самостійних до-
сліджень, присвячених адміністративно-правовому 
регулюванню економічної безпеки на залізничному 
транспорті майже не проводилося, публікацій з да-
ної теми невелика кількість.

Отже, метою даної статті є надання загальної 
характеристики адміністративно-правового ре-
гулювання економічної безпеки на залізничному 
транспорті 

У загальному вигляді під правовим регулю-
ванням (від лат. regulare – «спрямування, впо-
рядкування») розуміють один з основних засо-
бів державного впливу на суспільні відносини 
з метою впорядкування їх в інтересах людини, 
суспільства і держави. Правове регулювання – це 
здійснюваний всією системою юридичних засо-
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пилипенко С. і.,
співробітник відділу організації наукової роботи,

Донецький юридичний інститут МВС України

У статті розглядаються проблеми адміністративно-правового регулювання економічної безпеки залізничного тран-
спорту. Надається поняття адміністративно-правовому регулюванню взагалі та економічною безпекою на залізничному 
транспорті, зокрема. Зроблено загальний аналіз предмета та основних елементів адміністративно-правового регулюван-
ня економічної безпеки залізничного транспорту.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правовий механізм, економічна безпека, 
залізничний транспорт, адміністративне правопорушення, адміністративне право, безпека руху, безпека експлуатації.

В статье рассматриваются проблемы административно-правового регулирования экономической безопаснос-
ти железнодорожного транспорта. Предоставляется понятие административно-правовому регулированию вообще 
и экономической безопасностью на железнодорожном транспорте, в частности. Сделан общий анализ предмета и 
основных элементов административно-правового регулирования экономической безопасности железнодорожного тран-
спорта.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, административно-правовой механизм, 
экономическая безопасность, железнодорожный транспорт, административные правонарушения, административное 
право, безопасность движения, безопасность эксплуатации.

In the article the problems of administrative and legal regulation of economic safety of rail transport are devoted. The 
concept of administrative and legal regulation in general and the economic security of the railways in particular are given. 
A general analysis of the subject and the main elements of the administrative and legal regulation of economic safety of rail 
transport are made.

Key words: administrative and legal regulation, administrative and legal framework, economic security, rail transport, 
administrative infraction, administrative law, safety, safety of operation.
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бів державно-владний вплив на суспільні від-
носини з метою їх впорядкування, закріплення, 
охорони та розвитку.

З урахуванням предмета і основного методу 
галузі адміністративного права можемо зазначити, 
що адміністративно-правове регулювання харак-
теризує спеціально-юридичний механізм впливу 
адміністративного права на поведінку і діяльність 
його адресатів. Унаслідок адміністративно-право-
вої регламентації формується юридична основа, 
визначаються зафіксовані в правових веліннях орі-
єнтири для організації діяльності учасників адмі-
ністративно-правових відносин на досягнення фак-
тичних завдань адміністративного права.

До сфери адміністративно-правового регулю-
вання входять відносини:

1) які відображають індивідуальні публічні 
потреби фізичних і юридичних осіб; третіх осіб, 
права та свободи яких порушуються першими; за-
гальний публічний інтерес держави й українського 
народу в цілому; 

2) які реалізують імперативно-владну компетен-
цію публічної адміністрації та взаємні публічні інтер-
еси всіх невладних учасників адміністративно-пра-
вих відносин, кожний з яких має йти на певний утиск 
своїх інтересів задля задоволення інтересів іншого; 

3) які потребують дотримання певних установ-
лених державою в адміністративно-правових нор-
мах правил.

До елементів адміністративно-правового ре-
гулювання відносяться: адміністративно-правові 
норми; методи, засоби і типи адміністративного 
права; механізм адміністративно-правового регу-
лювання в цілому. Оціночним критерієм адміні-
стративно-правового регулювання є ефективність. 

Отже, за допомогою адміністративно-правового 
регулювання відносини між суб’єктами адміністра-
тивного права набувають певної правової форми.

Таким чином, адміністративно-правове регу-
лювання – це цілеспрямований вплив норм адміні-
стративного права на суспільні відносини з метою 
забезпечення за допомоги адміністративно-право-
вих засобів, прав, свобод і публічних законних ін-
тересів фізичних та юридичних осіб, нормального 
функціонування громадянського суспільства та 
держави [1].

Перед тим як безпосередньо розпочати обгово-
рення проблеми, що заявлена, вважаємо за необхід-
не зробити невеликий відступ та відзначити, що еко-
номічна безпека залізничного транспорту є однією з 
важливих складових національної безпеки країни. В 
Україні вона почала свій розвиток з моменту ство-
рення перших залізниць. Наразі, безпека залізнич-
ного транспорту включає в себе систему сигналіза-
ції та безпеку руху, охорону державної та військової 
таємниці при здійсненні залізничних перевезень, за-
соби пожежогасіння та звичайно – боротьбу з право-
порушеннями на залізничному транспорті. 

Вважаємо, що під економічною безпекою за-
лізничного транспорту – слід розуміти одну з клю-
чових елементів економічної системи країни, котра 
забезпечує захищеність прав та інтересів суб’єктів 

економічних відносин, постійність у наданні необ-
хідних ресурсів транспортному комплексу, а також 
послідовну реалізацію суспільних потреб на вітчиз-
няному та міжнародному рівні, що виявляється у 
постійному контролі держави за зворотом та вико-
ристанням власних транспортних ресурсів з метою 
забезпечення стабільного зросту економіки країни.

Економічна безпека, будучи складовою части-
ною загальної системи національної безпеки, пред-
ставляє основу для функціонування та розвитку 
будь-якої держави і припускає, перш за все, ство-
рення умов для ведення підприємницької діяльнос-
ті, наявність сприятливого клімату для інвестицій 
і інновацій, захист права власності, стримування і 
мінімізацію загроз, здатних дестабілізувати ситуа-
цію. При вирішенні даних завдань важливе місце 
займає боротьба з економічними злочинами та про-
тидія корупції, які є одними з основних загроз еко-
номічній безпеці держави.

Забезпечення економічної безпеки – це га-
рантія незалежності країни, умова стабільності й 
ефективної життєдіяльності суспільства, основа 
для функціонування і стійкого розвитку держави. 
Гарантія охорони прав учасників економічних від-
носин, наявність постійної загрози економічним 
інтересам особистості, суспільства і держави обу-
мовлює необхідність існування попереджувально-
го, безперервно діючого адміністративно-право-
вого режиму економічної безпеки, що є складним 
комплексним утворенням, що складається з юри-
дично оформлених спеціальних адміністративно-
правових режимів.

На нашу думку, необхідність регламентації за-
безпечення національної безпеки є одним з факто-
рів, що обумовили появу та розвиток галузі адмі-
ністративного права, фактором, що зіграв основну 
роль в його становленні як галузі і науки. Забезпе-
чення економічної безпеки залізничного транспор-
ту являє собою одну з ключових завдань органів 
державної влади. 

Численні переліки загроз економічним інтер-
есам в різних сферах державної та громадської 
діяльності не є остаточними, вони потребують 
ранжирування за ступенем пріоритетності розроб-
ки заходів забезпечення безпеки. З уточненням їх 
переліку основне смислове навантаження доцільно 
перенести на створення ефективного механізму, що 
забезпечує своєчасне розпізнавання загроз, адек-
ватне реагування на їх виникнення, визначення 
критеріїв і параметрів економічної безпеки, ефек-
тивне правове регулювання в даній сфері [2].

Функціонування механізму адміністративно-
правового забезпечення економічної безпеки мож-
на уявити наступним чином: держава сприймає 
загрозу, оцінює її, розробляє політику і конкретні 
заходи щодо блокування або нейтралізації можли-
вих або вже існуючих загроз, а потім реалізує ці за-
ходи шляхом застосування адміністративно-право-
вих засобів і методів. 

Держава регулює забезпечення безпеки на 
транспорті, в тому числі кримінологічної, проти-
дію злочинності та корупції шляхом прийняття 
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ряду міжнародних і національних законодавчо-
нормативних актів, як загального напряму, так і 
безпосередньо спрямованих на забезпечення цих 
процесів на транспорті. Наприклад, до таких доку-
ментів можна віднести Угоду про співробітництво 
держав – учасниць СНД у боротьбі зі злочинністю 
на транспорті, Закон України «Про боротьбу з ко-
рупцією», постанову Кабінету Міністрів України 
«Про забезпечення охорони вантажів, що перево-
зяться залізничним транспортом» та ін.

На відомчому рівні законодавство України 
зобов’язує Міністерство інфраструктури як цен-
тральний орган виконавчої влади в транспорт-
ній галузі організовувати й контролювати ро-
боту, пов´язану із забезпеченням безпеки руху 
транспортних засобів, вживати заходів щодо змен-
шення шкідливого впливу функціонування тран-
спорту на довкілля та забезпечувати екологічну 
безпеку на транспорті. Державна адміністрація за-
лізничного транспорту України (Укрзалізниця) як 
орган централізованого управління залізничним 
транспортом зобов´язана вживати заходів щодо 
забезпечення безпеки функціонування залізнично-
го транспорту, його інфраструктури та надійності 
його роботи, здійснювати контроль за ефективніс-
тю використання і збереженням закріпленого за 
підприємствами державного майна [3, с. 145]

З юридичної точки зору, економічна безпека 
залізничного транспорту включає в себе дві скла-
дові: по-перше, це такий стан, що підлягає право-
вому регулюванню суспільних відносин, при яко-
му поведінка суб'єктів права у сфері виробництва, 
обміну, розподілу і споживання матеріальних і 
духовних благ відповідає встановленим правовим 
розпорядженням; по-друге, це такий стан законо-
давства, що регулює сферу економічних відносин, 
при якому воно відповідає вимогам безпеки. 

Загрози економічній безпеці залізничного тран-
спорту вимагають концептуального підходу до ви-
рішення проблеми своєчасного їх виявлення, про-
тидії їм та адекватного адміністративно-правового 
регулювання.

Правовий механізм забезпечення економіч-
ної безпеки залізничного транспорту являє собою 
комплекс засобів, в першу чергу, адміністративно-
правових, за допомогою яких здійснюється ціле-
спрямований державно-правовий вплив на суспіль-
ні відносини у сфері безпеки руху та експлуатації 
залізничного транспорту. Дія зазначеного механіз-
му забезпечується його ключовими елементами: 
правовими нормами, суспільними відносинами, 
моніторингом факторів, що визначають виникнен-
ня загроз економічній безпеці, правозастосуванням 
та правотворчістю.

Основний елемент механізму адміністратив-
но-правового регулювання в сфері забезпечення 
економічної безпеки залізничного транспорту ха-
рактеризуються, по-перше, складним об'єктом, що 
включає економічну безпеку і поведінку учасників 
економічної діяльності у транспортній сфері, по-
друге, багатосуб'єктністю, зумовленою наявніс-
тю владного суб'єкта і обов'язкового (суспільства 

і конкретної особистості), по-третє, спеціальним 
складом правопорушень. 

Адміністративно-правовий інститут економіч-
ної безпеки характеризується великою кількістю 
зобов'язуючих, розпорядчих і забороняючих норм. 

При аналізі відповідальності, як складової адмі-
ністративно-правового механізму забезпечення еко-
номічної безпеки залізничного транспорту, за проти-
правні діяння, що посягають на економічну безпеку 
залізничного транспорту, ми дійшли висновку, що 
аналізований інститут обслуговується не тільки адмі-
ністративним правом, але і нормами цивільного і кри-
мінального права. Інститут забезпечення економічної 
безпеки залізничного транспорту складається з: норм 
адміністративного і цивільного права, що встановлю-
ють статуси суб'єктів правовідносин у сфері забезпе-
чення економічної безпеки залізничного транспорту; 
норм адміністративного, кримінального та господар-
ського права, які охороняють порядок здійснення еко-
номічної діяльності в розглядуваній сфері.

Заборона, дозвіл, припис, складові системи ком-
понентів адміністративно-правового методу, відріз-
няються від заборон, дозволів і приписів як цивіль-
но-правового, так і кримінально-правового методів. 
Тим самим, у сфері забезпечення економічної безпе-
ки залізничного транспорту адміністративно-право-
вий метод набуває специфіки у порівнянні з двома 
іншими методами правового регулювання. 

Предмет адміністративно-правового регулюван-
ня економічної безпеки залізничного транспорту має 
охоплювати наступні ключові елементи: 1) суспільні 
відносини, а точніше, суспільні відносини в сфері 
виробництва, розподілу, обміну та споживання мате-
ріальних і духовних благ; 2) відносини з виявлення 
загроз нормальному функціонуванню залізничного 
транспорту і захист від них, результатом чого має 
стати такий стан економічних відносин, який харак-
теризується якісними критеріями і параметрами (по-
роговими значеннями), які є законодавчо закріплени-
ми; 3) суспільні відносини з підтримання економічної 
безпеки всієї сукупності державно-правових засобів 
у сфері виробництва, розподілу, обміну, споживання 
матеріальних і духовних благ, які повинні правовими 
методами приводитися в певний якісний, сприятли-
вий стан і підтримуватися в такому стані. 

Таким чином, в предмет адміністративно-пра-
вового регулювання економічної безпеки заліз-
ничного транспорту слід включити всі ті відноси-
ни, які так чи інакше пов'язані з її забезпеченням. 
При цьому потрібно враховувати, що забезпечення 
економічної безпеки має здійснюватися шляхом 
спільної цілеспрямованої діяльності державних і 
громадських інститутів, а також тих суб’єктів, які 
беруть участь у виявленні, запобіганні і протидії 
різним загрозам економічній безпеці. Ця діяльність 
повинна носити правовий характер і ґрунтуватися 
на принципі законності [2]. 

В цілому сьогодні основне завдання полягає в 
тому, щоб в можливо короткі терміни надати укра-
їнському законодавству в досліджуваній сфері 
необхідну йому системність: привести у відповід-
ність з новим законодавством діючі численні і не-
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рідко колізійні та конкуруючі нормативно-правові 
акти; підготувати та опублікувати нові закони, а 
також інші нормативні акти з реалізації законодав-
ства в сфері забезпечення економічної безпеки, в 
тому числі для проведення економічних реформ. 

У сфері правового регулювання економіч-
ної безпеки провідна роль належить законності 
і правопорядку, так як саме через них державно-
обов'язкові рішення, зафіксовані в різних норма-
тивних актах, втілюються в реальну дійсність. Ба-
гато що тут залежить від підвищення рівня якості 
законів та інших нормативно-правових актів. Разом 
з тим, головним напрямком зміцнення законності 
та правопорядку, виконавської дисципліни в сус-
пільстві і державі в сфері забезпечення економічної 
безпеки залізничного транспорту, перекладу норм 
права в опосередковувані ними суспільні відноси-
ни в даній сфері є повсюдне «пожвавлення» меха-
нізму законності і правопорядку. 

Самостійною проблемою забезпечення еконо-
мічної безпеки залізничного транспорту є питання 
визначення меж та суб'єктів цієї діяльності. Тут 
неприпустимо як надмірне розширення меж і кіль-
кості суб'єктів, так і надмірне спрощення питання. 
Необхідно виробити такий правовий механізм, 
який дозволив би реалізувати у сфері забезпечення 
економічної безпеки інтереси і держави. 

В умовах різноманіття і рівноправності форм 
власності розв'язання проблеми забезпечення еко-
номічної безпеки залізничного транспорту немож-
ливо, по-перше, без ініціативи і серйозних зусиль 
самих суб’єктів транспортних правовідносин, по-
друге, без створення органами влади спеціальної 
інфраструктури, що сприяє ефективній боротьбі 
з різними правопорушеннями і постійному від-
творенню умов для нормального функціонування 
транспортного комплексу, і, по-третє, без чіткого 

правового регулювання функцій, обов'язків і форм 
забезпечення економічної безпеки залізничного 
транспорту на всіх рівнях соціально-економічної 
системи і у всіх регіонах країни. 

Система суб'єктів адміністративно-правового 
забезпечення економічної безпеки залізничного 
транспорту включає в себе широке коло структур 
державної та недержавної приналежності, що не-
минуче породжує приватні, відомчі інтереси, вза-
ємне суперництво. Їх діяльність повинна чітко впи-
суватися в русло єдиної, цілеспрямованої політики, 
і тому вона також потребує координації [1].

Таким чином, підводячи підсумок вищенаведе-
ному, вважаємо, що під адміністративно-правовим 
регулюванням економічної безпеки залізничного 
транспорту слід розуміти процес цілеспрямовано-
го пливу держави на суспільні відносини в сфері 
безпеки руху та експлуатації залізничного тран-
спорту, що здійснюється за допомоги комплексу 
спеціальних адміністративно-правових засобів та 
методів, що спрямовані на їх стабілізацію та упо-
рядкування.

Серед пріоритетних напрямів удосконалення 
адміністративно-правового регулювання право-
відносин на залізничному транспорті пропонуємо 
провести оптимізацію організаційно-управлін-
ських засад правоохоронної діяльності транспорт-
ної міліції, служби охорони залізничних станцій, 
прокуратури та інших органів; забезпечити роз-
виток різних форм співпраці між адміністраціями 
залізниць та органами внутрішніх справ на тран-
спорті; забезпечити удосконалення правової осно-
ви роботи служб та підрозділів транспортної мілі-
ції, їх взаємодію зі спеціалізованими підрозділами 
залізничного транспорту, які забезпечують безпеку 
громадян на об’єктах залізничного транспорту та 
охорону їх власності [1]. 
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Сучасна структурна побудова органів внутріш-
ніх справ, є недосконалою та малоефективною і не 
відповідає Євроінтеграційним процесам Україн-
ського суспільства, що зазначено указом Президен-
та України № 127 від 12 березня 2013 року «Про 
невідкладні заходи щодо європейської інтеграції 
України». Важливою складовою успішної діяль-
ності ОВС є провадження демократичних принци-
пів державного управлінні, децентралізація право-
охоронної функції, наближення її до суспільства, 
перетворення каральних підрозділів на соціально 
правоохоронний орган. 

Докорінна зміна структури Міністерства вну-
трішніх справ ні в кого не визиває сумніву, є об-
ґрунтованою, та своєчасною і відповідає націо-
нальному плану дій щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава”, затверджених Указом Пре-
зидента України від 12 березня 2012 року №187, 
яким, Президент України поставив завдання, щодо 
удосконалення структури Міністерства внутріш-
ніх справ України та перетворення його в цивільне 
відомство, створення в системі Міністерства вну-
трішніх справ України єдиного електронного доку-
ментообігу[1].

З запровадженням нового Кримінально Процесу-
ального Кодексу, виникла нагальна потреба в рефор-
муванні правоохоронних органів. Про, що заявив 
Президент України Янукович Віктор Федорович на 
координаційній нараді керівників правоохоронних 
органів на тему «Забезпечення протидії злочинності 
та корупції в державі в умовах реформування кри-
мінального процесуального законодавства»: «Немає 
жодних сумнівів у необхідності масштабних пере-
творень у сфері кримінальної юстиції.

Ми маємо активізувати реформи, забезпечити 
їх успішність. На це буде спрямована реалізація 
Концепції реформування правоохоронних органів, 
що має бути прийнята найближчим часом.»[2].

За словами Міністра МВС України Захарченка 
Віталія Юрійовича, що необхідно створити таке 
правоохоронне відомство яке б займалося вирі-
шенням нагальних проблем громадян, стало по-
мічником і захисником для законослухняних гро-
мадян[3]. 

Загальна декларація прав людини проголошує, 
що в основи державного управління повинні базу-
ватися на правах та свободах громадянина; на де-
мократичних принципах і нормах організації будь-
якої державної влади; народовладдю; верховенство 
права і наявність незалежних від влади судових 
органів; неухильне забезпечення прав людини[4], 
дане підґрунтя повинно лягти в основу сучасного 
правоохоронного відомства.

Аналізуючи зміст Загальної декларації прав 
людини й ухвалені на її підставі інші міжнародні 
акти, зокрема Європейську конвенцію про захист 

прав і основних свобод людини, легко дійти висно-
вку, що їх цінність і значення полягають не тільки в 
закріплених у них основних правах і свободах, але 
здебільшого у механізмах імплементації.

Вище наведене і формує мету статті: Щоб яко-
мога ширше дослідити структуру органів внутріш-
ніх справ, з висловленням своїх пропозицій які б 
були використані в структурній побудові органів 
внутрішніх справ, яка найбільше відповідала на-
гальним потребам, та виконували свої функції різ-
них територіальних рівнях. 

Г.А Туманов одним із перших, хто займався до-
слідженням структури органів внутрішніх справ, а 
також вагомими і фундаментальними вважаються 
дослідження зроблені О.М.Бандуркою, Ю.Ф. Крав-
ченком.

Окрім того, дослідженням структури займались 
В.Б.Аверьянов, В.З. Веселий, В.Т.Вишняков, Г.Г. 
Зуйков, В.Ф. Сухорєв, А.Ф. Майдиков та ряду ін-
ших авторів.

Дослідженню структури органу внутрішніх 
справ в цілому приділено багато уваги, на відміну 
дослідженню теоретичних засад структури при-
ділялась не належна увага, тому теоретична скла-
дова потребує додаткового вивчення, розробки та 
вдосконалення. Що б підрозділи міліції (поліції) 
вирішували завдання щодо захисту прав, свобод і 
законних інтересів людини і громадянина.

У кожному суспільстві, який став на шлях де-
мократичних перетворень, неминуче виникає по-
треба в створенні такої структури правоохоронного 
відомства, яка б відповідав логічно-конструктивній 
побудові державного правоохоронного органу. Для 
виконання цього завдання необхідно визначити, що 
ж таке структура, які її елементи, функції, форми та 
взаємозв’язок між ними.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. 
структура, нім. Struktur) – це взаєморозміщення 
та певний взаємозв'язок складових частин цілого, 
внутрішня будова. Структура також може відноси-
тися до устрою, організації чого-небудь[5].

У філософському енциклопедичному словни-
ку визначено, що структура – сукупність стійких 
зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність 
[6, с. 438].

Структура – це взаєморозміщення та взаємо-
зв'язок складових частин цілого; будова. Устрій, 
організація чого-небудь[7].

Дослідженням поняття структури займались 
науковці різних галузей (соціальної, економічної 
і т.д.), але на більше всього цікавить управлін-
сько-правовий аспект сутності поняття структура. 
Також при досліджені структури не можна не до-
сліджувати функції, що ми зробимо пізніше. Серед 
науковців не має єдиної точки зору, щодо визначен-
ня змісту структури.

За визначенням Г.В. Атаманчука, структурою є 
сукупність підрозділів, а в них посад, схема розпо-

The article deals with the question of regional structural building units of militia (police). The basic principles of the reform of 
the organizational structure of the regional police units (police).

Key words: police, region, system, regional police units, the environment reform.
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ділу між ними функцій і повноважень, покладених 
на орган, система взаємовідносин цих підрозділів і 
посад. [8, с. 143].

В своїй праці «Теория, практика и искусство 
управления» Кнорринг В.И. зазначає, що структу-
ра – це форма організації системи, єдність стійких 
взаємозв’язків між елементами, що складають сис-
тему [9, с. 118].

На думку Г.В. Щьокіна, структура – це орга-
нізація, яка відображає склад і підлеглість різних 
елементів, ланок і ступенів управління, що функ-
ціонують для досягнення певної мети. [10, с. 336].

В.М. Плішкін стверджує, що структуру – це су-
купність посад, об’єднаних за допомогою організа-
ційних зв’язків [11, с. 174].

Структура – це організаційна побудова органу 
внутрішніх справ, яка забезпечує взаєморозміщен-
ня, взаємодію і підлеглість підрозділів і посад, що 
входять до його складу, для виконання покладених 
на нього завдань: В.Ф. Сухарев [12, с. 12].

Закордоні науковці вирізняють, що структу-
ра – це та, яка найкраще дозволяє організації вза-
ємодіяти з зовнішнім середовищем, продуктивно і 
доцільно розподіляти і спрямовувати зусилля своїх 
співробітників, а також задовольняти потреби клі-
єнтів та досягати своїх цілей з високою ефективніс-
тю [13, с. 331].

Структура організації визначає структуру під 
цілей, яка служить критерієм вибору при підготов-
ці рішень у різних частинах організації. Вона вста-
новлює відповідальність підрозділів організації за 
ретельне дослідження окремих елементів зовніш-
нього оточення і за передачу до відповідних точок 
інформації про події, які вимагають особливої ува-
ги [14, с. 89].

На нашу думку, можна зробити висновок, що 
структура – це певний механізм взаємопов’язаних 
частин, які взаємодіють між собою по вертикалі 
та горизонталі, згідно поставлених завдань. 

Таким чином, виходячи з запропонованого 
нами визначення можна виділити основні складові 
структури це: механізм, частини, взаємодія по вер-
тикалі та горизонталі і завдання, що дає нам під-
стави глибше розібратися в складових структури.

Механізм – це (грец. μηχανή mechané – маши-
на) – це сукупність вчиняють необхідні рухи тіл 
(звичайно – деталей машин), рухомо-пов'язаних і 
дотичних між собою. Механізми служать для пере-
дачі руху і перетворення енергії[15].

Механізм – це пристрій, що передає або пере-
творює рух. Внутрішня будова, система чого-не-
будь. Сукупність станів і процесів, з яких склада-
ється певне фізичне, хімічне та ін. явище[16].

Частина – окрема одиниця, пайка, шматок і т. 
ін., які відділяються від чогось цілого. Певна кіль-
кість кого-небудь, чогось-небудь, що за якимись 
ознаками виділяється із загального числа. Скла-
дова одиниця, елемент цілого. Складовий елемент, 
деталь якого-небудь механізму, устаткування, ма-
шини і т. ін[17].

Взаємодія – це взаємний зв'язок між предме-
тами у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-
небудь[18].

Завдання – це визначений, запланований для 
виконання обсяг роботи, справа і т. ін. Настанова, 
розпорядження виконати певне доручення. Мета, 
до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити[19].

Вивчаючи визначення складових структури, 
ми ще раз підтверджуємось в правильності даного 
нами визначення.

Успішно створена, реорганізована структура є 
запорукою успіху роботи всієї системи. Тому при 
реформуванні структури необхідно враховувати 
наступні фактори побудови структури: 

децентралізувати нижні частини порядку 
структури, давши їм змогу більш оперативного 
прийняття рішень на виконання загальних завдань, 
залишивши вищим частинам порядку, загальну ко-
ординацію;

зменшити, або взагалі скоротити зайві частини 
порядку;

відсутність частин які здійснюють безпосеред-
ньо одні і ті ж завдання;

Повинно бути створено таке правоохоронне ві-
домство яке б перебувало в партнерських стосунків 
з населенням і користувалось його довірою. На зра-
зок Європейських країн де поліція створена і пра-
цює за територіальним принципом, кожна громада, 
контролює й оцінює роботу поліції, і вимагають 
збільшення її ефективності. Через це найкращим 
результатом роботи поліцейського органу є довіра 
населення, задоволення потреб платника податків в 
сфері правоохоронної діяльності.

висновок Головним питанням реформування 
МВС є не перейменування, а перетворення МВС з 
репресивної в сервісно-орієнтовану структуру[20].

Реформування – це тривалий процес. Про його 
завершення можна буде говорити лише тоді, коли 
люди реально відчують поліпшення, передусім, 
сервісного обслуговування з боку міліції та твердо 
знатимуть, що правоохоронці своєчасно нададуть 
їм фахову допомогу у захисті прав і свобод[21].

Отже, структура – це певний механізм 
взаємопов’язаних частин, які взаємодіють між со-
бою по вертикалі та горизонталі, згідно постав-
лених завдань.
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постановка проблеми. Актуалізація пробле-
ми адміністративного договору обумовлена де-
кількома факторами. По-перше, зростанням ролі 
публічного права в регулюванні суспільних від-
носин; по-друге, розвитком договірних стосунків 
у публічно-правових відносинах; по-третє, ви-
вчення питання цього питання є важливим для ад-
міністративного права України у зв’язку з тим, що 
без глибокого наукового розуміння цієї категорії 
не можливо вірного використання її на практиці. 
Як слушно зазначив В.С. Стефанюк « дотепер не 
створювалися моделі нормативного акта, регла-
ментуючого механізм укладання адміністративних 
договорів. Тим часом відсутність чітких наукових 
досліджень ролі таких договорів в управлінській 
практиці, їх характерних ознак, змісту, процедури 

укладення і виконання негативно позначилися на 
процесі розробки законодавчого акта про адміні-
стративні договори» [6, с. 125]. 

Але крім КАС України, жоден нормативно-пра-
вовий акт поки що не оперує поняттям «адміністра-
тивний договір»[7, с. 163], [877].

Незважаючи, по-перше, на важливість науково-
го осмислення явища, пов’язаного з адміністратив-
ним договором; по-друге, проблема адміністратив-
ного договору є однією з найбільш суперечливих 
у науці адміністративного права, але серйозних 
комплексних досліджень у цьому напрямку не про-
водилось. Це зумовило відсутність єдиного більш-
менш сталого підходу до таких категорій, як 
сутність, зміст та сфера застосування адміністра-
тивних договорів. 
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Стаття присвячена аналізу правового розуміння адміністративного договору в сучасний період. Акцентована увага 
на основних проблемах, пов’язаних з законодавчим закріпленням поняття адміністративного договору та його ознак. 
Розкриті основні ознаки адміністративного договору. 
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Статья посвящена анализу правового понимания административного договора в современный период. Акцентиро-
вано внимание на основных проблемах связанных с законодательним закреплением понятия административного до-
говора и его признаков. Раскрыты основные признаки административного договора.

Ключевые слова: административный договор, договор, признаки административного договора. 

The article analyzes the legal understanding of the administrative contract in the modern period. Attention is focused on 
the main issues related to legislative consolidation of administrative contract and its characteristics. The basic features of the 
administrative agreement.
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Стан дослідження. Проблема адміністратив-
ного договору була об’єктом дослідження, в ра-
дянські часи, досить вузького кола науковців, на-
приклад в роботах Д.Н.Бахраха, але увага цьому 
питанню приділялася в роботах інших авторів. У ті 
часи це питання було не дуже актуальним, врахову-
ючи систему управління в державі. 

Питання щодо адміністративних договорів з різних 
позицій досліджували у своїх роботах: В.Б. Авер’янов, 
А.А. Абдурахванова, Н.В. Балицька, Ю.П. Битяк А.В. 
Дьомін, Ж.В. Завальна, О.Т. Зима, Т. В. Кашаніна О.В. 
Константий, В.Л. Кобалевський, А.П.Коренева, О.П. 
Рябченко, І.Ю. Сіндєєва, В.С. Стефанюк, С.М. Ольхов-
ська, Тихомиров Ю.А., та інші. 

Метою статті є дослідити поняття й особли-
вості адміністративного договору та можливості 
відмежування його від близьких за змістом право-
вих категорій у повній відповідності з правовими 
нормами, а це в умовах формування ринкової сис-
теми господарювання, дозволить вирішувати дея-
кі проблеми у сфері публічного права. Як слушно 
зазначив А.П.Гетьман: «договір є найбільш гнучка 
правова норма, яка може опосередковувати найріз-
номанітніші по суті суспільні відносини»[2, с. 5]. 

виклад основного матеріалу. Україна прово-
дить реформування державних інститутів систе-
ми національного права. Основною метою цього 
реформування є вирішення актуального питання 
державного управління, адміністративного права 
взагалі та адміністративного договору, зокрема, та 
створення ефективної моделі впливу на публічні 
відносини. 

Проте незважаючи на зазначені пріоритети дер-
жавного розвитку, можемо констатувати, що сьогод-
ні відсутнє розуміння адміністративного договору 
як категорії; єдиного доктринального підходу немає; 
обмежений обсяг юридичної практики; широке ви-
користання іноземного досвіду за умови неможли-
вості його кореляції з правовими реаліями; критика 
вітчизняних напрацювань як застарілих, зумовили 
ситуацію, коли різними вченими з аналогічних по-
силань робляться прямо протилежні висновки [2, с. 
345]. Це цілком зрозуміло, оскільки в науці адміні-
стративного права не створено глибоких і всебічних 
правових основ адміністративного договору та на-
укових напрацювань в цьому питанні..

Слід зазначити, що підходи сучасних авторів з 
приводу адміністративного договору надзвичайно 
різняться. Науковці через визначення та розкриття 
суті ознак адміністративного договору намагають-
ся перейти до розуміння сутності адміністративно-
го договору. Осмислення правової природи адміні-
стративного договору можливо через висвітлення 
окремих його ознак.

Можливо виділити три основних напрямки на-
укових підходів до розуміння ознак адміністратив-
ного договору.

Перший підхід передбачає зазначення великої 
кількості ознак; другий підхід передбачає зазна-
чення найбільш суттєвих ознак адміністративного 
договору, а третій підхід зосереджує увагу лише на 
ознаках , які закріплені законодавством.

Перший підхід передбачає визначення широко-
го кола ознак. До прихильників цього підходу мож-
ливо віднести Д. М. Бахраха, А.В.Дьоміна, І.Ю. 
Сіндєєву та інших

 Так, наприклад, Д. М. Бахрах, чи не найпо-
важніший серед дослідників у цій сфері, виділяє 
наступні ознак адміністративною договору, осно-
вними з яких є такі:

1. Принаймні одна зі сторін адміністративного 
договору є суб'єктом державного управління (вико-
навчої влади або адміністративної влади).

2. До предмета договору обов'язково належать 
публічні, громадські чи загальнодержавні інтереси.

3. До предмета адміністративного договору 
входять дії управлінського (адміністративною) ха-
рактеру, і, таким чином, ці договори за своїм харак-
тером є організаційними.

4. В адміністративним договір можуть вноси-
тись, «застереження про виключні повноваження» 
органу державного управління, Таким чином, фік-
суються переваги певного домінування однієї сто-
рони над іншою стороною. Це не дозволяє говори-
ти про формальну рівність сторін договору.

5. Свобода волевиявлення сторін адміністра-
тивного договору не носить характеру абсолютного 
принципу, а в її й окремих випадках право договору 
взагалі заміняється обов’язком укласти договір.

6. Органам державного управління, як правило 
надається право контролювати виконання адміні-
стративного договору у позадоговірному порядку 
[1, с. 170-180]. 

Д. М. Бахрах робить акцент на нормативно – 
обов’язковому характері адміністративно-правових 
договорів. Він вказує, що є всі підстави вважати їх, 
поряд з адміністративними( односторонніми) акта-
ми, правовими актами виконавчої влади[9 с. 184].

А.В.Дьомін надає ще більший перелік, який 
налічує аж дев’ять специфічних ознак адміністра-
тивних договорів [3, с..17-18. ]. Серед ознак адмі-
ністративного договору А.В.Дьомін називає такі:

• по-перше, їхньою правовою базою є Консти-
туція і чинне законодавство. Ці договори викону-
ють функцію заповнення прогалин у праві, допо-
внюючи та і конкретизуючи чинне законодавство;

•  по-друге, в нормативному договорі однією із 
сторін виступають органи державної влади , при 
цьому чим вище місце в управлінській ієрархії по-
сідає державний контрагент, тим вища юридична 
сила договору;

• по-третє, нормативні договори укладаються в 
публічних інтересах їхня цільова спрямованість – 
це досягнення загального блага;

• по-четверте, нормативні договори містять пра-
вила поведінки не тільки і не стільки безпосередніх 
учасників договору, скільки інших колективних та 
індивідуальних суб’єктів;

• по-п’яте, чисельність і невизначеність адреса-
тів договірних норм;

• по-шосте, договірні норми завжди розраховані 
на тривалу дію і неодноразове застосування;

• по-сьоме, існують сувора формальна про-
цедура укладення нормативних договорів і спеці-
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альний порядок вирішення спорів та конфліктів, 
пов’язаних з їх виконанням;

• по-восьме, немож ливість в односторонньому 
порядку зміни або відмови від виконання договір-
них умов;

• по-дев’яте, на відміну від індивідуальних до-
говорів, зміст, яких є комерційною таємницею, для 
нормативного договору характерне його офіційне 
оприлюднення[6, с. 124].

Другий підхід передбачає визначення мінімаль-
ної кількості ознак адміністративного договору. 
До прихильників цього підходу можливо віднести 
Ж.В.Завальну, А.П.Коренева, А.А. Абдурахванова 
та інших 

Наприклад, Ж.В.Завальна виділяє лише дві 
ознаки, характерні для адміністративного догово-
ру. На її думку, основою виокремлення адміністра-
тивного договору є правосуб'єктність та предмет. 
Відповідно, вона визначає адміністративний дого-
вір як укладений між суб'єктами владних повнова-
жень, предметом якого є вчинення дій, що випли-
вають з адміністративно-правового статусу сторін 
договору[5, с. 20]. Така лаконічність видається над-
мірною, і використовується авторкою з метою ство-
рення нової доктрини щодо нових уявлень сфери 
застосування адміністративних договорів.

Третій підхід передбачає визначення ознак ад-
міністративного договору враховуючи елементи 
визначенні та закріплені в КАС України. Цієї точки 
зору дотримується, наприклад, О.П. Рябченко.

Складність визначення ознак адміністратив-
ного договору зумовлена багатогранністю самого 
явища. На цьому наголошують май же всі науковці.

Важно не погодитися з думкою О.Т.Зими, яка 
наголошує, що спільним недоліком згаданих пози-
цій є те, що автори об'єднують різні за значущістю 
ознаки, причому частина із них притаманна біль-
шості, однак не всім договорам. 

Важливою складовою категорії адміністратив-
ного договору є визначення його змісту. 

Адміністративний договір є одним з видів пра-
вових договорів. Тому йому притаманні типові 
риси всіх договорів.

Але він є однією із форм державного управ-
ління. Враховуючи все вище зазначене, можливо 
стверджувати, що адміністративному договору ма-
ють бути притаманні типові риси як договорів, так 
і форм державного управління. 

Спочатку розглянемо адміністративний договір 
з точки зору, що це один із видів договорів. З цієї 
позиції, адміністративному договору притаманні 
риси, які умовно можливо поділити на три групи: 
загальні, основні (специфічні) та факультативні.

До першої групи рис адміністративного догово-
ру відносяться загальні риси.

Ці риси притаманні будь-яким юридичним 
договорам, і відсутність цих рис виключає мож-
ливість називати його договором. До числа цих 
обов’язкових ознак слід віднести наступні:

1) у договорі бере участь щонайменше два 
суб'єкти, які традиційно називаються сторонами;

2) у договорі виявляється воля всіх його сторін, 

причому волевиявлення мають збігатись і не супер-
ечити одне одному;

3) договір має бути спрямований на досягнення 
конкретних, юридично вагомих наслідків;

4) мета, на досягнення якої спрямований дого-
вір, не повинна бути заборонена законом[2, с. 350].

До другої групи рис адміністративного догово-
ру відносяться основні риси.

Ці риси, з одного боку, притаманні всім адміні-
стративним договорам, а з другого, відмежовують 
адміністративний договір від актів державного 
управління. До таких рис відносяться наступні.

1.Адміністративний договір застосовується 
лише з метою врегулювання правовідносин, які ре-
гулюються нормами адміністративного права. Че-
рез встановлення прав та обов’язків, в межах адмі-
ністративного договору, реалізуються управлінські 
повноваження.

2. Один учасників адміністративного договору 
– орган управління. До суб'єктів владних повно-
важень законодавство відносить органи державної 
влади, органи місцевою самоврядування, їх поса-
дові особи, інші суб’єкти при здійснені ними влад-
них управлінських функцій. 

3. Юридична нерівність сторін адміністратив-
ного договору. Учасники адміністративного до-
говору мають певну межу вільного вибору при 
укладенні цього договору, але не є рівними при 
виконанні умов даного виду договору Це можли-
во стверджувати враховуючи, що адміністративні 
договори укладаються в сфері державного управ-
ління, де вже закладені відносини влади-підпоряд-
кування, це по-перше. По-друге, законодавство за-
кріпило певний механізм забезпечення виконання 
органами державного управління завдань та функ-
цій держави. Цей механізм діє в двох площинах.

 Перша площина – передбачає опосередкований 
вплив на суспільні відносини. В цьому випадку не-
рівність сторін адміністративного договору про-
являється через можливість використання різних 
примусових процедур органами державного управ-
ління. Наприклад, застосування адміністративного 
примусу до особи, яка порушили або неналежним 
чином виконали умови адміністративного догово-
ру; здійснення державного контролю за виконан-
ням адміністративного договору тощо.

Друга площина – передбачає законодавчо за-
кріплений прямий вплив на суспільні відносини. 
В цьому випадку нерівність сторін адміністратив-
ного договору проявляється через встановлення 
обов’язкових в договорі пільг для органів держав-
ного управління. Наприклад, обмеження застосу-
вання до державного органу договірних санкцій; 
право на розірвання договору в односторонньому 
порядку що надається органу влади тощо.

Третьою групою рис адміністративних догово-
рів є факультативні риси.

Ці риси не дають можливості відмежовувати 
адміністративні договори від інших юридичних ка-
тегорій, однак сприяють розкриттю їх сутності та 
правової природи[2, с. 349],

Факультативних рис дуже багато, але особливої 
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уваги заслуховують такі як : 1) необхідність дер-
жавної реєстрації адміністративних договорів. 2) 
Ці договори укладаються з метою задоволення пу-
блічних потреб. Наприклад, в випадку укладання 
договору про закупівлю продукції для державних 
потреб, державний орган має на меті саме задово-
лення публічних потреб, і коли б такі потреби не 
виникли, то згаданий договір не був би укладений. 
3) Адміністративні договори укладаються лише в 
письмовій формі та за типовим зразком. Зазначена 
риса забезпечує чітку орієнтацію на задоволення 
публічних потреб та інтересів суспільства адже не 
дозволяє зловживати владою органам державної 
влади у зв’язку з тим, що вплив окремої особи на 

умови адміністративного договору дуже обмеже-
ний. тощо.

висновки. Підсумовуючи вище наведене, мож-
ливо зробити деякі висновки.

По-перше, назріла необхідність створення но-
вого доктринального підходу до розуміння дер-
жавного управління взагалі та адміністративного 
договору.

По-друге, вивчення та наукове обґрунтування 
питань пов’язаних з адміністративними договора-
ми необхідно й корисно, оскільки з урахуванням 
особливостей розвитку національного законодав-
ства воно сприятиме підвищенню ефективності 
здійснення державного управління в Україні.
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У статті здійснено класифікацію адміністративних послуг, які надаються органами юстиції України.
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В статье классифицированы административные услуги, оказываемые органами юстиции Украины.
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In the article classification of administrative services which are rendered by Ukrainian bodies of justice has been carried out.
Key words: criteria of classification of administrative services, administrative services, rendered by Ukrainian bodies of 

justice.

Слід зазначити, що питання визначення крите-
ріїв класифікації та поділу адміністративних по-
слуг, які надаються органами юстиції України, на 
види є особливістю проблеми класифікації адміні-
стративних послуг, яка й досі потребує вирішення 
на науковому рівні. Таким чином, на сьогодні ак-
туальними проблемами, які потребують вирішення 
як на теоретичному, так і на законодавчому рівні, 
є удосконалення класифікації адміністративних 
послуг в цілому та здійснення класифікації адміні-
стративних послуг, які надаються органами юсти-
ції України зокрема. 

Серед сучасних досліджень, присвячених ад-
міністративним послугам, які надаються різними 
державними органами, а також у певних галузях 
(зокрема, органами внутрішніх справ [1−4], дер-
жавною податковою службою [5], в галузі митної 
справи [6], у дозвільній системі [7], слід звернути 
увагу на відсутність комплексного дослідження 
адміністративних послуг, які надаються органами 
юстиції України. На думку автора, дослідження 
адміністративних послуг, які надаються органа-
ми юстиції України, має не лише важливе теоре-
тичне, а й практичне значення. Адже вироблення 
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науково обґрунтованих рекомендацій щодо покра-
щення системи надання адміністративних послуг, 
безумовно, сприятиме забезпеченню реалізації 
суб’єктивних прав і свобод громадян та юридич-
них осіб, які гарантуються Конституцією України, 
в реальному житті. 

Отже, традиційно вирізняють види адміністра-
тивних послуг за такими критеріями, як: суб’єкт, 
який надає адміністративні послуги; рівень вста-
новлення повноважень щодо надання адміністра-
тивних послуг та правового регулювання проце-
дури їх надання; зміст адміністративної діяльності 
щодо надання адміністративної послуги; галузь за-
конодавства або предмет (характер) питань, щодо 
вирішення яких звертаються особи до адміністра-
тивних органів [8, с. 8–10]. 

Також заслуговують на увагу класифікації ад-
міністративних послуг за юридичними наслідками 
[1−3; 6], за платністю [1−3; 7]; за сферою суспіль-
ного життя, за видом конституційних прав людини 
і громадянина, за суб’єктами звернення (одержува-
чами адміністративних послуг), за формою звер-
нення [9, с. 322−324]. 

Безперечно, в науці існує велика кількість кла-
сифікацій адміністративних послуг, більшість із 
яких автором було розглянуто раніше з одночасним 
виявленням недоліків та внесенням обґрунтованих 
пропозицій щодо удосконалення відповідних класи-
фікацій адміністративних послуг [9]. З урахуванням 
наведеного, варто нагадати, що недоліками деяких 
класифікацій адміністративних послуг, які мають 
місце в наукових працях, зокрема, є: суперечність 
окремих видів адміністративних послуг (наприклад: 
супутні, додаткові) ознакам адміністративних по-
слуг і стандартам надання адміністративних послуг; 
відсутність критеріїв класифікації, за якими адміні-
стративні послуги поділяються на види (наприклад: 
владні, невладні) [9, с. 322].

Виходячи з аналізу видів адміністративних по-
слуг та критеріїв їх класифікації, можна дійти ви-
сновку про необхідність удосконалення деяких 
критеріїв класифікації адміністративних послуг 
шляхом уточнення формулювань окремих критеріїв 
класифікації адміністративних послуг з метою до-
сягнення стислості і влучності передбаченого ними 
змісту. У цьому зв’язку вважається за доцільне:

1) викласти зміст критерію «характер реалізації 
прав, свобод та законних інтересів громадян і юри-
дичного обов’язку фізичних та юридичних осіб» 
[3] більш стисло іншими словами: «волевиявлення 
суб’єкта одержання адміністративної послуги»;

2) класифікувати адміністративні послуги на 
реєстраційні та дозвільні [1; 2; 6; 9] «за видами ад-
міністративних проваджень»; 

3) використовувати замість окремих конкрети-
зованих критеріїв класифікації адміністративних 
послуг узагальнюючі (наприклад: «за видом кон-
ституційних прав людини і громадянина» [9] − «за 
видом конституційних прав особи (фізичної та 
юридичної)»; «за суб’єктом публічної адміністра-
ції» [7] – «за суб’єктом надання адміністративної 
послуги» тощо; «за формою адміністративного 

акта (рішення)» − «за формою публічно-сервісної 
діяльності» тощо).

Слід зазначити, що поряд із класифікаціями 
адміністративних послуг, які розглядаються в юри-
дичній літературі, класифікації адміністративних 
послуг також закріплюються у нормативно-право-
вих актах України [10−12]. 

На нашу думку, «упорядкування» адміністра-
тивних послуг, закріплене у розпорядженні Кабі-
нету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 
90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи 
надання адміністративних послуг органами вико-
навчої влади» [12], видається дещо хаотичним у 
зв’язку з відсутністю визначених науково обґрун-
тованих критеріїв (підстав) класифікації адміні-
стративних послуг, тому потребує опрацювання на 
науковому рівні з метою розроблення конкретних 
пропозицій щодо внесення відповідних змін до да-
ного нормативно-правового акта.

Аналіз постанови Кабінету Міністрів України від 
25 травня 2011 р. № 639 «Про затвердження перелі-
ків платних адміністративних послуг, які надаються 
Міністерством юстиції, Державною реєстраційною 
службою та структурними підрозділами територі-
альних органів Міністерства юстиції, що забезпечу-
ють реалізацію повноважень Державної реєстрацій-
ної служби» [10] свідчить про нормативно-правове 
закріплення видів адміністративних послуг за двома 
критеріями, а саме: за платністю та суб’єктом надан-
ня адміністративної послуги. Оскільки за критерієм 
платності правове забезпечення адміністративних 
послуг здійснено однобічно, тобто йдеться лише 
про платні адміністративні послуги, то, з метою ви-
користання критерію платності у повному обсязі, 
вважається за доцільне, розробити та у подальшому 
закріпити на державному рівні переліки безоплат-
них адміністративних послуг, які надаються відпо-
відними органами юстиції.

Поділяємо думку деяких дослідників щодо мож-
ливості надання адміністративних послуг на без-
оплатній основі у зв’язку із загальним обов’язком 
сплачувати податки, якщо звернення за якоюсь по-
слугою є відповідно до закону прямим обов’язком 
приватної особи, а не предметом її вибору [13].

Аналіз чинного вітчизняного законодавства до-
зволив авторові розробити переліки безоплатних 
і платних адміністративних послуг, які надаються 
органами юстиції України.

Отже, безоплатно органами юстиції України 
(адміністративними органами) надаються адміні-
стративні послуги таким категоріям одержувачів: 

1) фізичним особам (наприклад: присвоєння 
кваліфікації судового експерта; видача реєстрацій-
ного посвідчення про реєстрацію приватної нотарі-
альної діяльності; реєстрація народження фізичної 
особи та її походження; реєстрація смерті фізичної 
особи; видача свідоцтв у випадку внесення змін до 
актових записів про народження); 

2) юридичним особам, діяльність яких не 
пов’язана з одержанням прибутку (наприклад: 
державна реєстрація друкованих засобів масо-
вої інформації, заснованих з благодійною метою і 
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призначених для безоплатного розповсюдження; 
реєстрація дитячих громадських організацій; реє-
страція професійних спілок; реєстрація символіки 
дитячих громадських організацій);

3) юридичним особам, які пов’язані з вне-
сенням змін до статутних документів останніх 
(реєстрація змін, що вносяться до статутних до-
кументів об’єднань громадян; перереєстрація ін-
формаційного агентства, якщо вона пов’язана із 
зміною чинного законодавства України).

Платно органами юстиції України надаються 
адміністративні послуги: 

1) фізичним особам (наприклад: а) щодо 
об’єктів: видача свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю; видача повторного сві-
доцтва про право на зайняття нотаріальною діяль-
ністю; б) щодо фактів: реєстрація шлюбу; реєстра-
ція розірвання шлюбу; реєстрація зміни прізвища, 
імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації 
шлюбу); реєстрація повторної зміни прізвища, 
імені та по батькові, не пов’язаної з реєстрацією 
шлюбу; видача свідоцтва у зв’язку із зміною, допо-
вненням, виправленням і поновленням актових за-
писів цивільного стану; повторна видача свідоцтв 
про реєстрацію актів цивільного стану;

2) фізичним особам-підприємцям (наприклад: 
державна реєстрація фізичної особи-підприємця; 
видача свідоцтва про державну реєстрацію дру-
кованого засобу масової інформації; державна 
реєстрація інформаційного агентства; видача сві-
доцтва про перереєстрацію інформаційного агент-
ства як суб’єкта інформаційної діяльності; видача 
дублікатів документів (наприклад: про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта 
інформаційної діяльності, про державну реєстра-
цію періодичного друкованого видання);

3) юридичним особам, метою діяльності яких є 
одержання прибутку (наприклад: а) щодо суб’єктів: 
державна реєстрація юридичної особи; видача 
свідоцтва про державну реєстрацію друковано-
го засобу масової інформації; державна реєстра-
ція інформаційного агентства; видача свідоцтва 
про перереєстрацію інформаційного агентства як 
суб’єкта інформаційної діяльності; державна реє-
страція представництва іноземного інформаційного 
агентства; реєстрація об’єднань громадян; реєстра-
ція громадських організацій інвалідів; реєстрація 
громадських організацій осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; реєстра-
ція адвокатських об’єднань; державна реєстрація 
благодійних організацій; реєстрація політичної 
партії; видача дублікатів документів (наприклад: 
оригіналу установчих документів та змін до них, 
засвідчених державним реєстратором; свідоцтва 
про державну реєстрацію благодійної організації 
(відділення всеукраїнської, міжнародної благодій-
ної організації), про реєстрацію політичної партії, 
про реєстрацію адвокатського об’єднання, про ре-
єстрацію об’єднання громадян; про державну реє-
страцію інформаційного агентства як суб’єкта ін-
формаційної діяльності, про державну реєстрацію 
періодичного друкованого видання; статуту (по-

ложення) благодійної організації (відділення все-
української, міжнародної благодійної організації); 
б) щодо об’єктів: реєстрація символіки зареєстро-
ваних об’єднань громадян, у тому числі громад-
ських організацій; видача дубліката свідоцтва про 
реєстрацію символіки об’єднання громадян.

Як результат всебічного аналізу поняття та 
ознак адміністративних послуг, а також класифіка-
цій адміністративних послуг (які мають місце, як 
у теорії, так і у вітчизняному законодавстві) з ура-
хуванням їх специфіки залежно від галузі застосу-
вання пропонуємо для використання в науці та на 
практиці здійснювати класифікацію адміністратив-
них послуг, які надаються органами юстиції Укра-
їни, за такими критеріями, як: мета публічно-сер-
вісної діяльності, суб’єкт надання адміністративної 
послуги, суб’єкт одержання адміністративної по-
слуги, волевиявлення суб’єкта одержання адміні-
стративної послуги, об’єкт публічно-сервісної ді-
яльності, результат публічно-сервісної діяльності, 
рівень правового регулювання, платність, види ад-
міністративних проваджень.

Отже, відповідно до вироблених критеріїв кла-
сифікації вважаємо за доцільне виокремити на-
ступні види адміністративних послуг, які надають-
ся органами юстиції України:

1) за видом конституційних прав особи (фі-
зичної та юридичної): а) адміністративні послуги, 
пов’язані з реалізацією особистих (громадянських) 
прав (наприклад: видача свідоцтва про державну 
реєстрацію шлюбу); б) адміністративні послуги, 
пов’язані з реалізацією політичних прав (напри-
клад: видача свідоцтва про реєстрацію спілок 
об’єднань громадян; політичної партії; громад-
ських організацій); в) адміністративні послуги, 
пов’язані з реалізацією економічних прав (напри-
клад: видача ліцензії на провадження діяльності 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, ке-
руючих санацією, ліквідаторів); г) видача свідоцтва 
про державну реєстрацію друкованого засобу масо-
вої інформації); 

2) за метою публічно-сервісної діяльності: а) 
адміністративні послуги, які надаються з метою за-
свідчення факту як дії особи (наприклад: створення 
особи, набуття статусу особою, усиновлення, шлю-
бу, розірвання шлюбу, зміни імені); б) адміністра-
тивні послуги, які надаються з метою забезпечення 
реалізації прав особи (на здійснення певного виду 
діяльності); в) адміністративні послуги, які нада-
ються з метою офіційного визнання (зокрема: осіб, 
документів); г) адміністративні послуги, які нада-
ються з метою підтвердження державою настання 
подій (зокрема: народження фізичної особи, смерті); 

3) за суб’єктом надання адміністративної по-
слуги: а) адміністративні послуги, які надаються 
Міністерством юстиції України (Мін’юстом Укра-
їни); б) адміністративні послуги, які надаються 
Державною реєстраційною службою (Укрдержреє-
стром); в) адміністративні послуги, які надаються 
структурними підрозділами територіальних орга-
нів Міністерства юстиції, що забезпечують реаліза-
цію повноважень Державної реєстраційної служби;
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4) за суб’єктом одержання адміністративної по-
слуги: а) адміністративні послуги, які надаються 
особам (фізичним та юридичним); б) адміністра-
тивні послуги, які надаються фізичним особам; в) 
адміністративні послуги, які надаються юридич-
ним особам; 

5) за волевиявленням суб’єкта одержання адмі-
ністративної послуги: а) адміністративні послуги, 
пов’язані з виконанням обов’язків; б) адміністра-
тивні послуги, пов’язані з реалізацією прав; 

6) за об’єктами публічно-сервісної діяльності: 
а) адміністративні послуги щодо суб’єктів (юри-
дичних осіб, фізичних осіб); б) адміністративні по-
слуги щодо об’єктів (документів, прав, предметів); 
в) адміністративні послуги щодо фактів (актів ци-
вільного стану); 

7) за формою публічно-сервісної діяльності: а) 
видача свідоцтв; б) проставлення апостиля на офі-
ційних документах; в) видача ліцензій; 

8) за платністю: а) платні адміністративні по-
слуги (наприклад: видача свідоцтва про реєстрацію 
шлюбу); б) безоплатні адміністративні послуги 
(наприклад: видача свідоцтва про народження); 

9) за видами адміністративних проваджень: а) 
реєстраційні адміністративні послуги; б) легаліза-
ційні адміністративні послуги; в) ліцензійні адмі-
ністративні послуги.

Підсумовуючи, зазначимо, що автором було 
внесено відповідні зауваження та пропозиції щодо 
удосконалення системи надання адміністративних 
послуг в Україні, в тому числі: 1) уточнено окремі 
критерії класифікації адміністративних послуг; 2) 
визначено підстави для поділу адміністративних 
послуг, які надаються органами юстиції України, 
на безоплатні та платні. Запропоновано авторську 
класифікацію адміністративних послуг, які нада-
ються органами юстиції України, для використання 
у науці та законодавстві України. 
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Актуальні питання публічного та приватного права
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трАнСнАціонАльнА оргАніЗовАнА ЗлочинніСть 
тА віктиМіЗАція СуСпільСтвА 
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Національна академія служби безпеки України

У статті надана віктимологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності, запропоновано підхід 
до визначення жертви злочину, проаналізовано існуючі підходи до організованої злочинності з точки зору віктимології, 
наведено специфіку її жертв.

Ключові слова: віктимологія, жертви злочину, транснаціональна організована злочинність, правоохоронна діяль-
ність.

В статье предложена виктимологическая характеристика транснациональной организованной преступности, сфор-
мулирован подход к определению жертвы преступления, проанализированы существующие подходы к организованной 
преступности с точки зрения виктимологии, определена специфика ее жертв.

Ключевые слова: виктимология, жертвы преступления, транснациональная организованная преступность, право-
охранительная деятельность.

The article proposes victimological characteristic of transnational organized crime, suggests an approach to the definition 
of victim of crime, analyses the current victimological approaches to organized crime and defines special characteristics of its 
victims.

Key words: victimology, victims of crime, transnational organized crime, law enforcement.

Актуальність статті. Транснаціональна орга-
нізована злочинність становить серйозну загрозу 
суспільству, підриваючи саму основу соціального 
життя, унеможливлюючи гуманітарний розвиток 
та позбавляючи цілі верстви населення можливос-
ті користуватися перевагами сучасної цивілізації. 
Щороку жертвами організованої злочинності ста-
ють мільйони людей у різних країнах світу, при 
цьому жодна держава не може вважати себе імун-
ною від цього лиха.

Ефективні заходи протиді ї транснаціональній 
організованій злочинності повинні враховувати 
усі аспекти її впливу на державу, суспільство та 
окремих осіб, у тому числі і його віктимологічні 
характеристики. У той же час, специфіка цієї про-
типравної діяльності, її вкрай висока латентність, 
часто приховують віктимологічну складову від 
уваги дослідників. Зазначений стан справ призвів 
до ситуації, коли питання віктимізації, пов’язаної 
із діяльністю організованої злочинності, фактич-
но опинилися поза полем зору кримінологів, увага 
яких часто обмежується методиками забезпечення 
соціальної та індивідуальної безпеки жертв окре-
мих злочинів «загальнокримінального» характеру, 
із чітко визначеним потерпілим.

постановка проблеми. Питання протидії орга-
нізованій злочинності, з огляду на їх пріоритетний 
характер, постійно знаходяться під увагою науков-
ців-кримінологів. різних країн світу, зокрема, Бан-
дурки С.А., Бауліна Ю.В., Музики А.А., Селіванова 
М.П., Скулиша Є.Д., Тимошенка В.А., Хруппи М.С, 
К. Мошера та С. Акинса. У той же час, віктимоло-

гічні аспекти цієї діяльності досі залишаються недо-
статньо дослідженими. З іншого боку, дослідження 
у сфері віктимології, у тому числі і таких науковців, 
як Васютинської О.Г., Джужі О.М., Малишева В.С., 
Рівмана Д.В., Труханова Г.Л., Тулякова В.О., Франка 
Л.В., Шохама С.Г., Дж. К. Уилсон, Л.Дж. Мориарти, 
К. Хойл, та інші проаналізовані нами роботи не роз-
глядають безпосередньо питання, пов’язані із жерт-
вами організованої злочинності.

З огляду на це, метою статті є розкриття ві-
ктимологічної характеристики транснаціональної 
організованої злочинності з метою удосконалення 
системи запобігання цій суспільно-небезпечній ді-
яльності. Досягнення цієї мети потребує виконання 
таких завдань: формування підходу до визначення 
жертви злочину, що відповідав би сучасним тен-
денціям розвитку національного та міжнародного 
права; дослідження наявних віктимологічних під-
ходів до організованої злочинності; встановлення 
специфіки віктимізації осіб під впливом цієї про-
типравної діяльності.

виклад основного матеріалу. Транснаціональ-
на організована злочинність є одним із найгострі-
ших викликів сучасності, що становить загрозу ши-
роким верствам населення, громадському здоров'ю 
та особистій безпеці людей. У той же час, устав-
лений підхід до протиправних дій у цій сфері як 
до «злочинів без жертв» не лише виводить із поля 
зору осіб, постраждалих від такої протиправної ді-
яльності, а й стає на заваді напрацюванню заходів 
протидії, передусім у сфері профілактики такого 
роду злочинності. Віктимологічне дослідження 
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проблем транснаціональної організованої злочин-
ності дозволяє зосередити увагу на конкретних 
особах, інтересам яких це явище безпосередньо 
загрожує, напрацювати антропоцентричний підхід 
до цієї проблеми. Специфіка системи транснаці-
ональної організованої злочинності вимагає роз-
глядати з позиції жертви і винних осіб, передусім 
низової ланки, які найчастіше потрапляють у поле 
зору правоохоронних органів, оскільки їх участь у 
незаконній діяльності обумовлена, передусім, ціле-
спрямованим впливом криміналітету, націленим як 
на суспільство у цілому, так і на певні його прошар-
ки та окремих осіб.

У цьому зв’язку важливим є визначення понят-
тя жертви злочину, яке могло б використовуватися 
у контексті протидії транснаціональній організо-
ваній злочинності, оскільки повного консенсусу з 
цього питання у сучасній кримінології так і не до-
сягнуто. По перше, слід відокремити поняття «по-
терпілого» як учасника кримінального процесу та 
«жертви» як поняття кримінологічного.

Відповідно до ст. 55 Кримінального процесу-
ального Кодексу України [1], потерпілим у кримі-
нальному провадженні може бути фізична особа, 
який кримінальними правопорушеннями завдано 
моральної, фізичної або майнової шкоди, а також 
юридична особа, який кримінальним правопору-
шенням завдано майнової шкоди. Таким чином, 
відповідно до чинного законодавства потерпілим 
може бути як фізична, так і юридична особа, при 
цьому його наявністю є факультативною ознакою 
і він присутній не у всіх злочинах. Забезпечення 
можливості виступати у кримінальному процесі 
у якості потерпілого і юридичній особі, що стало 
новелою в українському кримінально-процесуаль-
ному праві, є цілком виправданим і відповідає су-
часним тенденціям розвитку законодавства.

Жертва, на відміну від потерпілого, може і не 
бути учасником процесу, тому може не визнаватися 
такою процесуально. Поняття жертви у криміноло-
гії є ширшим за змістом, ніж потерпілого в кримі-
нальному процесі. Під жертвою злочину, з точки 
зору кримінологічної віктимології, слід розуміти 
потерпілу від злочину фізичну особу незалежно 
від того, чи визнана вона такою у кримінально-
процесуальному порядку і чи оцінює себе такою 
суб’єктивно [2, с. 35]. Таким чином, потерпілий 
(якщо він є фізичною особою) як сторона кримі-
нального процесу у будь-якому випадку є жертвою 
злочину, що не означає зворотного – жертва злочи-
ну не обов’язково повинна мати статус потерпілого 
[3, с. 34].

Жертвою, на нашу думку, може бути визнано 
лише фізичних осіб, що безпосередньо або опо-
середковано зазнали шкоди від злочину. Вважаємо, 
що при визначенні поняття жертви у кримінологіч-
ному сенсі слід використовувати антропоцентрич-
ний підхід, за якого жертвою злочину може бути 
лише фізична особа. Розглядати у якості жертв 
спільноти, суспільства, організації, у тому числі 
державу є недоцільним, оскільки призводить до 
невиправданого абстрагування понять, розмиття 

спрямованості кримінальної політики на забезпе-
чення безпеки індивідуумів. Це, звичайно, не пови-
нно заважати розглядати певні соціальні прошарки 
з точки зору їх віктимності, організації віктимоло-
гічної профілактики. У цьому випадку такі про-
шарки можуть розглядатися як інтегративна жерт-
ва злочинності. Цілком слушною, на нашу думку, є 
позиція Д. Рівмана, який зазначає, що «спільноти 
людей у будь-якій формі їх інтеграції у якості жерт-
ви злочину як предмету кримінальної віктимології 
не існує, оскільки за такого підходу до жертв мож-
на зараховувати будь-кого, навіть суспільство у ці-
лому, що робитиме віктимологію наукою без меж і 
фактично без предмету» [3, с. 36].

Подібний підхід застосовується і у Декларації 
основних принципів правосуддя для жертв злочи-
нів та зловживання владою [4], де жертви визначені 
як «особи, яким індивідуально чи колективно було 
завдано шкоди, включаючи тілесні пошкодження 
чи моральну шкоду, емоційні страждання, матері-
альний збиток чи суттєве обмеження їх законних 
прав у результаті дії чи бездіяльності, що порушує 
діючі національні кримінальні закони держав-чле-
нів, включаючи закони, що забороняють злочинне 
зловживання владою». Таким чином, відповідно 
до положень цієї Декларації, жертвою злочину мо-
жуть бути лише фізичні особи, навіть у тому разі, 
якщо шкоду їм було завдано колективно. На нашу 
думку недоцільно вести мову у цьому контексті 
про «інституції», «юридичні особи», «суспільство 
у цілому», «державу» тощо як про жертву злочи-
ну, оскільки навіть у тому разі, якщо злочини були 
спрямовані проти діяльності таких інститутів, шко-
да (реальна чи потенційна) від них, у кінцевому 
рахунку, завдається конкретним фізичним особам, 
у чому, власне, і полягає суспільна небезпека зло-
чину. Саме такий підхід, на нашу думку, відповідає 
гуманістичним тенденціям сучасного права.

Напрацювання уніфікованого підходу до вікти-
мологічного дослідження наркобізнесу ускладнено 
і усталеним підходом до злочинів у сфері незакон-
ного обігу наркотиків як до «злочинів без жертви» 
[5]. Термін «злочин без жертви» або «консенсу-
альний злочин» застосовується до злочинних дій, 
які, як вважається, безпосередньо не порушують 
законні права інших осіб. Часто вони включають 
консенсуальні акти, у яких усі сторони погоджу-
ються на вчинення протиправних дій. Дії подібно-
го роду притаманні таким формам злочинності, як 
наркобізнес, нелегальна міграція, торгівля людьми, 
зброєю, контрабанда тощо, тобто саме тим, що 
найчастіше відносяться до сучасних проявів транс-
національної організованої злочинності. Слід за-
значити, що цей термін не використовується у юри-
спруденції і найчастіше має емоційне забарвлення 
та застосовується для критики сучасної правової 
системи, зокрема, прибічниками легалізації нарко-
тиків. Інколи цей термін використовується для ха-
рактеристики злочинів проти невизначеного кола 
осіб (наприклад, суспільства у цілому) або певних 
інститутів (наприклад, юридичних осіб, держави 
тощо). На нашу думку, використання цього терміну 
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у такому контексті є невиправданим і навіть потен-
ційно оманливим, оскільки у кінцевому рахунку, 
негативних наслідків (дійсних чи потенційних) від 
таких дій зазнають конкретні особи, незважаючи 
на те, чи «погодилися» вони на це «свідомо», під 
впливом негативних обставин і чи визнають вони 
себе жертвами.

У якості прикладу розглянемо стосунки злочин-
ця і жертви у системі наркобізнесу, що є найбільш 
прибутковою формою організованої злочинності із 
чітко вираженим «ринковим» характером відносин 
між її учасниками. Так, при продажі наркотиків 
злочинець та жертва діють за обопільною згодою, 
при цьому остання зазнає вкрай негативних для 
себе наслідків. Її вибір лише на перший погляд 
може визначатися як вільний – втягування осіб у 
вживання наркотиків аж ніяк не передбачає раці-
онального обґрунтування цього вибору, а скоріше 
використання механізмів шахрайства, у тому чис-
лі різних форм психологічного тиску. Наркоділер, 
пропонуючи «спробувати наркотик безкоштовно», 
фактично вчиняє дії, спрямовані на подальше неза-
конне отримання матеріальних вигід, тобто майна, 
що належить його потенційному «клієнту» або ін-
шим особам, пропонуючи йому товар, дійсні якості 
якого він свідомо приховує, тобто діє як типовий 
шахрай. Зрозуміло, що жоден наркоділок не буде 
розповідати «неофітам» про усі «принади» життя 
наркоманів, фізіологічної та психологічної залеж-
ності, тілесної та моральної деградації, «ломки» та 
СНІДу. Якщо ж взяти до уваги, що значна частина 
наркоманів-новачків є неповнолітніми, які почи-
нають вживати наркотики під критично високим 
психологічним тиском оточення, що має для них 
статус «найвищого авторитету», то вести тут мову 
не тільки про «раціональний», а й про хоч скільки-
небудь вільний вибір взагалі не доводиться. Супро-
тив такому впливу потребує від підлітка вольових 
зусиль, що суттєво перевищують його можливості, 
тож у цьому випадку має місце навіть не схиляння, 
а фактичний примус до вживання наркотиків.

Подальше вживання наркотиків наркоманом 
повністю обумовлено психофізіологічним впли-
вом таких речовин, а не його свідомим вибором, 
незважаючи на те, що така особа може бути щиро 
переконаною у власній «свободі вибору» та запев-
няти про це оточуючих. Те, що дії такої особи часто 
носять деліквентний характер, не позбавляє її ста-
тусу жертви, хоча й суттєво визначає особливості 
її віктимності – мова не йде про «виправдання» 
наркозалежних, а про визначення кримінологічних 
характеристик сучасної організованої злочинності 
як негативного суспільного явища. Таким чином, у 
цих та подібних діях жертва є достатньо чітко ви-
значеною, незважаючи на те, що її дії мають вира-
жений девіантний, а часто і деліквентний характер.

З огляду на викладене, дії наркоділків, принаймні 
з кримінологічної точки зору, мають розцінюватися 
як такі, що прямо посягають на життя та здоров'я 
певних чітко визначених осіб, які і є їх безпосеред-
німи жертвами. Саме тому в кримінальному праві 
деяких країн, наприклад, Франції, передбачено у 

разі смерті наркомана від передозування наркотику 
притягнення особи, яка збула йому цей наркотик, до 
відповідальності за ненавмисне вбивство.

Специфікою віктимності, пов’язаної із ор-
ганізованою злочинністю, є тісний зв'язок між 
жертвою злочину та злочинністю, діяльність якої 
орієнтована на специфічне віктимне середовище, 
що постачає споживачів незаконних товарів та 
послуг, жертв торгівлі людьми, нелегальних мі-
грантів тощо. Найчастіше формування такого се-
редовища здійснюється через вплив об’єктивних 
негативних суспільних явищ, прямо не пов’язаних 
із діяльністю злочинності. Так, економічні кризо-
ві явища формують середовище для вербування 
жертв торгівлі людьми, нелегальних мігрантів, а 
також кур’єрів для доставки наркотиків та роз-
дрібних розповсюджувачів, які, з одного боку, самі 
виступають співучасниками злочинів, а з іншого 
мають розглядатися як жертви кримінальної сис-
теми транснаціонального наркобізнесу, оскільки 
піддаються кримінальній експлуатації через вико-
ристання економічної або наркотичної залежності. 
Пов’язане із цим середовище споживачів нарко-
тиків, з одного боку, виступає жертвою наркобіз-
несу – як особи, залучені до вживання шкідливих 
для здоров'я речовин, а з іншого – у певному сенсі 
його «співучасником», виступаючи стороною при 
проведенні незаконних операцій купівлі-продажу, 
є «вербувальною базою» кур’єрів та дрібних роз-
повсюджувачів, а також «кримінальним посеред-
ником» між наркоділками та суспільством, вилу-
чаючи у останнього на користь перших фінансові 
ресурси, у більшості випадків кримінальним шля-
хом. Таким чином, споживачі наркотиків, з одного 
боку є жертвами системи наркобізнесу, а з іншої – її 
невід'ємною складовою, забезпечуючи її функціо-
нування як безпосередньо – шляхом купівлі неза-
конних речовин, так і опосередковано, сприяючи 
різними способами розширенню купівельної бази 
та надаючи різного роду кримінальні послуги.

Метою окремих злочинних дій у сфері нарко-
бізнесу є безпосереднє отримання прибутку від не-
законного продажу наркотику. У той же час, метою 
наркобізнесу як кримінальної системи є отримання 
сталого прибутку шляхом формування та розши-
рення споживчої бази незаконного ринку наркоти-
ків, у тому числі і шляхом розповсюдження нар-
команії та наркотизму, формування у споживачів 
фізичної та психічної залежності від запропонова-
них наркоділками психоактивних препаратів. Це є 
однією із визначальних відмінностей наркобізнесу 
як системи, що відрізняє її від окремих дій у сфері 
незаконного обігу наркотиків.

Віктимізація споживача наркотиків призводить 
до подальшої опосередкованої віктимізації широ-
ких прошарків населення, що стають жертвами 
злочинів, обумовлених впливом психоактивних ре-
човин на поведінку особи. Ці злочини можуть обу-
мовлюватися безпосереднім впливом наркотиків 
на психіку людини – так, такі речовини, як кокаїн, 
передусім у формі «креку» та кристалічний ме-
тамфетамін посилюють агресивність людини, під-
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штовхують її до вчинення насильницьких дій щодо 
інших осіб. У інших випадках злочинні дії спо-
живача наркотиків обумовлені потребою у отри-
манні коштів для задоволення потреб у придбанні 
наркотиків. Кримінальна діяльність такої особи 
включає крадіжки, пограбування, а також продаж 
наркотиків, втягування у вживання таких речовин 
інших осіб, участь у поставках наркотиків у якості 
кур’єра тощо. Найчастіше першою жертвою такої 
особи становляться члени його родини, вимушені 
свідомо чи ні фінансувати її потреби у придбанні 
наркотиків, але досить швидко віктимізація розпо-
всюджується на необмежене коло осіб, які потерпа-
ють від злочинів, вчинених наркозалежним.

Таким чином віктимізація суспільства розши-
рюється пропорційно розширенню ринку заборо-
нених наркотиків.

В цілому ж розглядаючи організовану злочин-
ність взагалі та наркобізнес зокрема справедливим 
буде зазначити, що їх криміногенні та віктимогенні 
середовища є, здебільшого, тотожними – злочин-
ність та її жертви мають одне і те саме коріння. За-
гроза організованої злочинності полягає не лише у 
її паразитуванні на суспільстві, а й у розширенні 
цього «кримінально-віктимного» середовища, яке 
на певному етапі руйнує соціальну тканину сус-
пільства, веде до криміналізації останнього, що 
відбувається водночас із його тотальною віктиміза-
цією. За таких умов кримінальна чи кримінально-
мотивована поведінка стає суспільно-прийнятною 
нормою, при цьому все населення стає жертвою та-
кого стану. Суспільство поступово перетворюєть-
ся на кримінально-віктимну масу, що має досить 
слабкі можливості не лише для відстоювання влас-
них інтересів, у тому числі у сфері безпеки, а й до 
їх скільки-небудь усвідомленого формулювання. За 
такого стану справ організована злочинність отри-
мує ідеальні умови для існування, що гарантують 
їй не лише збереження прибутків, а й подальший 
розвиток, створюють базу для розширення сфери 
діяльності на інші країни та регіони, тобто її транс-
націоналізації. Кримінально-віктимне ж середови-
ще, що знаходиться під її впливом, використовуєть-
ся нею як майже невичерпне джерело ресурсів для 
кримінальної експлуатації.

Таким чином, ознакою організованої злочин-
ності є повна чи маже повна тотожність між со-
ціальними середовищами її жертв та криміналі-

зованих елементів, що слугують для неї базою 
людських ресурсів. У цьому контексті доцільно 
поруч із віктимністю розглядати і потенційну кри-
мінальність певного соціального середовища як 
здатність його членів бути втягнутими у вчинен-
ня злочинних діянь. Криміналізація особи може 
здійснюватися шляхом її віктимізації, реалізації її 
віктимності, вчинення щодо неї злочину, перетво-
рення її на жертву. Для осіб, які здійснюють зло-
чини під зовнішнім впливом, вольова складова дій 
яких послаблена психологічним впливом з боку 
інших осіб або (чи у поєднанні із) впливом психо-
активних речовин, характерним є поєднання ролей 
жертви та злочинця. Особливо типовим це є саме 
для злочинів у сфері транснаціонального наркобіз-
несу та інших форм незаконного обігу наркотиків.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити 
висновки про те, що основна небезпека організо-
ваної злочинності полягає у широкій виктиміза-
ції та криміналізації суспільства, його негативній 
трансформації, що здійснюється у результаті сві-
домого та цілеспрямованого впливу криміналітету, 
якій використовує з цією метою як інструментарій 
психологічного тиску, так і вплив психоактивних 
речовин.

Так звані «злочини без жертв», є, фактично, 
злочинами без потерпілих, а не без постраждалих, 
оскільки останні існують для будь-яких злочинних 
дій, хоча й можуть бути не визнаними у процесуаль-
ному порядку. Відсутність постраждалих від зло-
чину, тобто жертв, осіб, які (дійсно чи потенційно) 
зазнали негативних наслідків, заперечує суспільну 
небезпеку таких діянь, тобто вони перестають бути 
злочинами. Не можна вважати жертвами злочинів 
абстрактні поняття (держава, суспільство, мораль, 
суспільні відносини тощо), цінність яких визнача-
ється їх здатністю слугувати на благо людей.

З огляду на це, профілактика транснаціональної 
організованої злочинності включає кримінологічну 
(антикримінальну) та віктимологічну складові З ін-
шого боку, розробка заходів із профілактики різно-
го роду соціальних девіацій, таких як наркоманія, 
мають враховувати і віктимність та потенційну 
кримінальність осіб, на яких ці заходи будуть орі-
єнтовані, формувати у них певні психологічні запо-
біжники, необхідну резистивність цілеспрямовано-
му тиску з боку організованої злочинності, що має 
досить витончений характер.
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Актуальность исследуемой темы. Издревле 
собственность была одним из важнейших объектов 
экономического развития общества, посему нахо-
дилась под особой охраной государства. С течени-
ем времени ответственность за посягательство на 
данный объект совершенствуется параллельно с 
развитием общества, при этом цели и виды нака-
заний претерпевают серьезные изменения. В Укра-
ине в условиях гуманизации уголовно-правовой 
ответственности вопрос правильного определения 
и назначения наказания приобретает особое значе-
ние. В рамках этого существует немало противоре-
чий относительно дифференциации ответственно-
сти за умышленное уничтожение или повреждение 
имущества по статьям 194, 347, 378, 399 Уголовно-
го кодекса Украины.

постановка проблемы. Имущественные от-
ношения, в частности отношения собственно-
сти, охраняются разделом VI Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК), однако в некоторых других 
разделах (XV, XVIII) дублируются отдельные по-
ложения ст. 194 УК Украины. Так, положения ст. 
194, 347, 378, 399 УК Украины посвящены охране 
имущества от умышленного уничтожения или по-
вреждения, а отличаются лишь тем, какие лица по-
страдали от данных правонарушений. Представляя 
более подробную характеристику вышеизложенно-
го, следует указать, что ст. 347 УК Украины охра-
няет имущество работника правоохранительного 
органа, ст. 378 – судьи, народного заседателя, при-
сяжного, а ст. 399 – защитника или представителя 

лица, а также их близких родственников. Таким об-
разом, можно утверждать, что ст. 194 УК Украины 
является общей по отношению к ст. ст. 347, 378, 
399 – специальным. Однако вопрос целесообраз-
ности их выделения в рамках других разделов вы-
зывает сомнения. Также нелогичной представляет-
ся существующая степень градации наказаний по 
санкциям частей приведенных статей.

целью данной статьи является исследование 
и поиск путей решения существующих проблем 
дифференциации ответственности за умышленное 
уничтожение или повреждение имущества в рам-
ках разных статей уголовного закона.

изложение основного материала. При форми-
ровании разделов Уголовного кодекса законодатель 
руководствуется принципом выделения родового 
объекта, то есть отношений, которые охраняются 
статьями определенного раздела. Родовым объек-
том раздела VI – «Преступления против собствен-
ности» УК Украины являются имущественные 
отношения. Однако разделы ХV – «Преступления 
против авторитета органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и объеди-
нений граждан» и XVIII – «Преступления против 
правосудия» УК Украины, содержат статьи, по-
ложения которых регламентируют все те же иму-
щественные отношения. В частности, речь идет о 
ст.ст. 347, 378 и 399 УК Украины, которые дубли-
руют положения статьи 194 УК Украины, а разли-
чаются только тем, в отношении кого (работника 
правоохранительного органа, судьи, народного за-
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В статье анализируются нормы статей 194, 347, 378, 399 Уголовного кодекса Украины, в частности проблема диф-
ференциации ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Исследуются некоторые 
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У статті аналізуються норми статей 194, 347, 378, 399 Кримінального кодексу України, зокрема проблема дифе-
ренціації відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна. Досліджуються деякі питання, пов'язані з цією 
проблематикою і пропонуються можливі способи їх вирішення.
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In the article the norms of Articles 194, 347, 378, 399 of the Criminal Code of Ukraine are analyzed, in particular the problem 
of differentiation of the willful destruction or damage of property. Some of the issues related to these problems are explored and 
the possible solutions are suggested.
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седателя, присяжного, защитника, представителя, 
либо их близких родственников) было совершенно 
общественно опасное деяние – умышленное унич-
тожение или повреждение имущества. Таким обра-
зом, непосредственным объектом, объединяющим 
указанные статьи, являются отношения собствен-
ности. Дополнительным же объектом для ст. 347 
выступает авторитет органов власти, а для ст.ст. 
378, 399 – правосудие. Исходя из этого, возникает 
вопрос о целесообразности выделения соответ-
ствующих статей в отдельных разделах.

Обращаясь к статье 194 Уголовного кодекса 
Украины, сразу следует указать, что она сама по 
себе не лишена недостатков. В частности, содер-
жащиеся в ней положения частей 1 и 2 порождают 
проблемы уголовно-правовой квалификации, не-
однотипность их применения и связанные с этим 
острые научные дискуссии [4, с. 650]. Часть первая 
данной статьи предусматривает ответственность 
за умышленное уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, которое повлекло вред в крупных 
размерах. В то же время, часть вторая данной ста-
тьи предусматривает ответственность за те же дея-
ния, если они были совершены общественно опас-
ным способом, либо в особо крупных размерах, 
либо привели к гибели людей или иным тяжким 
последствиям. Применяя положение части второй 
статьи 194 УК Украины, суды при квалификации 
не учитывали размер вреда, если указанные деяния 
совершались общественно опасным способом, что 
с точки зрения уголовно-правовой квалификации 
является неверным. Решению данной проблемы 
уделяли внимание Татаров А.Ю. и Газдайко-Васи-
лишин И.Б., которые предлагают в качестве одного 
из вариантов решения данной проблемы перенесе-
ние общественно опасного способа в часть первую 
данной статьи, которая приобретала бы следующий 
вид: «умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенное путем поджога, 
взрыва или иным общественно опасным способом, 
либо такое, что причинило вред в крупном разме-
ре» [4, с. 657]. Данное предложение, по нашему 
мнению, является наиболее оправданным. 

Также следует отметить, что важным объектив-
ным признаком в отношении всех имущественных 
преступлений является именно размер вреда. Анали-
зируя содержание ст. 185 и 194 УК Украины, следует 
указать, что в части первой ст. 185 УК Украины пред-
усмотрена следующая санкция: штраф от пятидесяти 
до ста необлагаемых минимумов доходов граждан 
или общественные работы на срок от восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо исправительные ра-
боты на срок до двух лет, или арест на срок до ше-
сти месяцев, либо лишение свободы на срок до трех 
лет [1, c.131]. Что же касается части первой ст. 194 
УК Украины, то в ней закрепляются практически 
идентичные виды наказаний, но в меньшем разме-
ре. Таким образом, прослеживается явное несоот-
ветствие санкций, поскольку для того чтобы кража 
была уголовно наказуемой ее минимальный размер 
должен превышать 114,7 грн. (по состоянию на 2013 
г.), а для того чтобы лицо понесло ответственность за 

умышленное повреждение или уничтожение чужо-
го имущества, совершенное в отношение рядового 
гражданина, необходим ущерб в размере 143375 грн. 
(по состоянию на 2013 г.). То есть вред причиненный 
объекту преступления в ст. 185 УК Украины меньше, 
в то время как в ст. 194 вред значительно больше, сле-
довательно, общественная опасность выше, но объ-
ем наказания по данной статье меньше, нежели по ст. 
185 УК Украины. 

Помимо прочего, особого внимания заслужи-
вает сравнительная характеристика частей первых 
ст.ст. 194, 347, 378 и 399 УК Украины относитель-
но дифференциации размера вреда, причиненного 
умышленным уничтожением или повреждением 
имущества. Так, общая – 194 статья УК Украины 
в части первой для наступления ответственности 
предусматривает наличие как минимум крупного 
размера вреда (по состоянию на 2013 г. – 143375 
грн.). В то время как часть первая статьи 347 УК 
Украины предусматривает уголовную ответствен-
ность за умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества без установления определенного 
размера вреда, который должен быть причинен. 
Аналогичная ситуация прослеживается в первых 
частях статей 378 и 399 УК Украины. 

Для наглядности рассмотрим приговор Косов-
ского районного суда Ивано-Франковской области 
№1-210/11 от 22.11.2011 г., по которому обвиняе-
мого было приговорено по ч. 1 ст.347 УК Украины 
к двум годам ограничения свободы за то, что он во 
время драки, действуя умышленно повредил фор-
менную одежду лейтенанта милиции Косовского 
РО УМВД, сорвав с последнего погоны лейтенанта 
милиции и четыре пуговицы [4].

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности за умышленное унич-
тожение или повреждение имущества без учета 
причиненного вреда, но только если это было со-
вершенно в отношении работника правоохрани-
тельного органа, судьи, народного заседателя, при-
сяжного, защитника, представителя либо же их 
близких родственников. 

Таким образом, четко прослеживается пробел 
в законодательстве, поскольку лицо за причинение 
незначительного ущерба может быть привлечено к 
наиболее суровому виду юридической ответствен-
ности – уголовной. В то же время за совершение 
тех же деяний в отношении рядовых граждан на-
ступает только гражданско-правовая ответствен-
ность, поскольку для привлечения лица к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 194 УК Украины, 
необходимо наличие крупного размера вреда, при-
чиненного данным преступлением. А Кодекс Укра-
ины об административных правонарушениях вооб-
ще не содержит статьи, которая устанавливала бы 
ответственность за данные деяния в размере менее 
крупного[2, c.1122].

Парадоксальной кажется и существующая гра-
дация наказаний по разным частям в рамках ст. 347 
УК Украины: от ограничения свободы до пяти лет 
по части первой, до лишения свободы от шести до 
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пятнадцати лет – по части второй. Таким образом, 
сложно проследить логику законодателя при со-
ставлении соответствующей статьи. 

Так же прослеживается некая нелогичность в кон-
струкции ст. 399 УК Украины, поскольку формулируя 
ст.ст. 347 и 378 УК Украины, законодатель применял 
определенный «шаблон», изначально закрепленный 
в ст. 194 УК Украины: часть первая предусматрива-
ет ответственность за умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, а часть вторая, в качестве 
квалифицирующего признака, – общественно опас-
ный способ либо тяжкие последствия. Статья 399 
имеет иную структуру второй и третьей части: 

2. умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, принадлежащего защитнику или пред-
ставителю лица, или их близким родственникам, в 
связи с деятельностью, связанной с оказанием право-
вой помощи, совершенное путем поджога, взрыва 
или иным общественно опасным способом, или если 
оно причинило ущерб в особо крупных размерах;

3. действия, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей, 
причинение им тяжких телесных повреждений либо 
наступление иных тяжких последствий [1, c. 131].

Непонятным является выделение законодате-
лем наступления тяжких последствий в отдельную 
часть статьи, а также такого вида последствий, как 
тяжкие телесные повреждения из категории иных 
тяжких последствий, которая по общему правилу 
включает в себя, в том числе, и тяжкие телесные 
повреждения.

Кроме того, вызывает вопросы необоснован-
ность увеличения санкций частей 2 ст.ст. 347, 378 
и части 3 ст. 399 по сравнению с частью 2 ст.194 
УК Украины, поскольку во всех указанных нормах 
закреплены идентичные деяния с одинаковыми по-
следствиями. Так, часть 2 ст. 194 предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех 
до десяти лет, в то время как части 2 ст.ст. 347 и 378 
– на срок от шести до пятнадцати лет, а ст. 399 – от 
восьми до пятнадцати лет.

выводы. На основании вышеизложенного, 
считаем необходимым исключение статей 347, 378, 
399 из Уголовного кодекса Украины и внесение со-
ответствующих изменений в статью 194, которую 
предлагаем изложить в следующем виде:

«1. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, причинившее ущерб в зна-
чительных размерах, -

наказывается штрафом до пятидесяти необ-
лагаемых минимумов доходов граждан или обще-
ственными работами на срок от ста двадцати до 
двухсот сорока часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, или ограничением сво-
боды на срок до трех лет, или лишением свободы 
на тот же срок.

2. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, причинившее ущерб в зна-
чительных размерах, совершенное в отношении 
работника правоохранительного органа, судьи, 
народного заседателя, присяжного, защитника, 
представителя, их близких родственников, в связи 
с осуществлением этими лицами их профессио-
нальной деятельности, -

наказывается штрафом от пятидесяти до двух-
сот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок от 
трех до четырех лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

3. Умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, причинившее ущерб в крупных 
размерах, либо совершенное путем поджога, взры-
ва или иным общественно опасным способом, – 

наказывается лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой, 
второй или третьей, повлекшие гибель людей или 
иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет».

А также дополнить Кодекс Украины об админи-
стративных правонарушениях статьей 513 «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества» следующего содержания: 

«Умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, повлекшее ущерб в сумме, не 
превышающей значительный размер вреда, либо 
совершенное в отношении работника правоохра-
нительного органа, судьи, народного заседателя, 
присяжного, защитника либо их близких родствен-
ников, в связи с их профессиональной деятельно-
стью, – 

влекут за собой наложение штрафа от тридца-
ти до двухсот необлагаемых минимумов доходов 
граждан или исправительные работы на срок от од-
ного до трех месяцев с отчислением двадцати про-
центов заработка, или административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток».
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Статеві злочини являють підвищену суспільну 
небезпеку. Внаслідок вчинення цих злочинів нерід-
ко порушується подальший нормальний психічний 
розвиток потерпілих. У них можуть формуватись 
неправильні, з моральної точки зору, уявлення про 
статеві стосунки, а згодом виникають усталені фор-
ми дісоціального розладу особистості. Проблема 
фізичного насильства на статевому підґрунті іс-
нує стільки ж часу, скільки розвивається людство. 
Насильство є невід'ємною частиною життя людей, 
котре тісно пов'язане з проблемою суспільної мо-
ралі, тобто сукупності норм поведінки, усталених 
поглядів, пов'язаних з різними аспектами життеді-
яльності.

Суспільний настрій, виходячи з об’єктивних 
обставин, вказує, що треба вважати насильством на 
теперішньому етапі. Розвиток суспільних відносин, 
збагачення соціокультурного спільного досвіду, 
відновлення правосвідомості надає громадськості 
нових можливостей щодо запобігання суспільній 
небезпеці від насильницької злочинності. Зусил-
ля усіх суб'єктів протидії насильницькій злочин-
ності дозволить більш ефективніше впливати на 
кримінологічну картину суспільства і запобігати 
побудові деструктивних комунікативних зв’язків, 
(детермінованих сексуальними відхиленнями), ви-
ключно, кримінологічними заходами.

Значний внесок у розробку загальнотеоретич-
них питань вивчення злочинів, що вчиненюються 
особами з психічними аномаліями було зроблено 
Ю.М. Антоняном, П.С. Дагелем, Л.Д. Гаухманом, 
І.І. Гореліком, А.П. Закалюком, А.Ф. Зелінським, 

І.Ю. Карпушевою, В.Н. Кудрявцевим, Д.Р. Лунцем, 
А.Є. Михайловим, Г.М. Міньковським та іншими 
науковцями. Результати цих досліджень значною 
мірою послужили науково-теоретичним підґрун-
тям для даної роботи.

Сучасний розвиток суспільних правовідносин 
та концептуальних положень державної політики 
з питань протидії злочинності визначають акту-
альність проведення розвідок в царині факторів, 
що сприяють вчиненню злочинів на сексуальному 
підґрунті.

Актуальним питанням в контексті цієї пробле-
ми залишається природа виникнення та розвитку 
такої психічної аномалії як перверсія (парафілія). З 
огляду на загальноприйнятне кримінологічне уяв-
лення про останню як про психічну хворобу, осо-
бливого резонансу з наукової точки зору набуває 
так звана «квір-теорія», яка, на нашу думку, має 
за мету злам стереотипу про парафілії у клінічній 
кримінології.

«Квір-теорія» сформувалася у Сполучених 
Штатах Америки в 1990-х роках на основі творчо-
го здобутку французького філософа-структуаліста 
Мішеля Фуко. У першому томі «Історії сексуаль-
ності» він висловив свою теорію соціальної кон-
струкції: під сексуальністю розуміється не «при-
родне» і безпосередній прояв, а якась культурна 
модель, зміст якої істотно змінюється залежно від 
часу і місця. 

Фуко стверджував, що сучасний гомосексуаліст 
і гетеросексуал – винахід порівняно недавнього 
минулого. До XVIII століття не було ні гомосексу-
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В статті надається визначення дефініції «квір-теорія», наводиться ретроспективний аналіз цього явища. Проводить-
ся порівняльний аналіз психологічного та біологічного гендеру. Аналізується деструктивний вплив квір-теорії на суспіль-
ну свідомість. Акцентується увага на тому, що сексуальні перверсії, котрі захищаються квір-теоретиками є психічним 
захворюванням. Звертається увага на судово-психіатричну оцінку осіб, які страждають на розлади сексуальних потягів.
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В статье приводится дефиниция «квир-теории», рассматривается ретроспектива этого явления. Проводится 
сравнительный анализ психологического и биологического гендера. Анализируется деструктивное влияние квир-теории 
на общественное сознание. Акцентируется внимание на том, что сексуальные перверсии, которые защищаются квир-
теоретиками являются психическим заболеванием. Обращается внимание на судебно-психиатрическую оценку лиц, 
страдающих расстройствами сексуальных влечений.

Ключевые слова: квир-теория, гендер, биологический пол, психологический пол, линзы гендера, парафилии, ин-
версии, перверсии, криминология, судебно-психиатрическая оценка.

In the article the definition of "queer theory" are provide, a retrospective of this phenomenon are considered. The analysis 
of the psychological and biological gender are comparative. The destructive impact of queer theory on the public consciousness 
is analyzes. The attention to the fact that sexual perversions, which are protected by queer theorists is a mental illness. Draws 
attention to the forensic psychiatric evaluation of persons with disorders of sexual desire.

Key words: queer theory, gender, biological sex, psychological sex, gender lens, paraphilia, inversion, perversion, 
criminology, forensic psychiatric evaluation.
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алістів (ні відповідно гетеросексуалів). Були тіль-
ки гомосексуальні (содомічні) та гетеросексуальні 
акти. Лише в XVIII і XIX століттях у останніх ста-
ли з'являтися відмінні риси. 

«За визначенням старовинних цивільних або 
канонічних кодексів, – пише автор, – содомія була 
віднесена до категорії заборонених актів; винний у 
їх скоєнні був лише юридичним суб'єктом остан-
ніх. Гомосексуаліст XIX століття – це типаж, ми-
нуле, історія хвороби та дитинство, а також вид 
життя, його форма, мова, безсоромне тіло і, схоже, 
незбагненна фізіологія... Спочатку содомія вважа-
лася тимчасовим відхиленням; тепер гомосексуа-
ліст став видом». 

Головною представницею «квір-теорії» стала 
феміністка Ів Кософські Седжвік (1950-2009 рр.), 
яка заклала фундамент критики сталого уявлення 
про генетичну зумовленість гендеру та сексуальної 
орієнтації. Вона розглядала стать людини як соці-
альну конструкцію, але ж ніяк не як незмінювану 
даність.

Кінець 1970-х років став відомим широким по-
ширенням гендерних досліджень. В академічній 
сфері були проведені так звані «жіночі досліджен-
ня», які включали в себе тематику вивчення по-
ведінки жінок, страждаючих на інверсію. «Дослі-
дження чоловіків», зазвичай, не знаходили місця 
в рамках досліджень жіночих поведінкових відхи-
лень. Тобто, незважаючи на передбачувану єдину 
область вивчення і одну предметну спрямованість, 
вищезазначені дослідження не були ідентичними. 

Питання про есенціальність або конструйова-
ність сексуальної ідентичності у чоловіків та жінок 
по теперішній час залишається контроверсійним. 
Нажаль. У більшому ступені цією проблемою пе-
реймались переважно фахівці літературознавчого 
та культурно-історичного спрямування (А. Брай, 
Д. Гальперін, Ш. Ортнер та Г. Вайтхнд, Дж. Вікс). 
Клінічна кримінологія ще й досі залишається осто-
ронь від такого нагального питання. 

Хоча явища гомосексуальної поведінки, без-
перечно, були притаманні різним суспільствам, 
навіть у дуже давні епохальні періоди розвитку, та 
зумовлювались різними культурними регіональ-
ними особливостями, визначення індивідуальної 
ідентичності через сексуальність є феноменом су-
часного суспільного буття.

На думку Дж. Д'Еміліо, цей феномен виникає 
внаслідок руйнування традиційної конструкції 
інституту шлюбу та сім'ї. Саме цим автор спро-
магається пояснити розвиток в кінці 19 століття 
субкультури чоловічого гомосексуалізму, а також 
патологізацію людської гомосексуальності меди-
циною та психологією. Ми ж пропонуємо уперше 
сформувати суто кримінологічний погляд на бісек-
суальну поведінку особистості як на феноменальне 
явище суспільного буття. Безумовно, дослідниць-
кий підхід з позицій клінічної кримінології до 
спільних та суперечливих рис жіночого й чолові-
чого гомосексуалізму має за мету вироблення но-
вих дійових форм попередження та профілактики 
таких поведінкових відхилень. І хоча вони й проті-

кають у правовому полі, своїм системним проявом 
інколи призводять до виникнення у особистості ру-
біжної психічної патології [2, с. 49]. 

Виникнення квір-досліджень є зрозумілим, 
поза як дісоціальні розлади на сексуальному під-
ґрунті у окремих осіб обумовлюють динаміку зрос-
ту масової патології поведінки у суспільстві. Отже, 
квір-дослідження, перш за все, й покликані вивча-
ти усе різноманіття способів, за допомогою яких 
суспільно небезпечні індивіди і неформальні групи 
виражають або блокують свої сексуальні рольові 
уявлення, переносячи елементи своїх нетради-
ційних субкультурних уподобань в комунікативні 
взаємозв’язки з оточуючими.

Така множинність соціальних зв'язків, в пер-
шу чергу повина досліджуватись, з урахуванням 
фактору статі особи злочинця та його суспільно 
небезпечної гендерної взаємодії. Акцент квір-
досліджень завжди робився на критиці сенсу ген-
деру та сексуальності. «Квір» намагався зблизити 
аналіз чоловічої та жіночої природи. Клінічна ж 
кримінологія, навпаки, проводить межу у типології 
особи злочинця-насильника жіночої або чоловічої 
статі.

Фактично, концептуальна рамка гендеру пере-
росла практику перших (жіночих) досліджень, не 
завжди уважних до питань сексуальної мотивації 
насильницьких злочинів. Тим не менш, концепція 
статевої обумовленості насильницької злочин-
ності продовжує бути найважливішим аспектом 
кримінологічного дослідження. Клінічні показни-
ки, що увійшли у кримінологічну формулу квір-
дослідження включють в себе: стать, гендерні 
показники ідентичності та ролі, особистісні сек-
суальні вподобання, еротизм, задоволення, інтим-
ність і репродукцію. 

Необхідним елементом гендерної ідентичності 
людини є сексуальна орієнтація – організація еро-
тичних і (або) емоційних прихильностей особи, що 
стосуються статі і гендеру її сексуальних партне-
рів. Вона може проявлятися в будь-якому з елемен-
тів сексуальності або в їх сукупності. 

Це визначення, прийняте Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я (далі – ВООЗ), принци-
пово виводить гомосексуальність за межі сексо-
патології, роблячи її об’єктом вивчення клінічної 
кримінології. 

Результатом квір-досліджень став перегляд 
ВООЗ класифікації хвороб у 1993 році. Міжна-
родна класифікація хвороб (далі МКБ) у 10-му 
перегляді (МКБ-10) у 1994 році в примітці до роз-
ділу F66 «Психологічні та поведінкові розлади, 
пов’язані зі статевим розвитком та орієнтацією» 
підкреслює, що «сама по собі сексуальна орієнта-
ція не розглядається як розлад».

Крім того, важливо пам'ятати про те, що ре-
продуктивна біологія знає тільки дві протилежні 
статі: чоловіча і жіноча, – звідси й виникає певна 
«гетеронормативність». Але далеко не весь спектр 
статевих відмінностей пов'язаний з репродукцією. 

Відома американська феміністка, професор біо-
логії Ганна Фаусто-Стерлінг пропонує п'ять статей, 
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пов'язаних з певними анатомічними властивостя-
ми: 1) власники жіночих геніталій – жінки, 2) влас-
ники чоловічих геніталій – чоловіки, 3) власники 
змішаних геніталій – гермафродити, 4) власники 
переважно жіночих, але з чоловічими елементами, 
геніталій – фемінні псевдогермафродіти і 5) влас-
ники переважно чоловічих, але з жіночими елемен-
тами, геніталій – маскулінні псевдогермафродіти 
[1, с. 15]. 

У 1980-1990 рр., з метою послаблення дискри-
мінації за сексуальною орієнтацією, було введено 
термін «квірнесс» (інаковість). Це дозволило уни-
кати диференціації осіб за сексуальною практикою, 
чим було створено прецедент ідентичності.

До початку 70-х років 20 століття домінантною 
була думка про те, що психологічна стать (гендер) є 
культурним корелятом біологічної статі, а в основі 
психологічних якостей індивіда знаходяться ана-
томічні характеристики. Подібні погляди сформу-
вали ессенціальну модель маскулінності та фемін-
ності, котрі найбільш чітко описує відома фраза З. 
Фрейда: «Анатомія – це доля». Сам Фрейд у своїх 
працях підкреслював, що чоловік – маскулінно ек-
вівалентно активному, а жінка – фемінно еквіва-
лентне пасивному. Жінки за своєю природою за-
ймають підлегле становище, страждають почуттям 
неповноцінності через відсутність статевого члена. 
Він характеризував жінок як дивних, скритних, 
більш заздрісних, недостатньо надійних, схильних 
до мазохізму, сферхемоційних та менш раціональ-
них, ніж чоловіки, більш схильних до неврозів, пе-
реповнених почуттям власної неповноцінності та 
ненависті до себе.

Есенціальний підхід виявлявся в тому, що для 
кожної людини у співвідношенні з її статевою при-
належністю характерна гендерна константа, яка 
формується у дитини у п’ять років. Подальша со-
ціалізація заключається в тому, що у збагаченні 
базової ролевої моделі відповідним індивідуаль-
ним досвідом у результаті чого гендерна константа 
відтворюється та укріплюється. Гендерна ідентич-
ність, що виникла на її основі стає особистісним 
атрибутом, котрий фіксується та стає незмінним та 
невідчужуваним як і сама біологічна стать [1, с. 15].

Подібного роду погляди аж ніяк не можна вва-
жати нешкідливими, тому що вони тягнуть за собою 
цілком однозначні соціальні наслідки: з’являється 
стале переконання, що «фізична стать» повинна 
збігатися з психічною (гендером). Біполярна мо-
дель науково узаконювала з позицій психології 
традицію визнання тільки двох взаємовиключних 
сценаріїв для соціалізації чоловіків і жінок. В ре-
зультаті маскулінні і фемінні девіанти в такому 
суспільстві, розглядаються як хворі або «збочен-
ці», що за своєю сутністю є синонімічними понят-
тями. Особи зі спотвореннями показника за шка-
лою маскулінність – фемінність у бік протилежної 
статі вважаються неповноцінними особистостями, 
з середовища яких з'являються гомосексуали. Пси-
хіатрія, віддаючи перевагу гендерному традиціо-
налізму, визнає хворими тих дітей і дорослих, які 
не в змозі досягти збігу фізичної і психічної ста-

ті. Завданням клінічної кримінології є запобігання 
розвитку у суспільстві криміногенних ситуацій з 
участю суб’єктів-носіїв нетрадиційної сексуальної 
субкультури. Протидія насильницькій злочинності 
на сексуальному підґрунті буде більш ефективні-
шою через застосування заходів кримінологічного 
впливу, аніж засобів кримінально-правової репре-
сії. Вважаємо, що заходи кримінально-правової 
боротьби із насильницькою злочинністю, передба-
чені інститутом покарання, призведуть не стільки 
до протидії цьому видові злочинності, скільки до 
поширення насильства у пенітенціарних закладах, 
тобто насильницька злочинність перетнеться із пе-
нітенціарною.

Зворотним боком формування гендерно-поля-
ризованого комплексу стало явище транссексуаль-
ності: неможливість вписати себе в одну модель 
змушує людину приміряти на себе протилежний 
гендер. У теоріях особистості маскулінність – фе-
мінність стала розглядатися як «реальна» сутність і 
описувалася як «стрижень», навколо якого форму-
ється структура особистості [1, с. 17].

Зростання чисельності «атипових» гендерних 
ідентичностей пов'язане не із самовираженням 
особистості, а із збільшенням різноманітності 
суспільно небезпечних рольових моделей, їх сус-
пільно-правовою неоднозначностю, і все більшою 
орієнтацією сучасного суспільства на тотальну ві-
ктимізацію. Тобто суспільний настрій є таким, що 
не схвалює субкультуру неформальних носіїв сек-
суальних нетрадиційних вподобань, котрі ні в яко-
му разі не повинні увійти у соціокультурний досвід 
легального суспільства.

В результаті, сучасна людина, яка має пробле-
му рольової поведінки (дісоціальний особистісний 
розлад), демонструє все більшу готовність до змі-
щення вибору не на користь традиційних моделей 
комунікативної взаємодії, а до протиправної на-
сильницької злочинної поведінки. Більше того, 
саме навколо проблеми насильницької злочиннос-
ті і центрується формування ідентичності особи 
злочинця певного типу. Минувши кризу побудови 
гендерної ідентичності, девіанти змушені про-
ходити через етап рефлексії і дистанціювання від 
суспільно принадних рольових моделей, пропоно-
ваних соціумом, щоб зрозуміти себе і сформувати 
нову конфігурацію власної злочинної поведінки. В 
ній, на їхній погляд, є більша або менша дистанція 
між «зовнішнім» і «внутрішнім» («соціальним» і 
«індивідуальним»). Гомосексуальність і трансген-
дерізм – яскрава ілюстрація різних, (у тому числі й 
протиправних) варіантів конструювання гендерної 
ідентичності, в залежності від того, що є осново-
положним мотиваційним параметром для побудови 
гендерного «Я». Для гомосексуалів таким пара-
метром є особистісна спрямованість сексуального 
вподобання, а для транссексуалів – гендерна сво-
єрідність, яка виявляється в таких індивідуально-
психологічних якостях, котрі неможливо вписати 
в жодну модель статевої поведінки. Таким чином, 
перші центруються навколо сексуальності (орієн-
тації), а другі – навколо гендерного своєрідності. 
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У першій типовій групі є особи як з гендерними 
акцентуаціями, так і без них, а в другій – як з го-
мосексуальністю, так і з бісексуальністю, а також 
із гетеро сексуальністю, (що якраз і свідчить про 
певну незалежність підсистем гендерної ідентич-
ності). 

Трансгендерні чоловіки характеризуються при-
хильністю ригідній гендерній схемі поведінки, за-
снованій на протиставленні чоловічих і жіночих 
якостей. Подібна біполярна модель не залишає міс-
ця для «проміжних» поведінкових варіантів. Тому 
власна гендерна нонконформність сприймається як 
соціально непринадна модель поведінки, що і при-
зводить до необхідності прийняття рішення на рів-
ні суб’єктів протидії злочинності. Стрижневим для 
конструювання поведінкової ідентичності виявля-
ється «норма» гендеру в її загальноприйнятому ро-
зумінні. Вона втілюється в гендерних ролях і кри-
теріях відповідності маскулінності / фемінності.

З раннього віку трансгендерними особами жі-
ночої статі виявляється психологічна близькість до 
неформального способу буття, схильність до кому-
нікативних взаємостосунків із особами іншої статі 
і неготовність йти наперекір існуючим соціальним 
уявленням про «нормативності» в рамках гендер-
ної поведінкової схеми. Все це змушує їх визнати 
свою сутність як «чоловічу» і відповідно до цього 
вибудовувати образ «Я», розвивати якості, які цим 
вподобанням відповідають, одночасно дистанцію-
ючись від будь-яких аспектів фемінінності. 

Переконавшись у неможливості «бути як всі», 
деякі жінки з деформованим соціальним уявлен-
ням про соціально принадну поведінкову норму 
бачать для себе рішення проблеми в «виправлен-
ні» власного тіла. Вони щиро вважають такий 
радикальний спосіб альтернативним варіантом 
розв'язання кризи ідентичності, але він є характер-
ним для формування гомосексуальності. Точкою 
відліку в даній ситуації виявляються не соціальні 
стереотипи, а хибні уявлення про себе, в яких зна-
чущу роль починає грати деформована спрямова-
ність сексуального потягу. Гендерна ідентичність 
гомосексуальних жінок пов'язана з помилковим 
сприйняттям власної статевої приналежності і 
неправдоподібним уявленням образу свого тіла. 
Проте, гендерна нонконформність і гомоеротизм 
стають підставою для деконструкції біполярної 
гендерної схеми поведінки, аж до кримінально – 
протиправних (насильницьких) зовнішніх проявів. 
Зсув до ризику ціннісних та ідентифікаційних орі-
єнтацій особи злочинця-насильника призводить до 
того, що «звичайні» жінки сприймаються як залеж-
ні, несамостійні,глибоко віктимні, імпульсивні, по-
ступливі, зайво рухливі, неспортивні, «домашні». 
Але водночас. Завдяки своїм набутим ознакам ві-
ктимності такі особи стають здатними до вчинення 
різноманітних жорстоких насильницьких злочинів, 
обумовлених сексуальною детермінантою.

Чоловічий гендер також не служить моделлю 
для справжньої ідентифікації. Особи чоловічої ста-
ті сприймаються як емоційні та поведінкові анти-
поди себе самого. Їм приписуються такі якості як 

скритність, напруженість, безсовісність, нелюбов 
до дітей, грубість, поривчастість, ригідність. 

Відштовхуючись від традиційної гендерної 
моделі, гомосексуальні жінки вибудовують свою 
ідентичність на основі протиставлення соціально 
мало привабливих якостей обох статей («Вони») і 
намагаються інтегрувати їх позитивні якості в об-
раз гомосексуальних жінок («Ми»). В результаті 
гендерна схема у гомосексуальних жінок представ-
лена не біполярною моделлю («чоловіче-жіноче»), 
а тернарною («чоловіче-жіноче-лесбійське») мо-
деллю, в якій образ жінки з гомосексуальною орі-
єнтацією бачиться як пріоритетний в порівнянні з 
гетеросексуальною жінкою. 

Для осіб з гомосексуальною орієнтацією аль-
тернативна спрямованість сексуального потягу 
стає одним з найважливіших параметрів для по-
будови гендерної ідентичності, змушує проводи-
ти емоційну і раціональну переоцінку себе в кон-
тексті культурних норм (гендерних стереотипів) і 
перебудовувати власну поведінку (згладжуючи або 
культивуючи певні якості або поведінкові патерни) 
в тій мірі, в якій вони ідентифікують себе з гомо-
сексуальною субкультурою. Гендерна ідентичність 
особистості завжди передбачає самовизначення і 
встановлення меж перформансу гендерних харак-
теристик. Типів гендерної ідентичності особистос-
ті існує стільки, скільки відомо (даному індивіду) 
гендерних груп. Людина сама визначає, до якої 
гендерної групі вона себе відносить і за якими кри-
теріями це включення здійснює. Якщо це образ, 
що приймається суб'єктивно, то він повною мірою 
знаходить втілення в поведінкових паттернах, в со-
ціальних інтеракціях. 

Таким чином, ми бачимо, що при всіх відмін-
ностях, властивих настільки різним групам, модель 
гендерної ідентичності може бути описана як усві-
домлення своєї статевої приналежності і набуття 
форм самопрезентації як суб'єкта сексуальності 
та представника гендерної групи. Такий підхід ро-
бить непотрібним саме поняття «сексуальної іден-
тичності», в тому варіанті, в якому воно сьогодні 
визначається. 

По-перше, сексуальна орієнтація вже входить в 
концепцію гендерної ідентичності, по-друге, сек-
суальні меншини маркуються як відмінні саме з 
точки зору гендерної нонконформності. Формуван-
ня гомосексуальної ідентичності – це формування 
альтернативної гендерної ідентичності. Не дарма в 
цьому випадку багато авторів так чи інакше повер-
таються до поняття «третя стать», тобто говорять 
про існування якогось іншого гендеру, іншої ген-
дерної ідентичності [1, с. 20].

Не дивлячись на досить вдалі спроби квір-
теоретиків надати особам, страждаючим на інвер-
сії статусу соціально та психічно здорових людей, 
кримінологічна та кримінально-правова практика 
вказує зовсім на інший стан речей, що склався у 
сучасному суспільстві.

Вже давно визнано, що психічні розлади у осіб з 
інверсіями пов'язані, з переважанням раннього ор-
ганічного ушкодження мозку, причому ступінь ви-
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раженості їх менш значна, ніж в осіб без парафілій. 
У осіб з парафіліями не виявлено розумової від-
сталості, яка відображає в першу чергу виражене 
порушення інтелектуальної сфери, не зустрічалися 
у них і ознаки, що свідчать на користь припущення 
про травматичне пошкодження мозку. Мабуть, це 
дозволяє оцінити клінічну картину осіб з парафі-
ліями переважно як прояви мінімальної мозкової 
дисфункції внаслідок більш ранніх і, мабуть, більш 
компенсованих уражень мозку. Однак основні від-
мінності були виявлені при аналізі псіхопатологіч-
них особливостей обох груп. 

Судово-патопсихіатрична оцінка осіб, які 
страждають на розлади потягів, незалежно від їх 
змісту неоднозначна, про що справедливо зазнає 
В. Лень. Якщо розлади сексуальних потягів стають 
основною ознакою особистості і не піддаються ко-
рекції, критична оцінка поведінки зруйнована вза-
галі, експерти-психіатри рекомендують застосову-

вати кримінально-правові норми про неосудність.
Думка провідних психіатрів однозначна: пер-

версії – це аж ніяк не норма і не альтернативна 
сексуальна поведінка, – це особливий психічний 
(сексуальний) розлад, хвороблива спрямованість 
статевого потягу, яка реалізується в поведінці, 
що суперечить загальноприйнятій сексуальній 
поведінці. Людина, що страждає перверсією, не 
здатна керувати своїм бажанням, її дії не зале-
жать від її волі, а при психотравмуючих ситуа-
ціях збочене сексуальне бажання тільки посилю-
ється [2, с. 51]. 

У свій час Чезаре Ломброзо стверджував, що 
людина, страждаюча на перверсію – природжений 
злочинець.

Вважаємо, що квір-дослідження внесуть нові 
кримінологічні ознаки в типологію особи злочин-
ця. схильного до насильства на сексуальному під-
ґрунті. 
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Розділ 8 
КРимінальний пРоцес Та КРиміналісТиКа;  

судова еКспеРТиза; опеРаТивно-РозшуКова діяльнісТь

теоретичні АСпекти ЗАСтоСувАння ДоМАШнього АреШту 
в криМінАльноМу процеСуАльноМу ЗАконоДАвСтві укрАЇни

коваль Ю. Є.,
оперуповноважений СКР ЛВ

на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці

Стаття присвячується аналізу теоретичних і прикладних проблем застосування правоохоронними органами та суда-
ми домашнього арешту передбаченого новим Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс України, запобіжні заходи, домашній арешт. 

Статья посвящена анализу теоретических и прикладных проблем применения правоохранительными органами и 
судами домашнего ареста предусмотренного новым Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Ключевые слова: Уголовный процессуальный кодекс Украины, меры, домашний арест. 

The article is devoted to the theoretical and applied problems of application of law enforcement and cours the house arrest 
under the new Criminal Procedure Code Ukraine.

Key words: Criminal Procedure Code of Ukraine, precautions house arrest.

постановка проблеми. Здійснення криміналь-
но-процесуальної діяльності пов’язаної із застосу-
ванням державними органами, які ведуть процес 
примусу до громадян, що залучаються до кримі-
нального судочинства. В деяких випадках учасники 
процесу й інші суб’єкти перешкоджають розсліду-
ванню і вирішенню кримінальних проваджень шля-
хом невиконання процесуальних обов’язків, а також 
вчинення дій, які порушують порядок провадження.

Без запобіжних заходів не обходиться жоден 
кримінальний процес сучасних держав світу, бо 
за їх допомогою забезпечується належний, зада-
ний законом перебіг досудового розслідування і 
судового провадження, а в кінцевому підсумку – 
захист особи, суспільства, держави від криміналь-
них правопорушень та виконання інших завдань 
кримінального судочинства. Залежно від того, як 
законодавець за допомогою кримінального проце-
суального закону визначив баланс інтересів дер-
жави та інтересів особи через урегулювання мети, 
підстав, порядку та суб’єктів застосування цих за-
ходів процесуального примусу, можна судити про 
ступінь свободи в державі і турботу про права лю-
дини в ній [1, с. 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню цієї теми присвятили свої праці такі на-
уковці: Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, Р.І. Благута, В.Г. 
Гончаренко, Ю.М. Грошевий, Л.М. Лобойко, М.Й. 
Вільгушинський, П.І. Люблінський, В.Т. Малярен-
ко, В.Т. Нор, Л.Д. Удалова та інші. Варто зазначити, 
що вони досліджували загальні для всіх запобіжних 
заходів категорії (поняття запобіжних заходів, їх спе-
цифічні правові властивості, підстави застосування 
тощо) або тільки окремі види запобіжних заходів.

постановка завдання. Метою даної статті є 
теоретичне дослідження правової природи та за-

стосування запобіжного заходу – домашній арешт, 
а також сутності, підстав, сприяння розробці науко-
вого обґрунтованих положень і рекомендацій щодо 
вдосконалення правозастосовної діяльності.

виклад основного матеріалу. Запобіжні захо-
ди – це заходи процесуального примусу поперед-
жувального характеру, пов’язані з позбавленням або 
обмеженням свобод підозрюваного, обвинувачено-
го, які за наявності підстав та в порядку встановле-
ному законом, застосовуються під час криміналь-
ного провадження слідчим суддею, судом з метою 
забезпечення їх належної поведінки [2, с. 163].

За своєю природою запобіжні заходи є при-
мусовими засобами, що застосовуються до особи, 
коли її вина ще не була доведена у порядку, перед-
баченому законодавством. Саме ця особливість, 
крім обставин, перелічених у ст. 178 КПК України, 
повинна враховуватись під час досудового розслі-
дування кримінальних проваджень: судом, слідчим 
суддею, прокурором та слідчим.

Кримінальний процесуальний кодекс України 
2012 року ввів новий запобіжний захід – домаш-
ній арешт. Хоча нове в даному випадку – це як раз 
добре забуте старе. Як запобіжний захід домашній 
арешт існував у Росії ще з часів Статуту криміналь-
ного судочинства 1864 року. В КПК УРСР до 1960 
року теж була норма, яка передбачала його застосу-
вання. Проте в КПК України 1960 року даний запо-
біжний захід не увійшов.

На думку Бурбін М.Ю., який досліджував сис-
тему запобіжних заходів у кримінальному судо-
чинстві, передбачених Статутом кримінального 
судочинства 1864 року, ним було проаналізовано 
практику правозастосування та ефективність до-
машнього арешту. Домашній арешт відрізняється 
від утримання під вартою лише тим, що місцем 
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ув’язнення була квартира обвинуваченого. Засто-
совувався цей запобіжний захід украй рідко – щодо 
важко хворих, кормлячих матерів та високопос-
тавлених осіб. Наприклад, у 1899 році домашній 
арешт не застосовувався жодного разу. Умови до-
машнього арешту не регламентувалися. У одних 
випадках, в обвинувачених відбирали підписку про 
не залишення житла, у інших – біля житла вистав-
лялася охорона [3, с. 14].

Домашній арешт полягає в обмеженні свободи 
пересування підозрюваного, обвинуваченого шля-
хом його ізоляції в житлі через заборону залишати 
житло цілодобово або у певний період доби. Його 
можу бути застосовано лише до особи, яка підо-
зрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, 
за вчинення якого законом передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі [4, с. 88].

Треба пояснити, що житло – це певне примі-
щення. Будь-якому житлу притаманно те, що це 
певна будівельна споруда капітального типу чи її 
частина. Житло має стіни, перекриття, підлогу, 
стелю, дах. Інші розуміння і поняття житла мають 
суб’єктивний характер і воно не охоплюються пра-
вовим регулюванням житлових відносин.

Житлом є не будь-яке приміщення, а саме 
таке, що призначено для постійного чи тимча-
сового проживання людей. Основна відмінність 
житла від нежилих будівель полягає у різному їх 
призначенні. Перші призначенні для постійного 
чи тимчасового проживання громадян (ст. 6 Жит-
лового кодексу України). Інші використовуються 
для потреб промислового характеру, як об’єкти 
інфраструктури, адміністративні заклади тощо. 
Призначення будь-якої будівлі визначається у тех-
нічному паспорті будівлі чи споруди, що ведеться 
за даними технічної інвентаризації. До житла, че-
рез його призначення, пред’являються спеціальні 
вимоги щодо санітарно-технічного стану. У разі 
порушення цього стану житла та неможливості 
його відновлення таке житло підлягає зносу чи 
переведенню у нежилий фонд [5].

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України при за-
стосуванні запобіжного заходу, не пов’язаного з 
триманням під вартою, на обвинуваченого, окрім 
обов’язку прибувати за кожною вимогою слідчого, 
прокурора і суду, може бути покладено також один 
або кілька обов’язків:

1. Прибувати до визначеної службової особи із 
встановленою періодичністю;

2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому 
він зареєстрований, проживає чи перебуває, без до-
зволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора або суд про 
зміну свого місця проживання та/ або роботи;

4. Утримуватись від спілкування з будь-якою 
особою, визначеною слідчим суддею, судом, або 
спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначе-
них слідчим суддею, судом;

5. Не відвідувати місця, визначенні слідчим 
суддею, судом;

6. Пройти курс лікування від наркотичної та ал-
когольної залежності;

7. Докласти зусиль до пошуку роботи або до на-
вчання;

8. Здати на зберігання до відповідних органі 
державної влади свій паспорт (паспорти), що дає 
право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

9. Носити електронний засіб контролю. 
Згідно ст. 195 КПК України електронні засоби 

контролю можуть застосовуватися слідчим на під-
ставі ухвали слідчого судді або суду про застосу-
вання до обвинуваченого запобіжного заходу, не 
пов’язаного з позбавленням волі, і покладенні да-
ного обов’язку, а працівниками органів внутрішніх 
справ – на цій же підставі при застосуванні запо-
біжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Сутність процесуального порядку застосування 
домашнього арешту зводиться до наступного:

1. Подання слідчим, за погодженням з проку-
рором, вмотивованого клопотання слідчому судді, 
суду про обрання запобіжного заходу у вигляді до-
машнього арешту та доказів на підтвердження його 
подання;

На мій погляд, при підготовці вмотивованого 
клопотання перед слідчим суддею, судом про взят-
тя обвинуваченого під домашній арешт слідчий 
повинен оглянути житлове приміщення за згодою 
проживаючих у ньому осіб. Отримання даних про 
приміщення, будівлі необхідно для обґрунтуван-
ня перед слідчим суддею, судом застосування тих 
заборон і обмежень, які повинні будуть застосо-
вуватися до заарештованого, а також визначення 
порядку контролю за дотриманням цих заборон і 
обмежень. Відмова в дачі такої згоди, підтверджена 
документально, може служити причиною для того, 
щоб вимагати перед слідчим суддею, судом іншого 
запобіжного заходу, у тому числі взяття під варту.

Взяття обвинуваченого під домашній арешт 
має на увазі під собою, по-перше, наявність ізо-
льованого приміщення, в якому міг би перебувати 
заарештований, по-друге, згода обвинуваченого і 
його оточення на контроль за приміщенням, в яко-
му буде знаходитися заарештований, і тими засо-
бами зв’язку, які в ньому знаходяться. Відсутність 
подібних умов унеможливлює обрання даної міри 
запобігання.

2. Постановлення слідчим суддею, судом за 
результатами розгляду клопотання вмотивованої 
ухвали про застосування до підозрюваного, обви-
нуваченого домашнього арешту з точним визначен-
ням у ній житла, в якому він буде ізольований і у 
якому часовому режимі, та роз’ясненням йому суті 
домашнього арешту і наслідків його недотримання;

3. Направлення ухвали для виконання органу 
внутрішніх справ за місцем проживання підозрю-
ваного, обвинуваченого;

4. Повідомлення органу внутрішніх справ слід-
чому судді, суду про взяття особи на облік.

Термін домашнього арешту обчислюється з мо-
менту винесення слідчим суддею, судом ухвали про 
обрання даного запобіжного заходу щодо підозрю-
ваного або обвинуваченого. Як зазначив КПК Укра-
їни, що передбачає запобіжний захід у вигляді до-
машнього арешту в якості альтернативи взяттю під 
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варту, передбачає встановлення в ухвалі слідчого 
судді, суду про обрання запобіжного заходу терміну 
домашнього арешту, який повинен бути конкретним 
та розумним. Строк домашнього арешту запитується 
стороною обвинувачення в клопотанні та в остаточ-
ному вигляді визначається слідчим суддею, судом з 
урахуванням позиції захисту. Судячи із запропоно-
ваного формулювання, термін домашнього арешту 
може бути встановлений менш, ніж два місяці. Цей 
термін обчислюється з моменту винесення слідчим 
суддею, судом ухвали про обрання запобіжного 
заходу щодо підозрюваного або обвинуваченого, 
оскільки він обчислюється в місяцях, то моментом 
обчислення буде наступна доба після дати набрання 
законної сили ухвали слідчого судді, суду. 

У разі необхідності строк тримання особи під 
домашнім арештом може бути продовжений за кло-
потанням прокурора в межах строку досудового роз-
слідування в порядку, передбаченому статтею 199 
КПК України. Сукупний строк тримання особи під 
домашнім арештом під час досудового розслідування 
не може перевищувати шести місяців. По закінченню 
цього строку ухвала про застосування запобіжного 
заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою 
дію і запобіжний захід вважається скасованим. 

Необхідно погодитись із Цуцкірідзе М.С., на 
його думку аналіз статистики за 2011 рік засвідчив, 
що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
застосовувався відносно 35044 осіб, з них 27101 
особи вчинили тяжкі особливо тяжкі злочини. Ви-
ходить, що майже до 8000 осіб був застосований 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 
хоча вони вчинили злочини середньої тяжкості, 
але перешкоджали об’єктивному розслідуванню 
шляхом неявки до правоохоронного органу, фаль-
сифікації доказів, впливу на учасників процесу 
тощо. В деяких випадках підозрювані (обвинуваче-
ні) змушені були «сидіти», оскільки не мали змогу 
підтвердити свою платоспроможність для обрання 
відносно них застави. А саме домашній арешт по-
кликаний вирішити зазначені проблеми та стати 
проміжковим запобіжним заходом між заставою та 
триманням під вартою [6, с. 38].

Дану позицію підтримує начальник Головного 
слідчого управління МВС України Фаринник В.І., 
який вважає, що саме введення домашнього аре-
шту допоможе розвантажити переповнені слідчі 
ізолятори [7].

Слід погодитись із висновком Купчинської О.П. 
про те, що слушним було б застосування домаш-
нього арешту до неповнолітніх осіб, що обвинува-
чуються у вчиненні злочинів, адже їхнє перебуван-
ня в ізоляторі тимчасового тримання чи у слідчому 
ізоляторі тимчасового тримання чи у слідчому 
ізоляторі не тільки справляє виховного впливу, а 
навпаки – шкодить дитячій психіці. Такий запо-
біжний захід можна було б застосувати й до цілої 
групи осіб із особливими потребами, перебування 
яких під вартою є небажаним, зокрема це особи, які 
страждають на певні хвороби, що не підлягають лі-
куванню, мають на утриманні неповнолітніх дітей, 
особи похилого віку [8, с. 19].

 Варто звернути увагу на порядок оскарження 
домашнього арешту. Так, ухвала слідчого судді 
про застосування запобіжного заходу у вигляді до-
машнього арешту або відмову в його застосуван-
ні, а також про продовження строку домашнього 
арешту або відмову в його продовженні може бути 
оскаржена в апеляційному порядку (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 
309 КПК України). Відповідно до ч. 2 ст. 395 КПК 
України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді 
подається протягом п’яти днів з дня її оголошення 
та повинна відповідати вимогам, передбаченим ст. 
396 КПК України.

Що ж до провадження в суді касаційної інстанції, 
то згідно із ч. 4 ст. 424 КПК України ухвала слідчого 
її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала 
суду апеляційної інстанції за результатами розгляду 
апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в ка-
саційному порядку не підлягають [9, с. 11].

Здійснення контролю за виконанням домашньо-
го арешту покладено на органи внутрішніх справ 
України. Відповідно до ст. 181 КПК України з метою 
належного контролю за особою та за виконанням ви-
мог, покладених на неї під час досудового розсліду-
вання, працівники ОВС уповноваження з’являтися 
за місцем проживання цієї особи, вимагати надання 
усних чи письмових пояснень з питань, пов’язаних 
із виконанням покладених на неї обов’язків. 

Варто зазначити, що українські суди дедалі 
частіше виносять рішення про запобіжний захід у 
вигляді домашнього арешту. Правда правоохоронці 
оскаржують їх, так як технічно не готові до вико-
нання. Лише за місяць дії нового Кримінального 
процесуального кодексу з українських СІЗО випус-
тили на волю шість тисяч осіб, щодо яких прокура-
тура переглянула запобіжні заходи, заявив заступ-
ник генпрокурора України Григорій Середа. Утім, 
чимало співробітників прокуратури вважають 
домашній арешт на сьогодні неефективним запо-
біжним заходом. Адже, як зауважив під час колегії 
прокурор Львівської області Олег Василенко, МВС 
не затвердило положення щодо механізму його за-
стосування та технічно не забезпечило виконання. 
«Навіть там, де рішення набрало чинності, праців-
ник міліції або дільничний змушений перевіряти, 
чи людина є на місці. Тому такий спосіб є неефек-
тивний», – каже Василенко [10].

висновки. Отже, підсумовуючи вищенаведене, 
можна стверджувати, що чинним КПК України був 
введений такий новий для нашої держави вид запо-
біжного заходу як домашній арешт, який в зарубіж-
них країн має значний позитивний внесок в забез-
печенні розгляду та розслідуванні кримінального 
провадження. Проаналізувавши зміст даного запо-
біжного заходу, я прийшов до висновку, що шлях 
його впровадження дуже похожий з реалізацією 
раніше адміністративного нагляду за особами, які 
були звільнені з місць позбавлення волі. Звичайно, 
на даний момент поки, що рано говорити про ре-
зультативність та ефективність його в Україні, це 
нам покаже практика його застосування. 

На сьогоднішній день в застосуванні домаш-
нього арешті є не вирішена проблема електронних 
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Деякі питАння ЗАкриття криМінАльного провАДження 
в криМінАльноМу процеСі укрАЇни

коваль о. М.,
аспірант кафедри правосуддя,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В статті розглядаються загальнотеоретичні питання закриття кримінального провадження, стабільність постанови 
слідчого і прокурора про закриття кримінального провадження. 

Ключові слова: виправдання, закриття кримінального провадження, відшкодування шкоди, стадії кримінального 
провадження.

В статье рассматриваются общетеоретические вопросы закрытия уголовного дела, стабильность постановления 
следователя и прокурора о прекращении уголовного производства.

Ключевые слова: оправдание, закрытия уголовного дела, возмещение вреда, стадии уголовного производства.

The article deals with general theoretical questions of closure of criminal proceedings, the stability of the investigator and 
the prosecutor to terminate criminal proceedings.

Key words: justify terminating the criminal proceedings, damages, stage of criminal proceedings.

постановка проблеми. Захист прав і свобод 
людини, їх гарантії – є найважливішим обов’язком, 
що покладається на державу. 

В науці проблемним питанням виправдання на 
стадії досудового розслідування не було приділено 
достатньої уваги, що пояснює актуальність обраної 
теми. 

Стан дослідження. Питання виправдання ви-
світлювалися в дослідженнях радянських учених-
процесуалістів – P.M. Оганесяна, М.М. Скворцова, 
М.Ф. Малікова. В працях російських та україн-
ських вчених А.В.Абрамова, М.І. Пастухова, І.Л. 

Петрухіна, Т.Т. Таджієва, І.О. Лібуса, Г.М. Рєзника, 
Ю.М. Седлецького, Ю.Ю.Чурилова, М. Є. Шумило 
й ін. 

виявлення невирішених проблем. Розгляд у 
науковій літературі окремих сторін виправдання, в 
тому числі постанови про закриття кримінального 
провадження, не виключає необхідності комплек-
сного дослідження цих понять.

формування цілей статті. Основною метою є 
дослідження теоретичних положень виправдання 
на стадії досудового розслідування під час закрит-
тя кримінального провадження.

засобів контролю за особами, так як Міністерство 
внутрішніх справ не заклало ніяких коштів на їх 
придбання. 

Нардеп Геннадій Москаль вже вніс на розгляд 
Верховної Ради законопроект про відтермінування 

застосування запобіжного заходу у вигляді домаш-
нього арешту до 1 січня 2014 року, оскільки в за-
коні про Державний бюджет України 2013 року не 
закладено коштів на купівлю електронних засобів 
контролю [11].
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виклад основного матеріалу. Особливістю 
виправдання є те, що воно можливе на всіх (крім 
внесення відомостей до Єдиного реєстру) стаді-
ях кримінального провадження. Це є ознакою ви-
правдання, що виділяють виправдувальні рішення 
серед інших процесуальних рішень можливих в 
кримінальному проваджені. 

Стадії розглядають як відокремлені частини 
кримінального процесу. Відносно самостійними, 
вони перебувають у взаємозв'язку та утворюючи 
єдину систему. Загалом у кримінальному прова-
дженні (процесі) раніше виділяли шість-сім ста-
дій: порушення кримінальної справи (зараз воно 
замінено на внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань); досудове розслідування (дізнання 
досудове слідство); попередній розгляд справи суд-
дею; судовий розгляд; апеляційне та касаційне про-
вадження (апеляційне та касаційне провадження 
також розглядаються окремо); виконання вироку, 
ухвали і постанови суду. 

Зараз число стадій положеннями КПК обмеже-
но чотирма: досудове розслідування (повідомлення 
про підозру – слідчі дії – закінчення досудового 
розслідування); судове провадження у першій ін-
станції (підготовче провадження – судовий роз-
гляд – винесення судового рішення); судове прова-
дження з перегляду судових рішень (провадження 
в суді апеляційної інстанції – провадження в суді 
касаційної інстанції – провадження у верховному 
суді України – провадження за нововиявленими 
обставинами, що прийнято називати виключною 
тому, що кримінальна справа перебуває в ній в осо-
бливій, виключній ситуації, коли переглядається 
законність та обґрунтованість вироку, ухвали або 
постанови суду, що набрали законної сили. Від-
бувається перегляд вироку, що виконується); вико-
нання судових рішень.

Виправдання існує на стадії закриття кримі-
нальної справи у формі постанови слідчого чи про-
курора про закриття кримінального провадження 
за реабілітуючими підставами.

Зокрема в ч. 3 ст. 284 КПК зазначено, що слід-
чий приймає постанову про закриття кримінально-
го провадження з підстав, передбачених пунктами 
1,2,4 ч. 1 cт. 284 КПК якщо в цьому провадженні 
жодній особі не повідомлялося про підозру. Про-
курор приймає постанову про закриття криміналь-
ного провадження щодо підозрюваного з підстав 
передбачених ч. 1 ст. 284 КПК, в тому числі за реа-
білітуючими підставами п. п. 1, -3 ч. 1 ст. 284 КПК. 

Щодо питання стабільності постанов слідчого 
та прокурора, як виправдувального процесуально-
го рішення. То стабільність виправдувального ви-
року по відношенню до інших виправдувальних 
рішень. Загадаємо лише ст. 19 КПК, якою зазнача-
ється, що ніхто не може бути двічі обвинувачений 
або покараний за кримінальне правопорушення, за 
яким особа була виправдана (або засуджена) на під-
ставі вироку суду, що набрав законної сили. В да-
ному випадку про інші рішення мова не йде, однак 
в п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК згадується, що кримінальне 

провадження закривається у разі, якщо існує ви-
рок по тому самому обвинуваченню, що набрав 
законної сили, або постановлена ухвала суду про 
закриття кримінального провадження по тому са-
мому обвинуваченню. Отже, робимо висновок що 
при існуванні постанови слідчого (прокурора) про 
закриття кримінального провадження проти обви-
нувачення – це не є підставою для закриття кри-
мінального провадження і перешкодою для його 
судового розгляду. 

До того ж, якщо оскарження виправдувального 
вироку можливе лише у визначений законом по-
рядку, за наявності апеляційної (касаційної) скарги 
з мотивів і підстав виправдання, то постановлення 
про закриття кримінального провадження жодним 
чином не захищене від його скасування. Фактично 
в будь-який час особа, провадження проти якої було 
закрито постановою слідчого чи прокурора, може 
бути притягнення у ролі обвинуваченого знову. 
Жодних обмежень для скасування чи оскарження 
постанови слідчого чи прокурора законодавством 
не передбачено. З однієї сторони це підкреслює 
бажаність для обвинуваченого виправдувального 
вироку, його унікальне та важливе положення се-
ред інших процесуальних рішень, проте з іншої, 
ставить обвинуваченого у сумнівне та небезпечне 
становище, змушує його жити із невпевненістю 
щодо власної безпеки. 

Тому було б логічним певним чином «убезпе-
чити» постановлення про закриття кримінальної 
справи надавши їх в законодавчому порядку ста-
більності, шляхом встановлення строку для оскар-
ження постанови. «Постанова слідчого чи про-
курора про закриття кримінального провадження 
з підстав визначених п. 1, 2 та 3 ч. 1 ст. 284 КПК 
можлива лише протягом одного року після набран-
ня нею законної сили». В свою чергу необхідно за-
кріпити положення, що законної сили постанова 
про закриття кримінального провадження набуває 
у десятиденний термін із дня її складання слідчим 
або прокурором. 

У теорії кримінального процесу та серед прак-
тичних працівників нерідко зустрічається думка, 
що закриття кримінального провадження, в тому 
числі і з реабілітацією особи, є одним із негативних 
моментів в роботі органів розслідування, що фак-
тично означає необґрунтованість порушеної кри-
мінальної справи, або сприймається як результат 
невдало проведеного розслідування та допущених 
помилок [1, c. 26 – 37].

Ми підтримуємо думку А. Я. Дубинського[2, c. 
27] та О. М. Гаршичевої [3, c. 91], закриття кримі-
нального провадження (зокрема, з підстав відсут-
ності події або складу злочину), не завжди є свід-
ченням необґрунтованості початку кримінального 
провадження. 

Дійсно, незаконний початок кримінального 
провадження (раніше за КПК 1960 р. він називав-
ся порушення кримінальної справи) є явищем не-
гативним, та в результаті приносить істотну шкоду 
при тому не лише обвинуваченому. Він спричиняє 
трату державних коштів та часу працівників заня-
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тих у розслідуванні. 
Однак не правильно вважати, що закриття кри-

мінального провадження завжди свідчить про не-
обґрунтованість його початку. Закриття криміналь-
ного провадження не можна вважати помилкою в 
проведені завершальної частини розслідування, 
адже він, як правило, являється помилкою на по-
чатковому етапі. Таким чином закриття криміналь-
ної справи покликане виправити допущену помил-
ку та усунути шкоду спричинену таким початком. 

Раніше за КПК 1960 р. справа порушувалася 
лише при наявності достатніх для цього підстав 
та даних, що вказували на наявність злочинно-
го діяння та злочинності діяння. Тобто орган що 
уповноважений провести розслідування повинен 
був порушити справу коли мав у своєму розпоря-
дженні фактичні дані, що дозволяли зробити об-
ґрунтоване припущення про те, що вчинено (чи 
готується) конкретний злочин. При тому на момент 
порушення справи данні об імовірному злочином 
діянні не обов’язково мали бути повними, узгодже-
ними у всіх деталях. Однак існували положення 
передбачені ст. 6 КПК 1960 р. при виявлені яких 
кримінальна справа не можна було примушувати, а 
порушена справа підлягала закриттю. 

Зараз, коли КПК замість порушення криміналь-
ної справи шляхом видання відповідного процесу-
ального акту, запроваджено початок кримінального 
провадження шляхом внесення відомостей до Єди-
ного реєстру важко буде визначатися із помилко-
вістю та необґрунтованістю внесення тих чи інших 
відомостей та проведення відповідних слідчих дій 
для їх перевірки. Також законодавством не перед-
бачено механізму вилучення внесених у реєстр ві-
домостей, у випадку якщо після перевірки виявить-
ся, що злочину як такого взагалі не було, або ж що 
конкретна підозрювана особа є невинною. Відпо-
відно до ст. 214 КПК після обов’язкового внесення 
відомостей до Єдиного реєстру розпочинається до-
судове розслідування. 

Можна вести мову про незаконність повідо-
млення особу про підозру, однак жодних способів 
його оскарження КПК не передбачено. Існує поло-
ження ст. 303 КПК, де закріплено право особи на 
оскарження дії чи бездіяльність слідчого або про-
курора, однак оскарження повідомлення про під-
озру в статті не закріплено. В ч. 2 ст. 303 КПК на 
ті дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що 
не передбачені в даній статті не розглядаються під 
час досудового розслідування і можуть бути пред-
метом розгляду під час підготовчого провадження 
у суді згідно з правилами ст.314-316 КПК.

Отже незаконним буде лише проведення від-
повідних слідчих дій (тобто розпочате досудове 
розслідування) на базі отриманих відомостей про 
злочин. Таким чином і оскаржити можна лише кон-
кретну слідчу дію, а не сам початок кримінально-
го провадження, як це було раніше із порушенням 
кримінальної справи за КПК 1960 р. 

Отже через те, що внесення відомостей до Єди-
ного реєстру є обов’язковим (зауважимо, що такі 
відомості при розслідуванні можуть виявитися 

хибними), кримінальне провадження в будь-якому 
разі розпочинається навіть якщо потім виявиться, 
що насправді ніякого кримінального правопору-
шення не було, адже відсутня подія, або виявиться 
що в діянні відсутній склад кримінального право-
порушення, або особа, що підозрюється не вчи-
нила правопорушення. Підстави передбачені в ст. 
284 КПК є підставами для закриття кримінального 
провадження, вони жодним чином не впливають на 
початок кримінального провадження.

Зауважимо, що відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 
КПК до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
вносяться в тому числі і короткий виклад обставин, 
що можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення, наведених потерпілим, заявни-
ком чи виявлених з іншого джерела. При тому при 
викладі обставин потерпілий, для прикладу, може 
вказати на особу, що вчинила правопорушення, 
тоді такі відомості будуть занесені, а особа вважа-
тиметься «попередньо» підозрюваним у злочині, 
однак Під час розслідування вона може виявитися 
невинуватою, або ж знову таки ніякого правопору-
шення насправді не було, однак відомості про «під-
озрюваного» залишатимуться в Єдиному реєстрі, 
що є неприпустимим, адже суперечить презумпції 
невинуватості. До того ж такі відомості жодним 
чином не можна виключити із реєстру. Тому ми 
пропонуємо удосконалити ст. 214 КПК додавши 
положення про обов’язкову перевірку відомостей 
наданих заявником чи потерпілим до внесення їх 
до Єдиного реєстру, і у випадку якщо виявиться 
що відсутня подія правопорушення (тобто якщо 
ніякого злочину взагалі не було, або якщо діяння 
насправді не є злочином) не вносити відповідні ві-
домості до реєстру. Пояснення про відмову вноси-
ти відомості до реєстру із обґрунтуванням такого 
рішення мають викладатися у письмовій формі. 
Якщо ж злочинне діяння все таки мало місце і 
перевірка інших відомостей потребує в проведені 
слідчих дій, відповідні відомості вносяться до Єди-
ного реєстру за правилами ст. 214 КПК. В цьому 
випадку і «початок» кримінального провадження і 
подальше його закриття у разі виявлення підстав 
передбачених п. п. 2-8 ч. 1 ст. 284 КПК буде пра-
вильним та виправданим. 

Якщо в ході розслідування і при визначені фор-
ми його закінчення не було допущено порушень 
діючого кримінального процесуального законодав-
ства, результат розслідування, незалежно від фор-
ми закінчення має однаково важливе значення для 
вирішення задач кримінального процесу. 

Закриття кримінального провадження, осо-
бливо з підстав, за якими особа має бути реабі-
літована, усуває шкоду, заподіяну незаконним або 
необґрунтованим початком кримінального про-
вадження, і може бути наслідком того, що органу 
досудового розслідування вдалося завдяки своєму 
досвіду і майстерності віднайти ті фактичні данні 
та встановити обставини що вимагають закриття 
кримінального провадження. Ще С. А. Шейфер 
зауважив, що закриття кримінальної справи є 
процесуальною гарантією громадянина від необ-
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ґрунтованого притягнення до кримінальної відпо-
відальності [4, c. 4]. А Г. М. Міньковський заува-
жив, що закриття справи (закриття провадження) 
як форма закінчення попереднього розслідування 
по своїй цілеспрямованості і сутності має таке ж 
саме значення, як направлення справи в суд (звер-
нення в суд з обвинувальним актом) [5, c. 19]. 
На думку М. Є. Шумило, закриття кримінальних 
справ це усунення недоліків допущених у сфері 
кримінального судочинства, незалежно від їх при-
чин. При закритті кримінальних справ держава є 
відповідальним суб’єктом правовідносин з лікві-
дації наслідків неправомірного кримінального пе-
реслідування [6, c. 268].

Фактично реабілітуючими підстави вважають-
ся в силу того, що законодавством на правоохорон-
ні та судові органи покладено обов’язок у випадку 
закриття кримінального провадження, поновити 

всі порушені права особи, що притягалася до від-
повідальності та компенсувати завдану їй шкоду. 

Такий обов’язок відповідних органів держав-
ної влади, право особи на поновлення своїх прав та 
отримання відшкодування і механізм його реалізації 
закріплено в ст. 56 та ст. 62 Конституції України, За-
коном України «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
органів досудового розслідування, прокуратури і 
суду» 1995 р (№266/94-ВР), а також виданим на його 
виконання Положенням «Про застосування Закону 
України «Про порядок відшкодування шкоди, завда-
ної громадянинові незаконними діями органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, орга-
нів досудового розслідування, прокуратури і суду»» 
затверджене Наказом Міністерства Юстиції України 
№ 6/5/3/41 від 04.03.96. 
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ческие и практические проблемы. Освещены и проанализированы ключевые недостатки существования данного инсти-
тута, предложены пути их искоренения с использованием международного опыта.

Ключевые слова: понятой, уголовный процесс, следственные действия, процессуальные права и обязанности.

This article deals with the institution of witnesses in a domestic criminal justice. There are theoretical and practical problems 
determined. The key shortcoming of the existence of this institution spotlighted and analyzed, the solutions based on international 
experience are proposed. 

Key words: attesting witnesses, criminal procedure, investigative actions, procedural rights and duties.

Актуальність статті. Україна проголосила 
курс на побудову демократичної, правової та со-
ціальної держави, що потребує проведення цілої 
низки перетворень, в тому числі і в судово-пра-
вовій сфері. Складовою останніх є реформа кри-
мінального судочинства, що розпочалася відразу 
після проголошення незалежності нашої держави, 
проте лише через більш, ніж двадцять років це вда-
лося втілити в життя. Основні її положення було 

сформульовано в Концепції реформування кримі-
нальної юстиції України, затвердженої указом Пре-
зидента України від 8 квітня 2008 року №311/2008 
та реалізовано в Кримінальному процесуальному 
кодексі України від 13 квітня 2012 року (далі – КПК 
України). Прийняття нового процесуального зако-
ну потребує переосмислення багатьох категорій 
кримінального судочинства, надання їм наукового 
обґрунтування. З огляду на зазначене, актуальним 
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питанням є теоретичне та практичне дослідження 
одного з найбільш давніх та консервативних інсти-
тутів кримінального процесу – інституту понятих. 

постановка проблеми. Зміна кримінального 
процесуального законодавства України зумовлює 
необхідність визначення процесуального статусу 
понятих, їх місця, ролі та значення в реформовано-
му кримінальному судочинстві.

Стан дослідження. Вивченням правового ста-
новища понятих у різні часи займалися численні 
вітчизняні та зарубіжні вчені-процесуалісти: В.К. 
Афонін, О.Л. Булейко, Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гон-
чаренко, Ю.М. Грошевий, О.П. Кубинська, Л.М. 
Лобойко, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, В.Т. 
Нор, М.С. Строгович, В.П. Шибіко, І.Я. Фойниць-
кий та інші.

Метою статті є аналіз чинного кримінального 
процесуального законодавства в частині регулю-
вання інституту понятих стосовно визначення їх 
процесуального статусу, виявлення недоліків та 
прогалин у нормативній регламентації, вироблення 
пропозицій щодо шляхів їх подолання для забезпе-
чення ефективного виконання завдань криміналь-
ного провадження. 

виклад основного матеріалу. Поява понятих 
була пов’язана з необхідністю залучення «достой-
них людей» до проведення процесуальних дій, яке 
передбачалося в Руській Правді, Судебнику Кази-
мира 1468 року, Литовських Статутах (1529, 1566, 
1588 років), Магдебурзькому праві, Зводі законів 
Російської імперії 1835 року. На законодавчому 
рівні відповідні суб’єкти вперше згадуються у Со-
борному Уложенні 1649 року, де було визначено ви-
падки їх участі, встановлювалися вимоги до таких 
осіб, передбачалися способи фіксації їх діяльності 
та інше.

Проведення судової реформи 1864 року впли-
нуло і на розвиток інституту понятих. Відповід-
но до ст. 109 Статуту кримінального судочинства 
понятими здебільшого запрошувалися господарі 
будинків, лавок, промислових та торговельних за-
кладів або ж їх керуючі та повірені, а також волос-
ні і селянські посадові особи та церковні старости 
[1]. Вони залучалися до участі у проведенні огляду, 
обшуку, виїмки, арешту, розтину трупа, освіду-
вання та інших процесуальних дій. Кількість по-
нятих мала бути не менше, ніж дві особи. Статут 
встановлював права та обов’язки таких суб’єктів, 
а також їх відповідальність, наприклад, за неявку 
до слідчого без поважної причини до них міг бути 
застосований штраф розміром до 5 рублів (ст. 323).

Таким чином, в якості понятих залучалися най-
більш авторитетні та освічені особи, які користу-
валися довірою з боку громадськості. Вони пови-
нні були сприяти роботі правоохоронних органів 
в розслідуванні злочинів та здійснювати народний 
контроль. Відомий дореволюційний вчений-про-
цесуаліст І.Я. Фойницький зазначав, що інститут 
понятих у кримінальному процесуальному зако-
нодавстві – це залишок старовинного російського 
інституту народної участі в кримінальному суді, 
який переродився в інститут забезпечення правди-

вості того, що відбувається в стадії дізнання і по-
переднього слідства [2, с. 259].

В радянські часи відповідний кримінальний 
процесуальний інститут було збережено. Правова 
регламентація спершу здійснювалася Основами 
кримінального судочинства СРСР та союзних рес-
публік 1924 року, а також Кримінально-процесу-
альними кодексами УСРР 1922 та 1927 років. Під 
час другої кодифікації радянського права було при-
йнято Основи кримінального судочинства СРСР та 
союзних республік 1958 року і Кримінально-про-
цесуальний кодекс УРСР 1960 року, що містили 
норми, які фактично без змін діяли до прийняття 
чинного кримінального процесуального закону. 
Проте, в радянський період кардинально змінився 
підхід до ролі понятих у кримінальному процесі. 
Він став носити переважно формальний характер. 
Як поняті запрошувалися випадкові люди, які по-
годжувалися брати участь у процесуальних діях, 
що мало наслідком зниження рівня забезпечення 
законності у кримінальних справах.

В середині ХХ століття понятих залучали на-
віть до проведення допиту обвинуваченого, що 
було зумовлено масовими репресіями 1930-1940-х 
років, які викликали недовіру до правоохоронних 
органів. Такі дії мали переконати громадськість та 
суд у дотриманні законності при проведенні попе-
реднього слідства.

Наступним етапом розвитку правового регулю-
вання понятих стало прийняття КПК України від 
13 квітня 2012 року, який містить суттєві зміни, що 
обумовлені соціально-економічними перетворен-
нями в суспільстві, здобутками науково-технічного 
прогресу, досвідом зарубіжних країн тощо. 

Розглядаючи теоретичні проблеми інституту 
понятих слід зауважити, що з приводу його існу-
вання у юридичній літературі висловлюються різ-
ні думки. Загалом їх можна поділити на дві великі 
групи: а) поняті вичерпали своє значення та мають 
бути виключені з суб’єктів кримінального процесу; 
б) поняті є важливим засобом забезпечення досто-
вірності зібраних доказів, а тому не можуть бути 
видалені з кримінального судочинства, проте по-
требують реформування.

Прихильники скасування інституту понятих 
вказують на те, що він є архаїзмом вітчизняного за-
конодавства, який з’явився у той час, коли не було 
іншої можливості забезпечити фіксацію процедури 
одержання доказів. Зокрема, А. Михайлов вважає, 
що для інквізиційного процесу введення понятих, 
яке було передбачено Соборним Уложенням 1649 
року, було досить прогресивним явищем. Але з пе-
реходом до змагального процесу інститут понятих 
втратив свою актуальність як унікальний засіб за-
безпечення безумовної достовірності доказів. Для 
сучасного змагального процесу єдиним мірилом 
достовірності фактів є вільне переконання судді 
та присяжних, сформоване в ході аналізу доказів у 
суді [3, с. 30].

В дисертаційному дослідженні О.Л. Булейко 
дійшла висновку, що на сучасному етапі розвитку 
правової системи України існують всі передумо-
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ви для відмови від обов’язкової участі понятих у 
кримінальному судочинстві. Поняті, виконуючи у 
кримінальному процесі виключно посвідчувальну 
функцію, не беруть безпосередньої участі у проце-
сі доказування, а сама їх присутність під час про-
вадження слідчої дії не в змозі забезпечити дотри-
мання процесуальної форми [4, с. 13]. 

На підтримку ліквідації відповідного інститу-
ту свідчить, наприклад, неефективність залучен-
ня понятих при проведенні процесуальних дій за 
участю спеціаліста, оскільки засвідчити його дії 
вони не можуть з об’єктивних причин, адже не 
володіють в достатньому обсязі спеціальними зна-
ннями. Складнощі виникають і у разі необхідності 
підписувати протоколи, які містять плани та схеми, 
оскільки не кожна особа розбирається у топогра-
фічних знаках, при використанні спеціальної тер-
мінології та в інших випадках.

Прихильники цього підходу вказують, що пе-
реважно збереження інституту понятих пов’язано 
з недовірою до правоохоронних органів, що і зу-
мовлює потребу залучення у провадження сторон-
ніх для правосуддя осіб. Але не зрозуміло чим це 
обумовлено, адже підривається авторитет держави 
в особі її органів, публічно проявляється негативне 
ставлення до відповідних посадових осіб, їх про-
фесійних та моральних якостей. Крім того, критики 
існування цього інституту зауважують, що збирати 
докази має право і сторона захисту (наприклад, 
шляхом витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, організацій, службових 
та фізичних осіб речей, копій документів, відомос-
тей), яка при цьому не повинна запрошувати по-
нятих. Це створює нерівність сторін процесу та є 
дискримінацією сторони обвинувачення [3, с. 30]. 
Така думка має сенс, але враховуючи, що лише об-
винувачення наділено владними повноваженнями, 
правом здійснювати більшість процесуальних дій, 
в тому числі і примусових, встановлення більш 
жорстких вимог до процедури одержання ними до-
казів є виправданим. 

Аналіз теоретичних джерел дає змогу визначи-
ти такі аргументи противників інституту понятих: 
1) незацікавленість громадян в участі у здійсненні 
правосуддя; 2) складність процедури залучення по-
нятих до процесуальних дій; 3) формальний підхід 
до вибору понятих; 4) неможливість забезпечити 
участь понятих у виняткових випадках; 5) розвиток 
науково-технічного прогресу, що дозволяє застосо-
вувати альтернативні засоби фіксації достовірності 
отримання доказів; 6) фактично встановлюється 
презумпція недовіри до правоохоронних органів, 
що має наслідком підрив авторитету держави; 7) 
можливість залучення до проведення слідчих дій 
інших учасників кримінального провадження (за-
хисника, потерпілого, спеціаліста тощо); 8) наяв-
ність системи прокурорського та судового контр-
олю за досудовим розслідуванням; 9) відсутність 
інституту понятих або його аналогу в країнах ан-
глосаксонської правової системи та його обмежене 
застосування у провідних країнах континентальної 

правової системи; 10) наявність стадійності проце-
су, що дає змогу перевіряти достовірність доказів 
тощо.

Представники протилежної позиції обґрунтову-
ють необхідність залишення понятих в криміналь-
ному процесі наступним: 1) вони забезпечують 
процесуальні гарантії прав особи у кримінальному 
судочинстві; 2) виключається можливість фальси-
фікацій з боку працівників правоохоронних орга-
нів; 3) їх наявність має важливе дисциплінуюче 
значення для слідчого та прокурора; 4) підвищу-
ється надійність достовірності отриманих доказів; 
5) забезпечується участь народу у здійсненні пра-
восуддя; 6) гарантується дотримання правильності 
фіксації факту, змісту та результатів процесуальних 
дій; 7) такий інститут є характерним для вітчизня-
ної системи права; 8) тривала апробація часом за-
лучення понятих у процес; 9) в ході судового роз-
гляду понятий може стати свідком однієї зі сторін 
кримінального провадження тощо. 

В межах цього підходу існують різні думки з 
приводу подальшого розвитку інституту понятих. 
Наприклад, М. Вандер та В. Ісаєнко виступають 
за збереження понятих у незмінному вигляді, під-
креслюючи їх посвідчувальну функцію в доказу-
ванні [5, с. 26]. 

Відомий вітчизняний вчений-процесуаліст О.Р. 
Михайленко висловлював пропозицію про необ-
хідність розширення сфери застосування інсти-
туту понятих. Він вважає, що поняті є важливим 
стримуючим фактором недопущення порушень 
законності з боку осіб, які ведуть розслідування 
кримінальної справи. При їх участі у слідчих діях 
відбувається взаємний контроль одного учасника 
процесу за поведінкою іншого, активна діяльність 
одного допомагає успішно здійснювати свої повно-
важення іншому [6, с. 320-340]. На нашу думку, на 
сьогодні, враховуючи науково-технічний прогрес 
та прагнення України до гармонізації з законодав-
ством країн Європи, така думка є неактуальною.

Натомість поширеним є твердження, яке перед-
бачає обмеження кола процесуальних дій до учас-
ті в яких залучаються поняті [7, c. 26; 8, с. 308; 9, 
с. 83]. Як правило, це слідчі дії, які не пов’язані з 
застосуванням примусу. Від понятих пропонують 
відмовитися при огляді трупа та його ексгумації, а 
також пред’явленні трупа для впізнання, що обу-
мовлено певними психологічними особливостями 
їх проведення. Вказується на нелогічність участі 
таких суб’єктів при проведенні слідчого експери-
менту, оскільки в більшості випадків така слідча 
дія проводиться у людних місцях і при цьому при-
сутні багато осіб. В теорії кримінального процесу-
ального права обґрунтовується відсутність необ-
хідності залучення понятих і до інших слідчих дій.

В юридичній літературі висловлювалася думка, 
що від цих суб’єктів можна відмовитися при прове-
денні процесуальних дій за участю неповнолітніх 
осіб в якості підозрюваного (обвинуваченого) [10, 
c. 48]. Така позиція науковця базується на тому, що 
у такому разі в обов’язковому порядку у криміналь-
ному судочинстві беруть участь захисник та закон-



140

№2 / 2013 р.
♦

ний представник, а в окремих випадках – педагог, 
психолог, лікар. Враховуючи сказане, вказані учас-
ники кримінального провадження можуть забезпе-
чувати достовірність одержання доказів. На нашу 
думку, такий підхід має право на існування, але все 
ж не слід іти шляхом вибіркового обмеження участі 
понятих беручи за основу критерії пов’язані, зокре-
ма з ознаками суб’єкта злочину. 

Схожою є думка, яка передбачає відмову від 
понятих за умови, що інші учасники криміналь-
ного судочинства можуть виконати їх функцію. 
Наприклад, це може бути судово-медичний екс-
перт при огляді або ексгумації трупа; статист при 
пред’явленні особи для впізнання; спеціаліст, який 
надає консультації при проведенні процесуальних 
дій тощо.

Достатньо часто висловлюється можливість 
відмови від запрошення понятих за наявності пев-
них альтернатив до яких, як правило, відносять за-
стосування відео- чи кінозйомки. Інші пропонують 
застосовувати такі засоби разом з понятими, що 
має забезпечити ще вищий ступінь достовірності 
одержаних доказів. Ми вважаємо, що в останньому 
випадку це ще більше ускладнить процедуру прове-
дення слідчих дій та не матиме бажаного результату.

Заслуговує на увагу позиція М. Сєлєзньова, 
який запропонував створити інститут понятих на 
постійній основі, що передбачатиме обрання по-
нятих з урахуванням принципу імовірності по від-
повідним спискам за аналогією з присяжними [11, 
с. 36]. Проте, враховуючи досвід складнощів з за-
лученням народних засідателів у здійснення право-
суддя, які мали місце до 2011 року, а також при-
сяжних за новим процесуальним законодавством, 
практична реалізація такої ідеї є сумнівною.

Пропозицію запровадити інститут чергових по-
нятих при кожному підрозділі відповідних правоо-
хоронних органів висловлював В. Биков [12, с. 74]. 
Ми вважаємо, що в такому випадку не забезпечува-
тиметься головна мета участі понятих – незаінтер-
есованість таких осіб у результатах процесуальних 
дій. Це може мати наслідком створення системи 
тотального контролю у суспільстві, ще більше по-
силити недовіру до правоохоронних органів та тих, 
хто буде з ними співпрацювати.

Дослідження даної проблематики свідчить, що 
противниками понятих є, як правило, практичні 
працівники, а прихильниками переважно науковці. 
Так, В.Т. Томін зазначає, що участь понятих – це 
проблема процесуаліста-практика, яка невідома 
багатьом процесуалістам-теоретикам. Складність 
починається вже з того, щоб знайти людей, які по-
годяться прийняти на себе такі обов’язки [13, с. 
191-194].

Питання про доцільність існування інституту 
понятих зумовлюється функціями, які вони ви-
конують у кримінальному процесі. Причиною їх 
залучення у правосуддя була необхідність проти-
діяти зловживанням посадових осіб, що прямо 
випливає з положень Соборного Уложення 1649 
року. Аналіз Статуту кримінального судочинства 
1864 року свідчить, що поняті були помічниками 

правоохоронних органів, надавали їм допомогу 
своїми знаннями стосовно певних осіб, місцевос-
ті тощо. В період СРСР (до середини ХХ століття) 
поняті фактично виконували функцію узаконення 
протиправних дій органів попереднього слідства. 
Лише починаючи з 1960-х років вони починають 
здійснювати народний контроль за діями праців-
ників правоохоронних органів шляхом засвідчення 
факту, змісту та результатів процесуальних дій, що 
покладено на них і чинним кримінальним процесу-
альним законодавством. 

Враховуючи аргументи представників обох під-
ходів, їх обґрунтування, ми вважаємо, що цілком 
можливо або відмовитися від інституту понятих, 
або хоча б обмежити його застосування.

З огляду на вищевикладене, викликає інтерес 
досвід зарубіжних країн з цього питання. У про-
відних державах англосаксонської правової систе-
ми (Англія, США) відсутній інститут понятих або 
його аналог. Для цих країн є характерний високий 
ступінь розвитку демократичних інститутів, що 
обумовлює довіру до правоохоронних органів, зо-
крема при проведенні процесуальних дій.

 Щодо держав континентальної правової систе-
ми, то ситуація дещо інша. Відповідно до парагра-
фа 105 КПК ФРН, коли обшук житла, службових 
приміщень або майна, що знаходиться на огоро-
дженій території, проводиться без участі судді чи 
прокурора, то за можливості, мають залучатися чи-
новник общини або два члени тієї общини, в окрузі 
якої проводиться обшук. При цьому члени общини 
не можуть бути поліцейськими або допоміжними 
чиновниками прокуратури [14, с. 48]. З викладено-
го слідує, що у ФРН існує достатній рівень довіри 
до слідчого, прокурора та судді, а тому участь сто-
ронніх осіб при проведенні процесуальних дій має 
місце у рідкісних випадках.

Кримінальне процесуальне законодавство 
Французької Республіки (ст.ст. 57, 96 КПК Фран-
ції) передбачає, що обшук житла проводиться у 
присутності особи, яка там проживає. Якщо це не 
можливо, посадова особа судової поліції пропонує 
обшукуваному запросити понятого за своїм розсу-
дом, а за відсутності такого, посадова особа сама 
обирає двох понятих, за винятком осіб, які пере-
бувають у її підпорядкуванні [15, с. 45-46]. Залу-
чення понятих при проведенні інших слідчих дій 
не вимагається. Враховуючи сказане, участь таких 
суб’єктів у кримінальному судочинстві має місце 
лише тоді, коли особа, яка має інтерес у справі, не 
може самостійно взяти участь у процесуальній дії.

Таким чином, у цих державах існує аналог ві-
тчизняного інституту понятих, але сфера його за-
стосування досить обмежена. 

Схожим шляхом пішли і інші країни Європи. 
Наприклад, у Латвії, Литві та Естонії поняті за-
лучаються лише при проведенні обшуку житла та 
деяких інших слідчих діях примусового характеру. 
Аналогічні норми містяться і в кримінальному про-
цесуальному законодавстві Грузії.

Отже, для провідних демократичних країн сві-
ту, які мають високий рівень правової культури та 
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правосвідомості громадян, де сформовано правову 
державу, не притаманно залучення у кримінальний 
процес сторонніх осіб – понятих. Якщо ж воно і 
передбачається законодавством деяких з них, то 
стосується лише процесуальних дій примусового 
характеру, що в більшості пов’язані з вторгненням 
до житла особи.

Реформування вітчизняного кримінального 
судочинства відбувалося з урахуванням світового 
досвіду, зокрема законодавства країн Європи. В но-
вому КПК України законодавець зберіг інститут по-
нятого, що свідчить про не готовність відмовитися 
від цих суб’єктів у найближчому майбутньому, але 
достатньо демократично врегулював питання його 
застосування. Тим не менш, у правовій регламента-
ції понятих наявні певні недоліки та прогалини, що 
зумовлює необхідність розглянути їх нормативне 
регулювання з метою удосконалення чинного за-
конодавства.

Відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України по-
нятий належить до учасників кримінального про-
вадження. Проте, процесуальний закон не містить 
визначення дефініції «понятий», що очевидно є 
суттєвим недоліком. 

Враховуючи зміст ч. 7 ст. 223 КПК України 
можна визначити, що понятий − це незаінтересо-
вана особа, яка у випадках встановлених законом, 
запрошується слідчим або прокурором для участі у 
слідчій (розшуковій) дії з метою засвідчення факту, 
змісту та результатів її проведення. 

Варто звернути увагу на проблему процесуаль-
ного статусу понятого, оскільки закон не зазначає до 
якої саме групи суб’єктів кримінального проваджен-
ня він належить. На нашу думку, відповідні норми 
треба було б передбачити в параграфі 5 глави 3 КПК 
України «Інші учасники кримінального проваджен-
ня». Це пояснюється тим, що понятий є незаінтер-
есованою особою, яка не пов’язана з іншими учас-
ника кримінального провадження, надає допомогу у 
здійсненні правосуддя забезпечуючи повноту, все-
бічність та справедливість розслідування. 

Незаінтересованість понятого полягає у відсут-
ності в нього будь-якого власного процесуального 
інтересу у кримінальному провадженні, родинних, 
службових, дружніх або неприязних відносин з 
учасниками судочинства. Наявність вказаного ін-
тересу повинна тягнути відмову у залученні такого 
понятого до процесуальних дій. Проте, практична 
реалізація такої можливості чинним криміналь-
ним процесуальним законодавством не передбаче-
на. Аналіз норм параграфа 6 глави 3 КПК України 
«Відводи» свідчить, що жоден з учасників кримі-
нального провадження не може заявити відвід по-
нятому, крім того, навіть сам понятий, за наявності 
відповідних підстав, не може заявити самовідвід. 
Також, процесуальний закон не встановлює обме-
ження щодо можливої участі у кримінальному про-
вадженні захисника, представника, перекладача, 
спеціаліста, експерта, якщо вони залучалися у цьо-
му ж провадження в якості понятих. На цій підставі 
відвід можна заявити лише судді, слідчому судді, 
присяжному, а також прокурору та слідчому, керу-

ючись відповідно нормами п. 5 ч. 1 ст. 75 та п. 3 ч. 
1 ст. 77 КПК України, які передбачають відвід «за 
наявності інших підстав, які викликають сумнів у 
їх неупередженості». На нашу думку, враховуючи, 
що поняті запрошуються слідчим або прокурором, 
то неможливість заявити їм вмотивований відвід 
є порушенням принципу рівності та змагальності 
сторін кримінального судочинства. 

Чинний КПК України встановлює, що по-
нятими не можуть бути: а) потерпілий; б) родичі 
підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого; в) 
працівники правоохоронних органів; г) особи за-
інтересовані в результатах кримінального прова-
дження. Законодавче визначення правоохоронного 
органу міститься в Законі України «Про державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів» 
від 23 грудня 1993 року №3781-ХІІ, яке є досить 
широким. З огляду на це, в літературі пропонується 
відносити до них лише ті, які належать до органів 
правопорядку для яких правоохоронна функція є 
провідною − органи прокуратури, служби безпеки, 
внутрішніх справ, Військової служби правопоряд-
ку у Збройних Силах України, митні органи, орга-
ни державної податкової служби, кримінально-ви-
конавчої служби, прикордонної служби [16, с. 553]. 

В науці кримінального процесуального права 
пропонується не запрошувати як понятих: осіб, 
які не досягли вісімнадцятирічного віку; недієздат-
них; учасників кримінального провадження; осіб, 
що перебувають у стані алкогольного сп’яніння; 
осіб, які мають фізичні або психічні недоліки, що 
перешкоджають сприйняттю змісту, ходу і резуль-
татів слідчої дії, перешкоджають робити заяви і 
зауваження, приносити скарги на дії слідчого: слі-
пих або таких, що мають низький зір, глухих, ні-
мих; осіб, що мають громадянство інших держав 
або проживають на значному віддаленні від місця 
проведення досудового розслідування [16, с. 553]. 
Проте, на нашу думку, відповідне коло суб’єктів 
необхідно розширити, зокрема додавши: осіб, які 
не мають постійного місця проживання; осіб, що 
не володіють мовою, якою проводиться слідча 
(розшукова) дія; осіб, які перебувають у стані нар-
котичного та токсичного сп’яніння; та в інших ви-
падках, які дають підстави сумніватися у сумлін-
ності таких осіб. Лише з урахуванням викладених 
застережень залучення понятих є виправданим та 
може ефективно забезпечити виконання покладе-
них на них функцій. 

Аналіз чинного КПК України дає можливість 
визначити три випадки запрошення понятих до 
проведення процесуальних дій слідчим або проку-
рором: а) при проведенні обшуку або огляду жит-
ла чи іншого володіння особи, обшуку особи – в 
обов’язковому порядку; б) при пред’явленні особи, 
трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому 
числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експе-
рименту, освідування особи – в альтернативному 
порядку (поняті не беруть участі, якщо забезпе-
чується безперервний відеозапис ходу проведення 
слідчої (розшукової) дії); в) при проведенні будь-
яких інших процесуальних дій – в факультативно-
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му (додатковому) порядку (доцільність залучення 
понятих визначається уповноваженою особою).

Такий підхід законодавця загалом відповідає 
зарубіжному досвіду, оскільки обов’язкова участь 
понятих необхідна лише при здійсненні примусо-
вих дій, які пов’язані з порушенням недоторканості 
житла чи іншого володіння особи та її особистої не-
доторканості. В інших випадках поняті не потріб-
ні, якщо забезпечується фіксація процесуальної 
дії шляхом безперервного здійснення відеозапису. 
Останнє зумовлено існуванням об’єктивних пере-
шкод, наприклад, при загрозі життю і здоров’ю 
людей, віддаленості чи важкодоступності місце-
вості, проведення дій на режимних об’єктах тощо. 
В літературі звертається увага саме на необхідність 
безперервної фіксації процесуальної дії, що зумов-
лює потребу в застосуванні більше, ніж одного тех-
нічного пристрою (відеокамери) [17, с. 485]. Крім 
того, кримінальний процесуальний закон не забо-
роняє поєднувати участь понятих і технічні засоби 
одночасно при проведенні всіх процесуальних дій, 
що ще більше сприяє підвищенню достовірності 
одержаних доказів.

На нашу думку, необхідно залучати понятих і 
на вимогу інших учасників кримінального прова-
дження, які мають власний інтерес чи захищають 
(представляють) інтереси інших осіб, а не лише за 
розсудом слідчого та прокурора, що відповідатиме 
принципам рівності сторін та змагальності між 
ними. 

Недоліком законодавства є відсутність вимог 
стосовно встановлення даних щодо понятих: до-
кументів, що підтверджують особу, вік, місце по-
стійного проживання, стан здоров’я тощо. Їх від-
сутність може перешкодити виклику понятого у 
майбутньому до суду для дачі показань в якості 
свідка проведення слідчої дії.

В новому кримінальному процесуальному зако-
нодавстві залишилося не вирішеним питання про-
цедури залучення понятого до участі у процесуаль-
ній дії. Аналізуючи спеціальну літературу, можна 
дійти висновку, що саме це є причиною численної 
критики цього інституту та зводить нанівець його 
ефективність. Крім того, має наслідком фактичну 
неможливість запрошення дійсно авторитетних 
людей, які користуються громадською довірою, 
є добропорядними та сумлінними. Така ситуація 
пов’язана з відсутністю обов’язку у громадян за-
лучатися в якості понятих, а тому їх участь у про-
цесуальних діях може бути лише добровільною. 
Вивчення слідчої практики свідчить про небажан-
ня більшості людей брати участь у кримінальному 
судочинстві в якості таких суб’єктів. Зокрема, при 
проведенні опитування слідчих 96% з них відпові-
ли, що у їх практиці мали місце факти відмови по-
нятих від участі у слідчих діях, а 63% вказали, що 
такі випадки трапляються часто [4, с. 10]. 

Причинами відмови, як правило, є небажан-
ня співпрацювати з правоохоронними органами, 
брати участь у судовій тяганині, страх за власне 
життя та здоров’я, необхідність сприймати нега-
тивну обстановку (трупи, кров) та інше. Змінювати 

ситуацію варто виключно засобами переконання, 
підвищенням рівня правової культури та право-
свідомості населення, утвердженням необхідності 
кожним громадянином брати учать у здійсненні 
правосуддя. 

КПК України передбачає залучення не менш, 
ніж двох осіб в якості понятих. Зазначена норма 
означає, що таких учасників кримінального про-
вадження має бути не менше двох, а верхня межа 
не встановлена. Відповідне положення можна роз-
цінювати як позитивне, оскільки, наприклад, при 
проведенні обшуку на великих територіях, слід-
чому експерименті зі значною кількістю учасників 
може виникати необхідність в участі десяти і біль-
ше понятих.

В юридичній літературі існує думка, що поня-
тий – це свідок, який залучається до проведення 
процесуальних дій під час досудового розслідуван-
ня [18]. Понятий нічим не відрізняється від свідка, 
відмінність полягає лише в тому, що його свідчення 
базуються на обставинах, свідком яких він був вже 
після відкриття кримінального провадження. Тому, 
на інститут понятих цілком можна поширити стан-
дарти участі свідків у кримінальному судочинстві 
[3, c. 31]. На нашу думку, такий висновок не є од-
нозначним, оскільки понятий може стати свідком 
тільки у випадку його допиту, що може мати місце 
тільки в разі його виклику і лише на стадії судового 
розгляду. Процесуальний статус свідка понятий на-
буває з моменту одержання відповідного виклику 
до суду для допиту, до цього часу він є понятим. 
Він має власні функції, порядок залучення у про-
цес, комплекс прав та обов’язків, що є свідченням 
самостійності понятого як суб’єкта кримінального 
судочинства.

Можливість допиту понятого як свідка під час 
судового розгляду передбачена абз. 4 ч. 7 ст. 223 
КПК України критикується в науці кримінального 
процесуального права. Такий допит спрямований 
на одержання додаткових доказів, але що може 
повідомити понятий, якщо він був свідком лише 
факту, змісту та результатів процесуальної дії, що 
повністю відображено у відповідному протоколі 
та засвідчено його підписом. Крім того, врахо-
вуючи вимоги ст. 91 КПК України, де визначено 
перелік обставин, які підлягають доказуванню 
у кримінальному провадженні, на нашу думку, 
не зрозуміло що ж може нового або додаткового 
повідомити понятий. Виходячи з цього, ми вва-
жаємо, що проводити їх допит є недоцільним та 
малоефективним, тому відповідну норму варто 
виключити з процесуального закону. Останнє під-
тверджується і емпіричними дослідженнями, які 
свідчать, що лише 12% опитаних суддів стикалися 
з необхідністю допиту понятих в залі судового за-
сідання з метою перевірки повноти, всебічності та 
об’єктивності дослідження обставин проваджен-
ня [4, с. 10-11].

Відповідно до ч. 3 ст. 223 КПК України пе-
ред проведенням слідчої (розшукової) дії особам, 
які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і 
обов’язки, передбачені цим Кодексом, а також від-
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повідальність, встановлена законом. Ми вважаємо, 
що враховуючи те, що у якості понятих залучають-
ся, як правило, особи, які не знають норм кримі-
нального процесуального закону, доцільно було б 
вручати понятим письмову пам’ятку про їх про-
цесуальні права та обов’язки відразу ж після їх 
роз’яснення уповноваженою особою. 

Актуальним є питання відповідальності поня-
тих. Оскільки участь таких осіб в процесуальних 
діях є їх правом, а не обов’язком, то відповідаль-
ності за відмову приймати в них участь не перед-
бачено. Це є виправданим, оскільки застосування 
примусових заходів у такому випадку порушува-
тиме права, свободи та інтереси громадян, а також 
може суперечити їх моральним засадам.

Відповідно до ч. 3 ст. 66 КПК України особа, 
яку залучають до проведення процесуальних дій 
під час досудового розслідування як понятого або 
яка стала очевидцем таких дій, зобов’язана на ви-
могу слідчого, прокурора не розголошувати відо-
мості щодо проведеної процесуальної дії. За пору-
щення цього обов’язку передбачена кримінальна 
відповідальність за ст. 387 КК України. 

Недоліком кримінального процесуального за-
конодавства є те, що не встановлено відповідаль-
ності у випадку відмови понятого від продовження 
участі у вже розпочатій процесуальній дії, особли-
во враховуючи, що слідчий не може в цьому разі 
будь-яким чином вплинути на нього. В.Т. Маля-
ренко пропонував передбачити відповідальність 
за умисну необ’єктивність понятих [7, с. 27]. Ми 
вважаємо, що в цьому разі буде дуже складно до-
вести вину таких суб’єктів, а тому її запровадження 
є недоцільним.

Якщо понятого викликають у судовий розгляд 
для допиту в якості свідка, його може бути притяг-
нуто до кримінальної відповідальності за завідомо 
неправдиве показання (ст. 384 КК України) та за 
відмову від давання показань (ст. 385 КК України). 
Слід зауважити, що якщо в якості понятого буде 
запрошено особу, яка не досягла шістнадцяти ро-

ків, оскільки КПК України не встановлює вікового 
цензу, то її неможливо буде притягнути до відпо-
відальності. 

Чинний кримінальний процесуальний закон не 
визначає прав та обов’язків понятого. Це призво-
дить до того, що не зрозуміло, де він повинен зна-
ходитися при проведенні процесуальних дій, що 
має право роботи в ході їх провадження та інше. 

висновки. Залишення інституту понятих у 
кримінальному процесі України свідчить, що за-
конодавець не визнає за можливе на даному етапі 
проведення судово-правової реформи відмовити-
ся від нього. В новому КПК України відповідний 
кримінальний процесуальний інститут зазнав змін, 
тим не менш, з аналізу відповідних положень слі-
дує, що він ще потребує доопрацювання. Ми вва-
жаємо, що необхідно у КПК України закріпити 
наступне визначення «понятий – це незаінтересо-
ваний учасник кримінального провадження, який 
запрошується слідчим або прокурором до участі 
у проведенні: обшуку, огляду житла чи іншого во-
лодіння особи, обшуку особи − в обов’язковому 
порядку; пред’явлення особи, трупа чи речі для 
впізнання, огляду трупа, в тому числі пов’язаного 
з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування 
особи – в альтернативному порядку; інших проце-
суальних дій − в факультативному (додатковому) 
порядку, є присутнім при провадженні таких дій та 
засвідчує власним підписом відповідність записів 
у протоколі стосовно факту, змісту та результатів 
їх проведення». 

Крім того, потрібно чітко перелічити у процесу-
альному законі права та обов’язки понятих, а також 
врахувати вищевикладені зауваження, які повинні 
удосконалити норми чинного законодавства.

Не виключаючи можливості відмови від ін-
ституту понятих у майбутньому, ми вважаємо, що 
вирішення розглянутих нами проблемних питань 
буде сприяти ефективній участі таких суб’єктів у 
здійсненні правосуддя в умовах нового вітчизняно-
го кримінального судочинства. 
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Новий КПК України, серед інших новел, за-
провадив нового суб’єкта кримінальних процесу-
альних відносин – слідчого суддю, до компетенції 
якого віднесено здійснення судового контролю на 
досудовому провадженні.

Зважаючи на це, дослідження питання його 
правового статусу, особливостей здійснення ним 
процесуальної функції, з’ясування правової приро-
ди цієї функції є актуальним та своєчасним.

Водночас, необхідно зазначити, що в юридич-
ній літературі правова природа функції суду на 
досудовому провадження досліджена достатньо 
повно, адже за КПК 1960 року судді здійснювали 
досить широкі повноваження на стадіях порушен-

ня кримінальної справи і досудового розслідуван-
ня, яка неодноразово ставали предметом наукового 
пошуку українським правознавців Ю.М. Грошево-
го, Л.М. Лобойка, М.Т. Маляренка, П.П. Пилип-
чука, А.Р. Тумаянц та інших. У зв’язку з цим до-
слідження функції слідчого судді за новим КПК 
України базується на тих наукових наробках, які 
досить широко представлені в кримінально-проце-
суальній науці. [6, с. 224]

Актуальність класифікації повноважень слідчо-
го судді обумовлена тим, що новий КПК України 
закріпив ці повноваження досить безсистемно, у 
зв’язку з чим їх встановлення і аналіз представляє 
певні практичні складнощі. 
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СліДчий СуДДя ЗА новиМ кпк укрАЇни: 
СутніСть тА клАСифікАція його повновАжень

Шаркова А. М.,
студентка,

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена дослідженню актуальної для кримінальної процесуальної науки теми – правового статусу слід-
чого судді, його повноважень та особливостей реалізації. Новий КПК України передбачив достатньо широку його ком-
петенцію, що обумовлює необхідність осмислення його призначення, характеру здійснюваної функції та систематизації 
його чисельних повноважень. Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні відносини, що виникають у зв’язку із 
діяльністю слідчого судді. Предметом даної роботи є положення нового КПК України, які визначають процесуальний ста-
тус слідчого судді та його місце в кримінальній процесуальній діяльності. Завдання щодо класифікації цих повноважень 
обумовлено тим, що новий КПК України закріпив ці повноваження досить безсистемно, у зв’язку з чим їх встановлення і 
аналіз представляє певні практичні складнощі. 

Ключові слова: слідчий суддя, функції та систематизація повноважень слідчого судді, судовий контроль.

Статья посвящена исследованию актуальной для уголовного процессуальной науки темы – правового статуса след-
ственного судьи, классификации его полномочий и особенностей реализации. Новый УПК Украины предусмотрел до-
статочно широкую его компетенцию, что обусловливает необходимость определения его назначения, характера осу-
ществляемой функции и систематизации его многочисленных полномочий. Объектом исследования является уголовные 
процессуальные отношения, возникающие в связи с деятельностью следственного судьи. Предметом данной работы 
являются положения нового УПК Украины, которые определяют процессуальный статус следственного судьи и его место 
в уголовном процессуальной деятельности. Задача классификации этих полномочий обусловлена тем, что новый УПК 
Украины закрепил эти полномочия довольно бессистемно, в связи с чем их анализ представляет определенные прак-
тические трудности.

Ключевые слова: следственный судья, функции и систематизация полномочий следственного судьи, судебный 
контроль.

The article investigates to the current criminal procedural science topic – the legal status of the investigating judge, the 
classification of its powers and details of its implementation. The new Code of Criminal Procedure has provided a sufficiently 
broad its competence, resulting the need to define its purpose, the nature of the functions and organizing its many powers. The 
object of the article is a criminal procedural matters arising in connection with the activities of the investigating judge. The subject 
of this work is the provision of the new Code of Criminal Procedure which determine the procedural status of the investigative 
judge and his place in the criminal procedural activities. The task of classifying these powers is caused by the fact that the new 
Code of Criminal Procedure has fixed these powers rather haphazardly, and therefore their analysis presents certain practical 
difficulties.

Key words: investigating judge, the functions and powers of the systematization of the investigating judge, judicial control.
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Уявляється доцільним розпочати з того, що суд 
є універсальним способом захисту прав, свобод і 
законних інтересів людини. Судовий захист здій-
снюється в різних процесуальних формах, які по-
винні торкатися абсолютно всіх сегментів проце-
суальної діяльності, де так чи інакше можуть бути 
порушені або обмежені законні права, свободи та 
інтереси людини.

За визначенням Ю.М. Грошевого головним 
призначенням органів судової влади є розв’язання 
правових конфліктів: між людьми, людиною і дер-
жавою, різними структурами держави, захист прав, 
свобод та законних інтересів суб’єктів права. [2, с. 
287] Отже, призначення правосуддя полягає в тому, 
щоб забезпечувати баланс інтересів там, де має 
місце їх конфлікт. [2, с. 288]

На ранніх етапах кримінального провадження 
(в стадії досудового розслідування кримінального 
правопорушення) має місце необхідність забезпе-
чення прав і законних інтересів особи ефективним 
судовим захистом, адже процесуальні дії на цей час 
пов’язані із застосуванням органами, які здійсню-
ють досудове провадження, владних повноважень, 
поєднаних із суттєвим обмеженням конституцій-
них прав людини (права на свободу та особисту 
недоторканність; недоторканність житла та майна; 
таємницю листування, телефонних розмов, теле-
графної та іншої кореспонденції тощо), що в свою 
чергу повинно взаємодіяти з механізмом захисту 
цих прав від їх порушення, тобто незаконного та 
необґрунтованого обмеження. [6, с. 197]

У науці кримінального процесу не склалося 
єдиної думки стосовно функціональної характе-
ристики діяльності суду в досудовому проваджен-
ні. Наукові підходи з цього приводу можна кла-
сифікувати на дві групи. Прихильники першого 
монофункціонального підходу до характеристики 
діяльності суду (В.М. Борзов, Н.В. Сибільова, Ю.К. 
Якимович та ін.) вважають, що діяльність суду на 
досудових стадіях кримінального процесу є різно-
видом правосуддя і охоплюється його змістом як 
єдиної функції суду в кримінальному процесі, а те, 
що судовий орган починає свою роботу ще на ста-
дії попереднього розслідування, свідчить лише про 
високий ступінь розвитку правосудної діяльності, 
її системний характер. [6, с. 199]

Представники іншої позиції з цього питання 
(І.В. Гловюк, С.В. Гузела, О.С. Ткачук, Д.В. Філін 
та ін.) виходять із поліфункціональної характерис-
тики діяльності суду і вважають, що характер вико-
нуваних на досудовому провадженні процесуаль-
но-правових дій суду, рішення, які він приймає в 
цій стадії, не пов’язані з вирішенням справи по суті, 
а тому й не можуть розглядатися як різновид право-
суддя у його традиційному розумінні. Даний підхід 
підтримує автор, виходячи з того, що при характе-
ристиці діяльності і ролі суду в досудових стадіях 
кримінального процесу, не можна не вказати на її 
неоднорідний характер, оскільки в одних випадках 
суд приймає власне рішення про проведення тієї чи 
іншої слідчої дії, оперативно-розшукового заходу 
або застосування заходу кримінального примусу, а 

в інших – здійснює контрольні повноваження, пе-
ревіряючи законність рішень та дій органів дізна-
ння, досудового слідства та прокурора шляхом роз-
гляду скарг учасників кримінальної процесуальної 
діяльності. [6, с. 202]

До ознак контрольної діяльності суду під час 
досудового розслідування, які відрізняють її від 
правозастосовної діяльності, науковці відносять:

- вторинний, похідний, зовнішній характер, 
оскільки вона стосується діяльності, яка вже існує 
зовні і незалежно від її здійснення;

- широке коло питань, які вона може вирішити;
- складний зміст, який включає систему контроль-

них проваджень, у тому числі й судовий контроль;
- матеріально-правовий результат, яким є влад-

ний індивідуально-правовий акт обов’язкового зна-
чення;

- можливість виразу цієї діяльності як у формі 
регулятивних, так і охоронюваних правовідносин. 
[6, с. 202]

Особливий характер контрольного напряму су-
дової діяльності, необхідність забезпечення прав і 
свобод людини, яка є учасником досудового про-
вадження у кримінальному процесі, призвели, як 
зазначалося вище, до запровадження українським 
законодавцем нового суб’єкта кримінального про-
цесу – слідчого судді, а також створення відпо-
відної правової моделі функціонування інституту 
слідчого судді.

У зв’язку з цим варто зазначити, що наявність 
такого інституту стала характерною ознакою кон-
тинентальної системи права. Усі завдання, функції 
та повноваження, які англо-американська модель 
делегує поліції, органам прокуратури, слідчим, ма-
гістратам та державним обвинувачам, у континен-
тальній моделі регулювання процедури досудового 
слідства сконцентровані у руках слідчого судді. [6, 
с. 202]

Якщо повертатися до витоків формування да-
ного поняття, то слід сказати, що вперше посада 
слідчого судді з’явилась у Франції. Вже близько 
п'яти століть визначальною фігурою у досудових 
стадіях європейського кримінального процесу за-
лишається слідчий суддя, відомий у Франції як juge 
d'instruction. Через реформи 1971 року у Франції 
ця посада була скасована, проте була впроваджена 
посада судді по свободам і ув’язненню, основною 
функцією якого є санкціонування взяття під варту, 
продовження строку утримання під вартою і роз-
гляд клопотань про звільнення з-під варти. 

Натомість, у інших Європейських країнах слід-
чий суддя і до сьогоднішнього дня залишається 
центральною фігурою у досудових стадіях кримі-
нального процесу, не дивлячись на реформи, про-
ведені у більшості держав Європи у ХІХ столітті. В 
Італії суддя з попереднього розслідування здійснює 
юрисдикційні функції (санкціонування арештів, 
прослуховування телефонних розмов, здійснення 
контролю за дотриманням строків попереднього 
слідства). У Нідерландах слідчий суддя виступає 
одночасно слідчим і органом оперативного судо-
вого контролю. У Німеччині до повноважень спе-
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ціального судді належить вирішення виключно 
юрисдикційних питань по триманню обвинуваче-
ного під вартою або його тимчасовому поміщен-
ню у психіатричний стаціонар, санкціонування 
ряду слідчих дій, перевірка законності та обґрун-
тованості основних актів поліції чи прокуратури, 
пов’язаних із розслідуванням. В Іспанії система 
слідчих судів є двоступеневою: центральні слідчі 
суди та слідчі судді при судах першої інстанції. 
Вони займаються розслідуванням найбільш важ-
ких справ, а також здійснюють функцію контролю 
за застосуванням заходів процесуального примусу, 
а також функцію розгляду скарг на дії та рішення 
органів, що здійснюють попереднє розслідування. 
[6, с. 228-232]

З урахуванням наведеного, очевидно, що у 
кримінальному процесі континентальної системи 
права, на відміну від англо-американської, слід-
чий суддя є не просто пасивним отримувачем ін-
формації. Перш за все, слідчий суддя відповідає за 
об’єктивний та неупереджений контроль за збором 
інформації й доказів, необхідних для вирішення 
справи.[7]

Відповідно до п. 18 ст. 3 КПК України слід-
чий суддя – це суддя суду першої інстанції, до 
повноважень якого належить здійснення у поряд-
ку, передбаченому цим КПК, судового контролю 
за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні, та у випадку, перед-
баченому ст. 247 цього КПК, – голова чи за його 
визначенням інший суддя Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим, апеляційного суду облас-
ті, міст Києва та Севастополя. [1] 

Отже, український законодавець передбачив 
два кола осіб, які здійснюють функції слідчого суд-
ді, виходячи із об’єкту судового контролю. Якщо 
йдеться про отримання дозволу на проведення 
слідчих (розшукових) дій, застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження, роз-
гляд скарг на дії, рішення та бездіяльність слідчо-
го і прокурора, вирішення відводів, то ці питання 
розв’язує слідчий суддя місцевого суду, який для 
розгляду конкретного питання обирається автома-
тизованою системою документообігу суду. Якщо ж 
йдеться про вирішення питання про надання дозво-
лу на проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, то слідчим суддею виступає голова апеляцій-
ного суду або інший суддя апеляційного суду за 
його визначенням. Виняток із загального правила 
тут становить не тільки суб’єкт здійснення цієї 
функції, а й порядок його призначення, адже, на 
відміну від місцевого суду, його обирає не автома-
тизована система документообігу суду, а визначає 
голова апеляційного суду. Такий виняток поясню-
ється специфікою негласних слідчих (розшукових) 
дій, віднесенням відомостей про них до державної 
таємниці, а тому й необхідністю допуску до дер-
жавної таємниці. 

В кримінальному провадженні слідчий суддя є 
посадовою особою, основним призначенням якої є 
здійснення судового захисту прав і законних інтер-
есів осіб, які приймають участь в кримінальному 

процесі, та забезпечення законності при проведен-
ні досудового розслідування.

У п. 18 ст. 3 КПК прямо передбачено, що слід-
чий суддя здійснює судовий контроль за дотриман-
ням прав, свобод та інтересів особи в криміналь-
ному провадженні. Отже, функція слідчого судді 
отримала легальне визначення. 

Разом з тим, за своїм характером вона є досить 
різноманітною, а тому й корисним уявляється по-
діл її на окремі напрямки (генеральні групи повно-
важень слідчого судді), що дозволяє її системно 
охарактеризувати. Такими генеральними групами 
повноважень слідчого судді, на переконання авто-
ра, є наступні:

1) контрольна (дозвільна) функція,що вклю-
чає в себе:

а) попередній (дозвільний) судовий контроль, 
а саме: 

- прийняття рішення (ухвали) про проведення 
слідчих (розшукових) дій;

- прийняття рішення (ухвали) про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій;

- прийняття рішення (ухвали) про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження; 

б) подальший судовий контроль, який перед-
бачає розгляд скарг учасників кримінального про-
вадження на рішення, дії чи бездіяльність слід-
чого або прокурора; 

2) функція легалізації доказів або судовий 
контроль при вирішенні питання щодо допус-
тимості доказів (виділення даної групи повнова-
жень слідчого судді обумовлено статтею 94 КПК 
України, яка передбачає, що слідчий суддя за своїм 
внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на все-
бічному, повному й неупередженому дослідженні 
всіх обставин кримінального провадження, керую-
чись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору 
належності, допустимості, достовірності, а сукуп-
ність зібраних доказів – з точки зору достатності 
та взаємозв’язку для прийняття відповідного про-
цесуального рішення);

3) судовий контроль при вирішенні питання 
про відводи (у порядку статті 81 КПК України);

4) роз’яснювальна функція, яка передбачає 
обов’язок слідчого судді роз’яснити підозрюва-
ному, обвинуваченому його права та забезпечити 
право на кваліфіковану правову допомогу з боку 
обраного ним або призначеного захисника (ст. 20 
КПК України);

5) повноваження слідчого судді у сфері між-
народного співробітництва (дана група повно-
важень виділена, виходячи із положень ст. ст. 567, 
583, 584, 585, 588, 602 КПК України). 

Зрозуміло, що нова правозастосовна практика 
тільки що починає формуватися, а тому й рано ро-
бити будь-які висновки щодо ефективності запро-
вадження здійснюваної слідчим суддею функції. 
Проте вже зараз можна констатувати надзвичайно 
високе навантаження слідчих суддів, що поясню-
ється суттєвим розширенням юрисдикції суду на 
досудовому провадженні, а тому й потребує вжиття 
заходів організаційного та законодавчого характе-
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ру, що забезпечать належні умови реалізації судо-
вого контролю.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що для 
кримінального процесу України інститут слідчо-
го судді, який покликаний здійснювати судовий 
контроль на досудовому провадженні, є принци-
пово новим, що зумовило необхідність здійснення 
комплексного аналізу та систематизації його по-
вноважень.

Основним призначенням слідчого судді є здій-
снення судового захисту прав і законних інтересів 
осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, 
та забезпечення законності кримінального прова-
дження. Це зумовлює специфічний характер вико-
нуваної ним кримінальної процесуальної функції, 
яка полягає у забезпеченні законності та обґрунто-
ваності обмеження конституційних прав і свобод 
людини під час досудового розслідування.

Виходячи із призначення слідчого судді в кри-
мінальному процесі, всі слідчі (розшукові) та інші 

дії, які обмежують конституційні права людини, 
потребують попереднього (дозвільного) контр-
олю з боку слідчого судді та повинні проводитися 
за його рішенням. Тому й в тих невідкладних ви-
падках, коли слідчий має право провести процесу-
альні дії без відповідного рішення слідчого судді, 
останній має бути негайно повідомлений про них 
і з урахуванням конкретних обставин прийняти рі-
шення про визнання отриманих фактичних даних 
допустимими доказами.

Таким чином, тенденції розвитку кримінально-
го процесуального законодавства свідчать про по-
силення гарантій прав осіб, які приймають участь 
в кримінальному провадженні, та поступове роз-
ширення контрольних (дозвільних) повноважень 
суду під час досудового розслідування. Специфіка 
виконуваної судом функції на досудовому прова-
дженні зумовила необхідність її здійснення окре-
мим суб’єктом судової влади, до компетенції якого 
не належить вирішення справи по суті. 
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У статті досліджується процедура припинення діяльності юридичної особи за законодавством України.
Ключові слова: юридична особа, розподільчий баланс, передавальний акт, припинення діяльності.

В данной статье исследуется процедура остановки деятельности юридического лица по законодательству Украины.
Ключевые слова: юридическое лицо, разделительный баланс, передаточный акт, остановка деятельности.

This article study the procedure of termination of a legal entity under the laws of Ukraine.
Key words: legal entity, separation balance sheet, transfer certificate, termination of a activity

Метою даної наукової статті є дослідження пи-
тання врегулювання українським законодавством 
процедури припинення юридичної особи, основні 
особливості процедури припинення. 

Припинення діяльності юридичних осіб від-
бувається за рішенням або діями засновників юри-
дичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу 
України від 16.10.2003 р. існують такі види реор-
ганізації: злиття, приєднання, поділ, виділення та 
перетворення та ліквідація за рішенням власників.

У ст.104 ЦК юридична особа припиняєть-
ся в результаті передання всього майна, прав та 
обов’язків іншим юридичним особам – правонас-
тупникам (злиття, поглинання, поділ) або в резуль-
таті ліквідації. Способи припинення юридичних 
осіб є універсальними та не залежать від органі-
заційно-правової форми. Припинення діяльності 
юридичної особи варто розуміти як припинення 
існування суб’єкта цивільного права,припинення 
правоздатності особи.

В залежності від того чи відбувається правонас-
тупництво, розрізняють два варіанти припинення 
юридичної особи:

• Реорганізація;
• Ліквідація.
Згідно з новим ЦКУ, проведення злиття, приєд-

нання, поділу, перетворення відбувається за рішен-
ням його учасників або органу юридичної особи, 
уповноваженого на це установчими документами. 
Проте досліджуючи законодавство, ми натрапля-
ємо на певну невідповідність між нормативними 
актами, які регулюють процедуру реорганізації. 
Так на відміну від ЦКУ, ЗУ «Про господарські то-
вариства» відносить ухвалення рішення про при-
пинення діяльності акціонерного товариства до 
компетенції загальних зборів акціонерів. Однак 
слід зазначити, що в частині 2 ст.159 ЦКУ про за-
гальні збори акціонерів все ж зазначається, що до 
виключної компетенції загальних зборів статут то-

вариства і закон може також віднести розв’язання 
інших питань. Таким чином, на сьогодні питання 
про реорганізацію акціонерного товариства зали-
шається у виключній компетенції загальних зборів. 
Також слід звернути увагу на те, як це питання ре-
гулюються ЗУ «Про акціонерні товариства». В ч.1 
ст.80 Закону закріплено, що акціонерне товариство 
припиняється в результаті передання всього свого 
майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким 
товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті 
ліквідації.

Принципи корпоративного управління, затвер-
джені рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 № 571, 
покликані удосконалити практику корпоративно-
го управління в України, також визначають, що з 
метою надання акціонерам можливості ефективно 
реалізовувати право на участь в управлінні това-
риством останнє повинно гарантувати акціоне-
рам такі права, серед яких право брати участь у 
розв’язанні найважливіших питань діяльності то-
вариства, зокрема, в ухваленні рішення про реор-
ганізацію товариства (п.2.1.1(а)).

При формуванні порядку денного загальних 
зборів діє правило, відповідно до якого кожна про-
позиція має бути зафіксована в порядку денному 
окремим питанням. Це означає, що розв’язання пи-
тання щодо реорганізації неможливе без ухвалення 
рішення з інших, узагальнених питань. Зокрема, не 
може вважатись ухваленим рішення щодо реорга-
нізації неможливе без ухвалення рішення з інших, 
залежних питань. Зокрема не може вважатись ухва-
леним рішення щодо реорганізації у формі поділу, 
якщо загальні збори не ухвалили позитивного рі-
шення хоча б одного з таких питань: про порядок та 
умови поділу, про створення нових товариств, про 
порядок конвертації акцій товариства, що підлягає 
реорганізації, в акції товариства, що створюється.

Якщо припинення діяльності юридичної особи 
відбувається шляхом злиття або поглинання, тоді 
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рішення щодо припинення діяльності підписуєть-
ся уповноваженими особами юридичної особи або 
юридичних осіб, що припиняються, та юридичної 
особи – правонаступника. 

Відповідно до ст.105 ЦК особа, що прийня-
ла рішення про припинення юридичної особи, 
зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати 
прийняття рішення письмово повідомити орган, 
що здійснює державну реєстрацію. 

Після прийняття такого рішення направляється 
пакет документів державному реєстратору для вне-
сення ним до Єдиного державного реєстру запи-
су про рішення засновників юридичної особи або 
уповноваженого ним органу щодо припинення ді-
яльності юридичної особи та направляється відпо-
відне повідомлення податковій службі та органам 
статистики, пенсійному фонду України і ін.

Після реєстрації рішення про припинення ді-
яльності забороняється вносити зміни до установ-
чих документів юридичної особи, що припинила 
свою діяльність, внесення змін до Єдиного дер-
жавного реєстру відомостей про відокремлені під-
розділі.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що 
прийняв рішення про припинення юридичної осо-
би, призначають комісію з припинення юридич-
ної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну 
комісію), голову  комісії  або ліквідатора та вста-
новлюють порядок і строк заявлення кредиторами 
своїх вимог до юридичної особи, що припиняється 
(ст.105 ЦК).

Основною метою комісії є здійснення процедури 
припинення юридичної особи. Персональний склад 
комісії визначається особами, які прийняли рішення 
про припинення, але склад узгоджується із держав-
ним реєстратором. Функції комісії може виконувати 
одна особа – ліквідатор, а також орган управління 
(виконавчий орган) юридичною особою. В україн-
ському законодавстві не передбачено, чи необхідна 
згода осіб, яких призначають до складу комісії з 
працівників юридичної особи, оскільки за трудовим 
законодавством це можна розцінювати, як переве-
дення, тому варто залучати цих осіб за їх згодою. 
До складу комісії можуть бути також залучені засно-
вники юридичної особи. Остаточний склад комісії 
повинен бути узгодженим з державним реєстрато-
ром. Якщо підсумувати дії, які повинен зробити дер-
жавний реєстратор, то це – узгодити склад комісії, 
порядок та строк припинення юридичної особи. В 
законодавстві України відсутні критерії відбору кан-
дидатів до складу комісії, тому в принципі будь-яка 
особа може бути обраною. Зміна складу комісії здій-
снюється за рішенням органу, який її сформував, а 
фінансування діяльності здійснюється за рахунок 
коштів юридичної особи, якщо інше не передбачене 
в рішенні про припинення.

Якщо заявник не звертається до державного 
реєстратора у встановлений строк, тоді державний 
реєстратор протягом трьох робочих днів з дня над-
ходження документів (про припинення діяльності 
юридичної особи), вносить в Єдиний державний 
реєстр – запис, де головою комісії з припинення 

юридичної особи зазначається засновник юридич-
ної особи або керівник органу управління. З момен-
ту призначення ліквідаційної комісії до неї перехо-
дять усі повноваження щодо управління справами 
юридичної особи. Обсяги її повноважень, порядок 
роботи визначаються законом та органом, що при-
йняв рішення про припинення юридичної особи. 
Комісія є законним представником юридичної осо-
би в суді.(п.4 ст. 105 ЦК)

Комісія зобов’язана розмістити в друкованих 
виданнях повідомлення про припинення діяль-
ності юридичної особи та про порядок заявлення 
кредиторами вимог до неї. Цей строк не може бути 
меншим ніж два місяці з моменту публікації пові-
домлення, а тривалість встановлюється органом, 
що прийняв рішення по припинення, але не більше 
шести місяців (п.5 ст.105 ЦК)

Комісія повинна вживати всіх можливих захо-
дів для повідомлення кредиторів про припинення 
діяльності юридичної особи. Кредиторами юри-
дичної особи є всі особи, які мають право вимо-
ги до неї. Точна кількість встановлюється шляхом 
інвентаризації заборгованості. Точно встановлені 
кредитори, незалежно від суми боргу повідомля-
ються письмово, всі інші інформуються шляхом 
публікації повідомлення про припинення юридич-
ної особи. 

Після збігу строку пред’явлення вимог креди-
торами, комісія з припинення юридичної особи 
складає передавальний акт ( у випадку злиття чи 
перетворення) або розподільчий баланс (у випадку 
поділу).

У випадку злиття передавальний акт повинен 
містити відомості про майно, права та обов’язки 
юридичної особи, що припиняється, а також вар-
тість майна, прав і обов’язків правонаступника.

На основі передавального акту складається ба-
ланс правонаступника. Передавальний акт підпи-
сується головою комісії з припинення юридичної 
особи і керівником виконавчого органу юридичної 
особи – правонаступника.

Розподільчий баланс має містити відомості про 
розподіл майна, прав та обов’язків (статей балан-
су) між правонаступниками у вартісному вигляді 
(по сумі). На основі розподільчого балансу скла-
дається акт про розподіл окремих статей балансу 
між правонаступниками, у якому конкретизоване 
майно, що передається правонаступникам, а також 
найменування кредиторів та боржників, підстави 
виникнення зобов’язань.

Розподільчий баланс та передавальний акт за-
тверджуються учасниками юридичної особи або 
органом, який прийняв рішення про припинення. 
У разі злиття передавальний акт затверджується 
учасниками юридичних осіб, що беруть участь у 
процедурі припинення (як і ті, що припиняються, 
так і таким, які стають правонаступниками). Но-
таріально посвідчені копії передавального акту та 
розподільчого балансу передаються в орган, який 
здійснює державну реєстрацію, за місцем держав-
ної реєстрації юридичної особи, що припиняється, 
а також в орган, який здійснює державну реєстра-
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цію, за місцем державної реєстрації юридичної 
особи – правонаступника.

Порушення встановленого порядку припинен-
ня юридичної особи шляхом злиття, приєднання, 
поділу та перетворення є підставою для відмови 
у внесенні до Єдиного державного реєстру запи-
су про припинення юридичної особи та реєстрації 
створюваних юридичних осіб – правонаступників.

 Порушення дотримання порядку припинення 
юридичної особи може бути підставою для поста-
новлення судового рішення щодо припинення юри-
дичної особи – правонаступника внаслідок визна-
ння недійсним запису про проведення державної 
реєстрації через порушення закону, допущені при 
створенні юридичної особи, які не можна усунути 
(ч.2 ст.38 Закону «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Якщо правонаступниками юридичної особи 
є кілька юридичних осіб, то вони несуть солідар-
ну відповідальність перед кредиторами, проте ця 
норма застосовується у випадку, коли є невизна-
ченість щодо суб’єкта, до якого перейшли кредит-
ні зобов’язання юридичної особи, що припинила 
свою діяльність

Отже підсумовуючи, можна зробити висновок, 
що сьогодні процедура припинення юридичної 
особи достатньо детально врегульована в законо-
давстві України. Зокрема чітко визначено перші 
кроки, які необхідно зробити після прийняття рі-
шення про припинення, визначено порядок ство-
рення та повноваження комісії з припинення юри-
дичної особи та закріплено перелік документів, які 
необхідні для завершення процедури припинення 
юридичної особи.
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В статті розглянуто міжнародно-правові та зовнішньополітичні аспекти висунення проектів Єдиного економічного 
простору та Митного союзу та їх місце у двосторонніх та багатосторонніх міждержавних відносинах України останніх 
років.

Ключові слова: митний союз, єдиний економічний простір, міждержавне об’єднання, міжнародна організація, над-
національність в міжнародному праві. 

В статье рассмотрены международно-правовые и внешнеполитические аспекты выдвижения проектов Единого 
экономического пространства и Таможенного союза и их место в двусторонних и многосторонних межгосударственных 
отношениях Украины последних лет.

Ключевые слова: таможенный союз, единое экономическое пространство, межгосударственное объединение, 
международная организация, наднациональность в международном праве. 

The article deals with international legal and political aspects of the draft nomination of the Single Economic Space and 
Customs Union and their role in bilateral and multilateral international relations of Ukraine in recent years.

Key words: customs union, common (single) economic space, interstate unions, an international organization, 
supranationality in international law.

Незважаючи на підписання Україною у 2003 
р. Угоди про формування Єдиного економічного 
простору[i], наша держава в підсумку так і не стала 
членом цього утворення. Якщо цього не відбулось 
при президентстві Л.Кучми, то під час перебуван-
ня при владі В.Ющенка про приєднання України 
до ЄЕП не могло навіть йтися. Якщо у Росії ЄЕП 
розглядали переважно як «якісно нову регіональну 
інтеграційну організацію»[ii], то українські висо-
копосадовці вважали її інструментом РФ для від-
родження чогось на кшталт СРСР в новій обгортці. 

Світова економічна криза актуалізувала питан-
ня регіональної економічної інтеграції, механізму, 
який міг би сприяти подоланню наслідків кризи 
шляхом активізації відносин між державами. Так, в 
липні 2010 року Росія, Білорусь та Казахстан підпи-
сали Договір про створення Митного союзу (МС). 
Новостворений МС повинен спростити порядок 
переміщення товарів між країнами, запровадження 
єдиного Митного кодексу надасть можливість ви-
значення порядку транспортування через кордон 
таких важливих товарів, як нафта та автомобілі та 
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дозволить зменшити вірогідність виникнення кон-
фліктних ситуацій[iii]. 

Крім того, продовжує свій розвиток ЄврА-
зЕС. Зокрема, було створено Антикризовий фонд 
ЄврАзЕС[iv]. Відповідне рішення було прийнято 
Міждержавною радою ЄврАзЕС на рівні глав дер-
жав у лютому 2009 року, а у червні того ж року 
були підписані два договори: Договір про засну-
вання Антикризового фонду ЄврАзЕС[v] та Угода 
про управління коштами Антикризового фонду 
ЄврАзЕС [vi]. У липні 2009 року обидва договори 
пройшли ратифікацію в Федеральних Зборах РФ. 
Ними встановлено, що кошти Антикризового фон-
ду ЄврАзЕС можуть бути використані для надання 
позик державам-учасницям з метою подолання на-
слідків світової фінансової та економічної кризи, 
надання стабілізаційних кредитів державам-учас-
ницям з низьким рівнем доходів, фінансування 
міждержавних інвестиційних проектів. Резерви 
Антикризового фонду ЄврАзЕС визначені в роз-
мірі 10 млрд. дол. США. З них 7,5 млрд. дол. буде 
внесено з коштів федерального бюджету Росії [vii].  
Крім того, договорами визначено, що право голосу 
країни залежать від розміру внесеного капіталу – 
по одному голосу за кожні 100 тис. дол. США [viii].  
При такій системі «зваженого голосування» осно-
вні важелі при прийнятті рішень зосереджуються 
в руках Росії. 

Росія, безумовно, розраховувала, що після при-
ходу до влади в Україні В.Януковича наша держава 
погодиться на участь в ЄЕП та ЄврАзЕС. Російське 
керівництво невідкладно почало настійливо закли-
кати до цього українських партнерів [ix]. Проте най-
більш показовою стала заява російського прем'єра 
В.Путіна під час робочого візиту до Києва 12 квіт-
ня 2011 р. Він, серед іншого, заявив, що щорічні 
прибутки України після вступу до Митного союзу 
складуть від 6,5 до 9 млрд. дол. США (однак, на 
основі яких розрахунків зроблено такий сміливий 
висновок, вказано не було). Крім того, за словами 
В.Путіна, партнерство з Казахстаном, Росією, Біло-
руссю та іншими членами Митного союзу допоможе 
Україні у відносинах з ЄС. Путін висловив сумніви, 
що Україна має необхідний митний захист своїх то-
варів як член Світової організації торгівлі. Водно-
час, за словами російського прем’єра, країни Мит-
ного союзу мають удвічі вищий рівень захисту [x].

Протягом 2010-2012 рр. росіяни неодноразо-
во підкреслювали, що вступ до МС вирішить для 
України проблему цін на газ: вони будуть різко зни-
жені, а в подальшому – практично зрівняні з вну-
трішньоросійськими. Крім того, зазначалось, що 
єдині митні збори МС (в середньому 10,5% для зо-
внішнього ринку і нульові для внутрішнього ринку 
Союзу) значно розширять можливості українсько-
го експорту в межах МС і одночасно «закриють» 
внутрішній український ринок від товарної експан-
сії зовнішніх конкурентів [xi].

Активність росіян зрозуміла, адже їхні інтереси 
залишились тими ж, що і за часів президентства 
Л.Кучми, коли було підписано документи щодо 
створення Єдиного економічного простору. Оче-

видно, що для Росії ЄЕП – це, насамперед, геопо-
літичний проект, який має на меті створення інте-
граційного центру, а відтак і утвердження статусу 
«Великої Росії» [xii] як наслідку реінтеграції по-
страдянських країн в російський економічний про-
стір. Документи щодо ЄЕП передбачають, що 80% 
голосів у цьому утворенні належить Росії і тільки 
20% – трьом іншим країнам. Така пропорція може 
дати РФ можливість безпосередньо керувати осно-
вними макроекономічними процесами в Україні, 
Білорусі та Казахстані [xiii]. 

Таким чином, залучення України до інтеграцій-
них об’єднань під проводом Російської Федерації 
значно посилило б вплив останньої на нашу дер-
жаву, дозволило б диктувати свої умови в еконо-
мічній та політичній сферах, та й загалом – значно 
підвищило б значення РФ на світовій арені. Однак, 
висловлюються й інші міркування. За оцінками 
ряду російських дослідників, Митний союз Росії, 
Білорусії і Казахстану без участі України виявиться 
малоефективним об'єднанням, непривабливим для 
інших потенційних учасників Єдиного економічно-
го простору. Економічні втрати Росії від вузькості 
і низької ефективності МС оцінюються не менш, 
ніж 6-8 млрд. дол. США на рік [xiv].

Що ж до наслідків для України, то крім перспек-
тив перетворитись на «васала» Росії, можливий 
вступ нашої держави до ЄЕП та МС пов’язаний із 
цілим рядом юридичних та економічних перепон. 
Зокрема, неодноразово виказувались думки про те, 
що приєднання до МС прямо суперечить Консти-
туції України. У такому разі Україна буде змушена 
виконувати рішення Комісії МС, яка визначає зо-
внішньоторговельну політику об’єднання. Водно-
час, Конституція України не передбачає можли-
вості делегування таких повноважень будь-яким 
наднаціональним органам. Очевидно, що вступ 
України до МС призведе до часткової втрати її су-
веренітету. Утворення ЗВТ із ЄС такої загрози не 
несе, адже зона вільної торгівлі є нижчим ступенем 
економічної інтеграції, аніж митний союз [xv].

Майбутня зона вільної торгівлі між Україною 
та ЄС не вимагатиме перегляду вже існуючих до-
говорів про вільну торгівлю України з іншими 
країнами. Україна може одночасно мати зону віль-
ної торгівлі з Російською Федерацією та Європей-
ським Союзом. Водночас, утворення зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС не буде перешкодою 
торговельним відносинам України з країнами Мит-
ного союзу у складі Росії, Білорусі та Казахстану.

Однак входження України до Митного союзу з 
Росією, Білоруссю та Казахстаном означало б кі-
нець переговорів про ЗВТ з ЄС, адже у цьому ви-
падку ЄС може утворити зону вільної торгівлі тіль-
ки з Митним союзом, а не з окремою країною, яка 
входить до цього союзу.

Що стосується СОТ, то приєднання України до 
Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахста-
ном без серйозних ускладнень можливе за наступ-
них умов: попередній вступ Росії, Білорусі та Ка-
захстану до СОТ; прийняття Росією, Білоруссю та 
Казахстаном торговельних бар’єрів до третіх країн 
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на рівні не вище, ніж прийняла Україна при вступі 
до СОТ; приєднання Росії, Білорусі та Казахстану 
вже у якості членів СОТ до переговорів України 
щодо Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. Якщо Украї-
на на цей момент вже матиме ЗВТ з ЄС, то ЗВТ буде 
утворено на умовах, узгоджених між країнами.

Якщо б Україна вступала до Митного союзу з 
Росією, Білоруссю та Казахстаном без вищевка-
заних умов, то це означало б для України: розрив 
існуючого договору України із СОТ та початок 
переговорів із СОТ на нових умовах; припинення 
переговорів з ЄС щодо зони вільної торгівлі і від-
строчення їх до моменту вступу Росії, Білорусі та 
Казахстану до СОТ [xvi].

Згідно зі статтею XXIV ГАТТ, митні союзі та 
зони вільної торгівлі повинні скасувати мита та 
інші обмежувальні торговельні заходи у відноси-
нах між сторонами для того, щоб відповідати кри-
терію вільної торгівлі [xvii]. Традиційно в угодах 
про вільну торгівлю встановлюється режим вільної 
торгівлі не менш, аніж для 90% торгівлі з країна-
ми-преференційними партнерами. Україна вже має 
двосторонні угоди про вільну торгівлю з Росій-
ською Федерацією, Білоруссю та Казахстаном, які 
утворили Митний союз. 

Водночас, Митний союз – це більш високий рі-
вень інтеграції, адже він, крім вільної торгівлі між 
країнами-членами, встановлює спільний зовнішній 
тариф для третіх країн. Члени Союзу домовляють-
ся про скасування всіх тарифів між собою. Про-
те вони замінюють свої індивідуальні тарифи на 
спільні (уніфіковані) ставки імпортних тарифів, які 
застосовуються членами митного союзу до країн, 
що не є членами союзу. Згідно із правилами СОТ, ці 
зміни не можуть бути використані для збільшення 
загального рівня захисту внутрішнього ринку.

Україна вже є членом Світової організації тор-
гівлі, а Російська Федерація, Казахстан та Біло-
русь знаходяться у процесі переговорів по всту-
пу до СОТ. Кожна країна формує свої особисті 
зобов’язання та робить свої поступки під час пере-
говорів у із СОТ. За умови набуття членства у СОТ 
всіх цих країн, митний союз між ними може бути 
утворений за наступних умов: спільний зовнішній 
тариф щодо третіх країн не повинен бути вище 
зв’язаного тарифу тієї країни-члена митного союзу 
із чотирьох, яка погодить його на найнижчому рівні 
при вступі до СОТ. Оскільки на даний момент чле-
ном СОТ із чотирьох країн є лише Україна, то, за 
умов приєднання України до Митного Союзу мож-
ливі два варіанти розвитку подій:

1) або Росія, Казахстан, Білорусь як члени Мит-
ного союзу приймуть у якості спільних митних та-
рифів такі рівні тарифів, які не будуть перевищувати 
зв’язані українські, рівень яких було узгоджено при 
вступі України до СОТ, та проводитимуть подальші 
переговори у СОТ на базі українських тарифів;

2) або, якщо вони не погодяться, Україні дове-
деться відкликати попередньо погоджені у рамках 
СОТ тарифні поступки на переговорах, що вида-
ється дуже малоймовірним. Проте лише у такий 
спосіб буде забезпечуватися виконання ст. XXIV 

ГАТТ, а саме: при утворенні економічних інтегра-
ційних блоків мита та інші засоби регулювання 
торгівлі, які накладаються при заснуванні митного 
союзу, відносно торгівлі з третіми країнами (нечле-
нами союзу) не повинні в цілому бути вищими чи 
більш обмежувальними, ніж загальний обсяг мит 
і засобів регулювання торгівлі, які застосовуються 
на територіях до утворення такого союзу. 

При відкликанні попередньо погоджених у 
рамках СОТ тарифних поступок на переговорах, 
постає питання забезпечення компенсації тим кра-
їнам, чия торгівля могла зазнати втрат внаслідок 
збільшення митних ставок. Україна повинна буде 
забезпечити виконання цього правила [xviii].

Щодо економічних ризиків, то, очевидно, що 
Росія не відкриє свої ринки для українських това-
рів і послуг навіть при входженні України до ЄЕП 
та МС. З геополітичних міркувань, за великим ра-
хунком, Росія зацікавлена в економічній експансії, 
а не у економічній кооперації з Україною. Крім 
того, низькі ціни на нафту і газ, різке зниження 
обсягів продажу енергоносіїв і повна залежність 
російського бюджету від цих статей серйозно об-
межує Кремль не те що в питаннях просування зо-
внішньої політики, але й у сфері внутрішньоеконо-
мічної політики [xix]. Підтвердженням цієї тези є 
те, що Росія ухвалила рішення до 2014 року підви-
щити внутрішні ціни на газ до рівня світових. Від-
повідно, вже через три роки Україна позбудеться 
будь-яких знижок на російські енергоносії [xx].

Україна, у свою чергу, має великі боргові 
зобов'язання перед західними фінансовими струк-
турами і велику частку (29,1%) товарообігу з ЄС. 
Інтеграція в російський простір неодмінно при-
зведе до загострення економічних проблем з ЄС і 
США, яке негативно позначиться на економічній 
та фінансовій системі нашої держави [xxi]. Достат-
ньо різко ризики приєднання до МС прокоментував 
О.Соскін: «Росія є відсталою сировинною країною, 
адже 85% експортного сектора Росії – це сировина: 
нафта, газ, руди і чорний метал. У неї дуже малень-
ка складова високотехнологічних товарів. За свої-
ми характеристиками РФ не є ефективним міжна-
родним економічним лідером. Крім того, негативне 
сальдо торгівлі України з Росією тільки за січень-
серпень 2012 р. склало 6,4 млрд. дол. США. Росія 
вводить для наших товарів постійні обмеження, 
заборони. Тому незрозуміло, навіщо Україні входи-
ти до Митного союзу. Це нівелює всі здобутки за 
20 років. У той же час, Європейський Союз – це 
515 млн. населення, валовий продукт на душу на-
селення на рік – більше 30 тис. дол. США. Ясно, 
що якщо ми вступаємо до Митного союзу, то мож-
на забути про інтеграцію з ЄС і спрощений візовий 
режим. Україна буде відкинута в порожнечу» [xxii].

Крім вищезазначених, існують і внутрішньо-
політичні ризики, пов’язані із можливим вступом 
України до МС. Хоча політичні та економічні еліти 
Сходу і Півдня України, можуть переорієнтуватися 
на укладення нового альянсу України з Росією, але 
його практичне здійснення було б, щонайменше, 
проблематичним. Це не знайшло би підтримки у 
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значної частини еліти і населення України – навіть 
в умовах триваючої невизначеності політики Брюс-
селя у відносинах з Києвом. Крім того, в Україні 
збільшується прошарок молоді, для якої повторна 
прив'язка до Росії була б неприйнятною не лише 
з національно-історичних причин. Ця зростаюча 
в демократичних умовах частина населення має 
плюралістичні переконання й усвідомлює безпер-
спективність сьогоднішньої російської авторитар-
ної моделі розвитку [xxiii]. Враховуючи ці фактори, 
приєднання України до МС може вкрай загострити 
внутрішньополітичну ситуацію в нашій державі.

Незважаючи на очікування на проросійський 
курс нового Президента України, приєднати Укра-
їну до ЄЕП та МС виявилось для керівництва РФ 
непростим завданням. У березні 2010 р. новий 
український Президент В.Янукович заявив: «Ми 
дуже сильно відстали від цього процесу (створен-
ня ЄЕП), об'єктивно потрібно сказати. Крім того, 
Україна стала членом СОТ, сьогодні входження 
України до цього простору можливе лише на умо-
вах СОТ. Ми хочемо, щоб якомога швидше наші 
партнери увійшли до СОТ». Водночас, він зазна-
чив, що «ця тема (вступ до ЄЕП) залишається ак-
туальною» [xxiv]. 

На засіданні Митного комітету ЄврАзЕС у Мін-
ську 16 березня 2011 р. В.Путін пригрозив захода-
ми економічного характеру, якщо Україна вирішить 
створити Зону вільної торгівлі з ЄС [xxv]. 12 квітня 
Путін здійснив одноденний візит до України, у ході 
якого він переконував керівництво нашої держави 
приєднатися до Митного союзу і відмовитись від 
ЗВТ з ЄС (на початку квітня відбувся черговий раунд 
переговорів України та Європейського Союзу щодо 
умов відповідної угоди). На думку росіян, укладен-
ня нашою державою угоди з ЄС значно ускладнить 
залучення України до торгово-економічного блоку 
на пострадянському просторі. Однак, українська 
сторона не дала офіційної згоди на приєднання до 
МС. З іншого боку, було незрозуміло, на які поступ-
ки заради приєднання України до МС здатна Росія, 
наскільки сильним є бажання української сторони 
домогтися зниження ціни на газ: заради досягнення 
цієї мети керівництво України могло врешті-решт 
погодитися вступити до МС [xxvi].

На візит Путіна відреагувала українська опо-
зиція. У заяві фракції «Блок Юлії Тимошенко – 
«Батьківщина», виголошеній з парламентської три-
буни народним депутатом Р.Забзалюком 19 квітня 
зазначалось: «Продовжуючи свій антинародний 
курс, нинішня влада робить чергову маніпуляцій-
ну спробу: під приводом нібито отримання так 
званої чергової віртуальної знижки на російський 
газ здійснити вступ до Митного союзу, тим самим 
поставивши під сумнів економічну незалежність 
України і перекресливши будь-які перспективи єв-
роінтеграції» [xxvii]. 

Однак, подібні заяви мали передусім політич-
ний характер, адже протягом 2011 року керівництво 
України продовжувало переговори, намагаючись до-
сягти зниження цін на газ, водночас, не даючи Росії 
конкретних обіцянок щодо приєднання до Митного 

союзу. У червні Президент В.Янукович досить роз-
пливчасто озвучив пропозицію щодо участі України 
у МС за формулою «3+1». Припускалось, що фор-
мула «3+1» могла полягати у підписанні Україною 
асоціації та ЗВТ з Євросоюзом – при одночасному 
«асоційованому» вступі до МС, з перспективою 
можливого повного членства через кілька років. 
Однак ці пропозиції були відкинуті Росією, яка про-
довжила наполягати на повноформатному членстві 
України у Митному союзі [xxviii].

19-20 березня 2012 р. В.Янукович відвідав Мо-
скву з дводенним робочим візитом. Президент взяв 
участь у саміті ЄврАзЕС, провів ряд зустрічей з 
лідерами країн-учасниць цієї організації, а також 
з керівництвом Росії. Результатом візиту повинно 
було стати просування інтересів українських екс-
портерів з метою сприяння їхньому закріпленню 
на ринках країн-учасниць ЄврАзЕС шляхом роз-
ширення ринків збуту української продукції та по-
дальший розвиток енергетичного співробітництва 
з країнами-членами Митного союзу.

У той же час оглядачі низки ЗМІ були перекона-
ні, що В.Янукович в черговий раз приїжджав в Ро-
сію за дешевим газом. «Ми не можемо платити такі 
необґрунтовані гроші, – заявив український Прези-
дент напередодні візиту в Москву. – Це неправиль-
но, несправедливо». Також, після приїзду до Ново-
Огарьово, де Янукович зустрічався з В.Путіним, 
Президент України заявив, що ціна на газ – головне 
невирішене питання у традиційно дружніх украї-
но-російських відносинах. Росія ж продовжувала 
ставити українській стороні дві умови: вступ до 
Митного союзу і передача частки в газотранспорт-
ній системі України. За це Росія обіцяла знизити 
ціни на газ на 10% (проект угоди з «Газпромом» 
був переданий українській стороні під час візиту 
спікера Держдуми С. Наришкіна) [xxix].

7 травня 2012 р. новообраний Президент Росії 
В.Путін підписав Указ «Про заходи з реалізації зо-
внішньополітичного курсу Російської Федерації». 
В документі інтеграція на просторі СНД визначена 
як «ключовий напрям зовнішньої політики Росій-
ської Федерації» [xxx]. Указом МЗС РФ та іншим 
органам виконавчої влади доручено «сприяти по-
глибленню євразійської інтеграції в рамках Мит-
ного союзу та Єдиного економічного простору .… 
і створенню до 1 січня 2015 р. Євразійського еко-
номічного союзу, виходячи з відкритості цих про-
цесів для приєднання інших держав, насамперед 
членів Євразійського економічного співтовариства 
та учасників СНД». 

Указ став черговим підтвердженням того, 
що російський тиск на Україну з метою залучен-
ня її до пострадянських інтеграційних структур 
буде продовжено [xxxi] Російський дослідник 
А.Піонтковский досить влучно назвав таку політи-
ку «примусом до дружби», коли замість спроб при-
вабити сусідів вигодами від інтеграції, російське 
керівництво погрожує та намагається зашкодити їм 
[xxxii]. Очільники РФ розуміють: успішна інтегра-
ція України до ЄС є, з одного боку, альтернативою 
моделі «суверенної керованої демократії», яку бу-
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дують російські лідери, з іншого – загрозою реін-
теграційним проектам Москви на пострадянському 
просторі (Митний союз, ЄЕП, Євразійський союз). 
Криза довіри у відносинах Україна-ЄС очевидно 

стає вагомим стимулом для Росії для зміцнення 
впливу на Україну з метою залучення її до реінте-
граційних утворень на теренах СНД під своєю егі-
дою [xxxiii].
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постановка проблеми. Глибоке наукове 
осмислення законодавства ЄС, взагалі та законо-
давства ЄС в будівельній сфері, зокрема, дає мож-
ливість вірного розуміння його та використання на 
практиці. Це питання є актуальним для українсько-
го законодавства, особливо в будівельній галузі. Це 
пов’язано з тим, що: по-перше, розуміння законо-
давства ЄС, взагалі, та законодавства ЄС в буді-
вельній сфері, зокрема, дасть можливість прийняти 
ефективне українське законодавство в цій сфері та 
ефективно його використовувати шляхом гармоні-
зації певних стандартів України та ЄС; по-друге, 
Україна швидко просувається в напрямку ЄС, тому 
використання європейського законодавства щодо 
будівельних виробів дозволить полегшити завою-
вання внутрішнього ринку ЄС та розробити гнучке 
і технічно-нейтральне українське законодавство, 
особливо це актуально для суб’єктів господарю-
вання України; по-третє, знання законодавства ЄС 
дозволить розширити ринок збуту української про-
дукції та захистити українських виробників, які ви-
робляють якісну продукцію, але які не належним 
чином оформлюють на неї документацію. В той же 
час комплексних досліджень у цьому напрямку не 
проводилось. 

Стан дослідження. Дуже вузьке коло науковців 
проводять дослідження об’єктом, якого виступають 
відносини щодо взаємовизнання товарів та послуг, 
основних вимог стандартизації та гармонізації за-

конодавства ЄС та України. Зокрема, увага цьому 
питанню приділялася в роботах Гринберга М.Л., Н. 
Г. Салухіна, О. М. Язвінської та інших авторів. Але 
наукові дослідження не завжди супроводжувалися 
реальною спрямованістю їх результатів на втілення 
у державно-правову практику.

Метою статті є загальний огляд законодавства 
Європейського союзу щодо взаємовизнання това-
рів та послуг, основних вимог стандартизації та 
гармонізації стосовно нормативно-правових актів 
та можливостей адаптувати ефективні норми в за-
конодавство України.

виклад основного матеріалу. Стаття 2 Догово-
ру про ЄС встановлює завдання «сприяти гармоній-
ному розвитку економічної діяльності, постійній та 
збалансованій експансії, підвищенню стабільності, 
швидкому підйому рівня життя та більш тісним 
відносинам між Державами-членами». Цього пла-
нувалось досягти шляхом відкриття кордонів для 
спрощення вільного переміщення населення, това-
рів та послуг та сприяння солідарності через спіль-
ні політики та спільні фінансові інструменти.

Однак ріст кількості технічних стандартів лише 
сприяв посиленню сегментації ринків на почат-
ку 1980-х років. Більш того, деякі держави-чле-
ни, яких особливо сильно торкнувся економічний 
спад, що був результатом нафтової кризи 1973 та 
1980 років, вжили заходів для захисту своїх рин-
ків від зростаючої міжнародної конкуренції. У 

xxxi. ЄС-Україна-Росія: політичні аспекти відносин // Національна безпека і оборона. – №3-4 (133-134). – С. 10.
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В статті розкриті питання, пов’язані з правовим регулюванням відносин щодо взаємовизнання товарів та послуг, 
основних вимог стандартизації та гармонізації законодавства ЄС та України. Зазначено, що одним із факторів створення 
ефективного законодавства, взагалі, та за в будівельній сфері, зокрема, є адаптація цього законодавства з законодав-
ством ЄС, а це буде одним із факторів підвищення обсягу співпраці України з ЄС в сфері будівництва. 
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В статье раскрыты вопросы, связанные с правовым регулированием отношений взаимопризнания товаров и услуг, 
основных требований стандартизации и гармонизации законодательства ЕС и Украины. Отмечено, что одним из фак-
торов создания эффективного законодательства, вообще, и в строительной сфере, в частности, есть адаптация этого 
законодательства с законодательством ЕС, а это будет одним из факторов повышения объема сотрудничества Украины 
ЕС в сфере строительства. 
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In the article the exposed questions, related to the legal adjusting of relations in relation to vzaemoviznannya of commodities 
and services, the basic requirements of standardization and harmonization of legislation of ES and Ukraine. It is marked that 
one of factors of creation of effective legislation, in general, and after in a build sphere, in particular, there is adaptation of this 
legislation with the legislation of ES, and it will be one of factors of increase of volume of collaboration of Ukraine from ES in the 
sphere of building. 
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1985 році Європейська Комісія опублікувала «Білу 
книгу»[2], з якої стало зрозуміло, що існує забага-
то затримок та перешкод на шляху створення зони 
росту, яку міг би представляти собою ринок з 380 
мільйонів споживачів.

У цій «Білій книзі», яка підштовхнула 12 дер-
жав-членів до підписання Єдиного Європейського 
Акту (ЄЄА) [3] у лютому 1986 року, містився де-
тальний план та графік прийняття заходів, які знадо-
бляться для створення єдиного (або внутрішнього) 
ринку та усунення усіх торгових бар’єрів. Прикла-
дами національних заходів, що заважають торгівлі, 
є: митні збори, податки, що мають еквівалентний 
ефект, кількісні торгові обмеження та заходи, що 
мають еквівалентний ефект, національні монопо-
лії, державні субсидії та надання податкових пільг. 
Вільне переміщення товарів сформульовано у статті 
28 Римської Угоди: «Кількісні обмеження щодо ім-
порту та усі заходи, що мають еквівалентний ефект, 
забороняються між державами-членами». Стаття 29 
говорить, що кількісні обмеження щодо експорту та 
усі заходи, що мають еквівалентний ефект, заборо-
няються між державами-членами, які мають скасу-
вати будь-які кількісні обмеження щодо експорту та 
заходи, що мають еквівалентний ефект.

Однак Стаття 30 Договору про Європейську 
Спільноту обумовлює виключення з правила кіль-
кісних обмежень торгівлі, зокрема на таких підста-
вах як державна безпека та захист життя і здоров’я 
людей, тварин та рослин. Більшість національних 
технічних норм мають за основу ці підстави дер-
жавної охорони здоров’я, безпеки та правопоряд-
ку, і довгий час держави-члени, що апелювали до 
виключення, обумовленого Статтею 30, зберігали 
свої національні вимоги незмінними. Відповідно, 
виробники та імпортери стикалися з різними тех-
нічними вимогами різних держав-членів. Це могло 
означати, що один продукт необхідно змінити де-
кілька разів для того, щоб продати на європейсько-
му ринку. Тому очевидно, що ці різні національні 
технічні вимоги становлять перешкоди для торгівлі 
та суперечать цілям Європейського Союзу.

У 1979 році Європейський Суд встановив, що 
продукт (у даному випадку французький лікер з 
чорної смородини), що продається на законних 
підставах у одній державі-члені, не може заборо-
нятися в іншій державі-члені (постанова суду щодо 
лікеру Cassis de Dijon). Ця постанова ефективно 
змінює напрямок обов’язку доведення, вимагаю-
чи від держави-члена, яка не хоче приймати такий 
продукт на своєму ринку, довести, чому виконання 
вимог іншої держави-члена не зможе належним чи-
ном захистити її громадян. Таким чином, ця поста-
нова встановлює принцип взаємо визнання законо-
давства та обмеження можливостей застосування 
виключення, що міститься у Статті 30 Договору 
про Європейську Спільноту.

Крім того, Суд постановив, що лише за відсут-
ності постанов Європейської Економічної Спіль-
ноти у певній сфері, дозволяються державні дії та 
заходи, спрямовані на подолання недобросовісної 
практики з урахуванням виключень, обумовлених 

Статтею 30 Договору про Європейську Спільно-
ту. Однак якщо існують правила, сформульовані 
Спільнотою, держави-члени більше не можуть 
відстоювати національні заходи, що створили 
або стали результатом торгових обмежень згідно 
Статті 30. Інакше кажучи, якщо існують постано-
ви, директиви або рішення Спільноти, що пропи-
сують технічні вимоги до певної продукції, вони 
мають пріоритет над національними правилами, 
та оскільки вони обумовлюють торгові обмеження, 
такі національні правила втрачають законність.

Завдання сформулювати законодавство ЄС для 
того, щоб замінити різні національні закони та по-
станови, також було прийнято у формі поправок до 
Римської угоди.

Починаючи з 1985 року, застосування принципу 
взаємо визнання дозволило звести багато директив 
щодо обмеження вільного переміщення товарів до 
встановлення універсальних «основних вимог» та 
процедур оцінки відповідності, залишивши галу-
зям визначення деталей технічних рішень, які по-
винні увійти до необов’язкових гармонізованих 
стандартів.

У випадку відсутності директив ЄС щодо 
певної продукції та для ДБП (Директиви по буді-
вельній продукції), на час коли не застосовуються 
гармонізовані технічні специфікації, застосування 
принципу взаємовизнання призводить до того, що 
держава-член, куди направляється товар, повинна 
дозволити розміщення на своєму ринку товару, що 
був вироблений на законних підставах та/або ви-
ставлений на продаж у іншій державі-члені або Ту-
реччині, або законно вироблений у державі-учас-
ниці ЄАВТ, тобто стороні до Договору про ЄС, за 
умови, що такий товар забезпечує відповідний рі-
вень охорони різних відносних до товару законних 
інтересів. Держава-член, до якої направляється то-
вар, має право перевіряти відповідність рівня охо-
рони, яку забезпечує товар, рівневі охорони, який 
забезпечують національні правила такої країни. 
Останні роз’яснювальні повідомлення Комісії ЄС 
щодо взаємовизнання (2003/C 265/02) пропонують 
практичні інструменти для перевірки відповідності 
рівня захисту.

Законодавчі акти, які приймають інституції ЄС 
на здійснення повноважень, наданих їм за Догово-
рами, іменуються вторинним законодавством. Вто-
ринне законодавство складається із законодавчих 
актів, перерахованих та визначених у Статті 249 
Договору ЄС, тобто постанов, директив, рішень, 
рекомендацій та висновків. 

постанови – це законодавчі інструменти за-
гального застосування. Застосовуються скоріше до 
абстрактних, ніж до конкретних ситуацій. Поста-
нови є обов’язковими у своїй сукупності. Це озна-
чає, що Держава-член не має права застосовувати 
постанови неповністю або застосовувати лише ті 
положення, які вона схвалює. Постанови є доку-
ментами прямого застосування. Це означає, що по-
станови не потрібно імплементувати у національне 
законодавство відповідних Держав-членів, вони 
набувають чинності з моменту видання.
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Директиви – це законодавчі інструменти, які 
мають подвійну мету: забезпечувати необхідну 
уніфікованість права ЄС та поважати різноманіт-
тя національних традицій та структур. Директиви 
є обов’язковими для Держав-членів з точки зору 
результату, який повинен бути досягнутий, але за-
лишають на розсуд відповідних національних ор-
ганів влади питання про те, як мета ЄС, викладена 
у директиві, буде відображена у їх внутрішніх сис-
темах законодавства до зазначеної дати. Директива 
набуває чинності лише після того, як сплила дата 
імплементації. Наприклад, Директива ЄС по буді-
вельній продукції застосовується до 27 країн-чле-
нів Євросоюзу та до Норвегії, Ісландії і Ліхтенш-
тейну. Швейцарія, що також є членом ЄАВТ, не 
входить до ЄС, а тому вважається «третьою краї-
ною». З 1972 року існує Договір про Вільну Торгів-
лю між Швейцарією та Європейською Економіч-
ною Спільнотою. Крім того, існує договір між ЄС 
та Швейцарією у 7 галузях (вільне переміщення 
осіб, торгівля сільськогосподарською продукцією, 
державні закупівлі, оцінки відповідності, авіапере-
везення, дорожні та залізничні перевезення, участь 
Швейцарії у 5-й Рамочній програмі наукових до-
сліджень), що був ратифікований усіма державами-
членами ЄС на початку 2002 року, а сім угод набули 
чинності 1 червня 2002 року. На даний час діють 
Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парла-
менту та Ради ЄС вiд 9 березня 2011 р. [13]. 

Членами Євросоюзу на сьогодні є: Австрія, 
Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, 
Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеч-
чина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, 
Швеція. У 2013 році до ЄС приєднається Хорва-
тія. Країнами-кандидатами наразі визнані Ісландія, 
Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. Потен-
ційні кандидати – Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Косово[12]. 

рішення – це індивідуальний акт, адресо-
ваний конкретній особі або особам. Рішення є 
обов’язковими лише для тих, кому вони адресо-
вані. Немає необхідності їх імплементації у націо-
нальне законодавство.

рекомендації та висновки – необов’язкові за-
конодавчі інструменти ЄС. Мають лише факульта-
тивний характер. Наприклад, рекомендація Ради 
ЄС від 22 грудня 1986 року щодо пожежної безпе-
ки у діючих готелях (86/666/EEC) та рекомендація 
стосовно використання Єврокодів.

До 1985 року політика, спрямована на усунення 
бар’єрів, формувалась національними технічними 
нормами, намагаючись гармонізувати стандарти на 
виготовлення технічної продукції, а не встановлю-
ючи рівні ефективності. Такий підхід до гармоніза-
ції був доволі повільним з двох причин:

- законодавство стало занадто технічним, 
оскільки мало на меті відповідати індивідуальним 
вимогам кожної категорії продукції;

- прийняття директив з технічної гармонізації 
вимагало одностайного рішення Ради.

7 травня 1985 року Рада ЄС прийняла Резолю-
цію про «Новий підхід» [4] до технічної гармоні-
зації та стандартів, забезпечивши нову основу для 
гармонізації національних нормативів для промис-
лової продукції. Новий підхід було розроблено з 
метою полегшити завоювання Внутрішнього Рин-
ку та розробити гнучке і технічно-нейтральне за-
конодавство, зробивши перехід від деталізованих 
технічних вимог до конкретної продукції до визна-
чення основних вимог для типів продукції, таким 
чином сприяючи інноваціям та встановленню кон-
куренції.

У 1989 році до Нового підходу додалася ще Ре-
золюція Ради ЄС про «Глобальний підхід»[ 5] до 
оцінки відповідності, а потім рішення Ради ЄС, що 
передбачало більш детальні специфікації для про-
цедур тестування і сертифікації та містило керів-
ництво з використання маркування CE, покликане 
застосовуватися у директивах по гармонізації.

Основні елементи Нового підходу були визна-
чені у Резолюції Ради про Новий підхід до техніч-
ної гармонізації та стандартизації: – визначення 
обов’язкових основних вимог для забезпечення 
високого рівня захисту відповідних державних 
інтересів, таких як охорона здоров’я та безпека. 
Основні вимоги повинні бути викладені такими 
термінами, які Держави-члени в змозі привести у 
виконання однаково. Крім того, вони повинні на-
давати органам з оцінки відповідності право оці-
нювати відповідність продукції основним вимогам, 
а органам стандартизації – право розробляти стан-
дарти для повного чи часткового забезпечення ви-
конання цих основних вимог;

- виробники вправі на власний розсуд обирати 
відповідне технічне рішення, що відповідає осно-
вним вимогам. Передбачається, що продукція, яка 
відповідає гармонізованим стандартам, посилан-
ня на які були опубліковані в Офіційному віснику 
Євросоюзу, відповідає і відповідним основним ви-
могам;

- визначення відповідних процедур оцінки від-
повідності, враховуючи, поміж іншого, тип ризику, 
з яким пов’язана продукція. За необхідності ці про-
цедури вимагають втручання незалежних органів 
з оцінки відповідності, відомих як «нотифіковані 
органи»;

- введення знаку маркування CE, що символі-
зує факт того, що виробник перевірив відповідність 
продукції усім положенням щодо гармонізації, які 
застосовуються до такої продукції, а продукція 
пройшла відповідну процедуру оцінки відповід-
ності;

- обов’язок Держав-членів застосовувати усі 
необхідні заходи для примусового виконання, у 
т.ч. нагляд за ринком, для забезпечення усунен-
ня з ринку продукції, що не відповідає стандар-
там. Директива по будівельній продукції (89/106/
EEC – ДБП) згідно Нового підходу може вважатися 
спеціальною Директивою, оскільки вона скасовує 
вищезгадані Директиви у деяких фундаментальних 
аспектах Нового та Глобального Підходів. 10 лис-
топада 2003 року Рада Європарламенту прийняла 
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Резолюцію про Повідомлення Європейської Комі-
сії про оптимізацію впровадження Директив Но-
вого підходу[6]. Ця Резолюція активувала розгляд 
питань, які Рада визначила як такі, що потребують 
оптимізації, Групою старших посадових осіб Євро-
комісії з політики стандартизації та оцінки відпо-
відності (SOGS) [7]. Проект пропозицій з оптимі-
зації з’явився на початку 2006 року.

Веб-сайт «Нового підходу» (http://www.
newapproach.org) було створено для забезпечення 
росту популярності стандартизації Нового підхо-
ду в Європі. Сайт містить інформацію про процес 
стандартизації в рамках Нового підходу.

Європейські угоди є основними угодами, що ре-
гулюють відносини між Євросоюзом та Державами-
членами і кандидатами на вступ до ЄС. За умовами 
Європейських угод кандидати на вступ до ЄС по-
винні наблизити своє законодавство до законодав-
ства ЄС. Що стосується промислових стандартів та 
оцінки відповідності, Європейські угоди мають на 
меті досягнення повної відповідності кандидатів на 
вступ до ЄС технічним нормативам ЄС та європей-
ським процедурам стандартизації та оцінки відпо-
відності. Вони також передбачають укладення дого-
ворів про взаємовизнання у цих сферах.

Тому ЄС знаходиться в процесі узгодження 
Протоколів до Європейських угод про оцінку від-
повідності та прийнятність промислової продукції 
(PECAs) з країнами-кандидатами на вступ до ЄС 
(Хорватія та Туреччина) [8].

PECAs створюють розширений внутрішній ри-
нок для продукції у певних промислових секторах 
до вступу країни до ЄС. Як такі, вони мають ве-
лике політичне та економічне значення для країн, 
про які йде мова. Протоколи PECAs представляють 
собою визнання прогресу, досягнутого у прийнятті 
та впровадженні відповідного законодавства Євро-
комісії щодо промислової продукції та у створенні 
необхідної адміністративної інфраструктури. Про-
токоли PECAs також важливі для ЄС, оскільки роз-
ширюють переваги внутрішнього ринку з викорис-
танням секторного підходу, на основі секторів, які 
визначаються країнами-кандидатами на вступ. 

Угоди про партнерство при підготовці до всту-
пу до ЄС передбачають вільне переміщення това-
рів у короткостроковій перспективі та вимагають 
від країн-кандидатів на вступ до ЄС вирішити на-
ступні питання:

- усунення технічних та адміністративних 
бар’єрів для торгівлі;

- прискорення уніфікації та застосування євро-
пейських стандартів;

- забезпечення вільного переміщення товарів у 
відповідності до законодавства внутрішнього ринку;

- впровадження сертифікації, оцінки відповід-
ності та знаку маркування CE у відповідності до 
Директив нового та глобального підходу;

- оснащення діючих структур нагляду за рин-
ком та оцінки відповідності обладнанням та забез-
печення навчання для створення сумісної адміні-
стративної інфраструктури;

- забезпечення належного впровадження нового 
законодавства про державні закупівлі;

- завершення роботи щодо взаємовизнання та 
уніфікації доробків у негармонізованих сферах 
(Статті 28, 29 та 30 Угоди про заснування Європей-
ської Спільноти та пов’язані законодавчі акти).

У деяких країнах Угода про партнерство при 
підготовці до вступу до ЄС уже призвела до пере-
несення Директиви по будівельній продукції до 
національного законодавства, відповідно у 2001 
році – в Болгарії (переглядається) та у 2004 році 
– у Туреччині. Інші країни-кандидати на вступ до 
ЄС працюють над таким перенесенням. З іншими 
країнами згідно Постанови Ради ЄС 533/2004[10] 
укладено угоди про стабілізацію та асоціацію з ЄС. 
Такі угоди підписано з Боснією та Герцеговиною, а 
проекти угоди розроблено для Албанії та Хорватії.

У своїх відносинах з третіми країнами Євро-
союз намагається популяризувати міжнародну 
торгівлю. Для регламентованої продукції цього до-
сягають через укладення Угод про взаємовизнання 
(Mutual recognition agreements – MRAs) [11] згідно 
зі Статтею 133 Договору про заснування Спільно-
ти.

Угоди про взаємовизнання укладаються між ЄС 
та урядами третіх країн, що знаходяться на спів-
відносному рівні технічного розвитку та мають 
сумісний підхід до оцінки відповідності. Ці угоди 
засновані на взаємному прийнятті актів про випро-
бування, сертифікатів та знаків відповідності, які 
видаються органами з оцінки відповідності однієї 
зі сторін Угоди у відповідності до законодавства 
іншої сторони.

Угоди про взаємовизнання є секторальними 
угодами. Досі не були укладені у секторі будівель-
ної продукції.

висновки. Можемо зробити висновок, що Єв-
ропейські стандарти є основою, на якій був побу-
дований єдиний ринок Європейського Союзу. Про-
дукція, що підпадає під Директиви Європейського 
Парламенту та Ради не може бути допущена на ри-
нок Європейського Союзу без маркування СЕ (CE 
Mark).

 Виробник зобов’язаний підтвердити ЄС Декла-
рацією Відповідності, що продукція задовольняє 
всім основним вимогам застосовуваної Директиви 
і це дає можливість вільної реалізації продукції на 
всій території Європейського Співтовариства. Тому 
вивчення законодавства Європейського союзу 
щодо взаємовизнання товарів та послуг, основних 
вимог стандартизації дозволить розширити ринок 
збуту для національної продукції та захистити на-
ціонального товаровиробника. 
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Розділ 10 
судоусТРій; пРоКуРаТуРа Та адвоКаТуРа

проблеМи віДповіДноСті погоДження ріШення 
про віДМову віД піДтриМАння обвинувАчення в СуДі 

З виЩеСтояЩиМ прокуророМ принципАМ оргАніЗАціЇ 
тА ДіяльноСті оргАнів прокурАтури укрАЇни

крайнікова о. в.,
студентка,

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті досліджено правову природу необхідності погодження рішення про відмову від підтримання державного 
обвинувачення в суді з вищестоящим прокурором. Проаналізовано зміну механізму прийняття рішення прокурора про 
відмову від підтримання державного обвинувачення у суді в контексті реформування кримінального процесу України. 
Обґрунтовано, що необхідність погодження рішення про відмову від підтримання державного обвинувачення в суді з ви-
щестоящим прокурором суперечить принципам організації та діяльності органів прокуратури України. 

Ключові слова: прокурор, відмова від підтримання державного обвинувачення, принципи організації та діяльності 
органів прокуратури.

В статье исследована правовая сущность необходимости согласования решения о отказе от поддержания государ-
ственного обвинения в суде с вышестоящим прокурором. Проанализировано изменение механизма принятия решения 
прокурора о отказе от поддержания государственного обвинения в суде в контексте реформирования уголовного про-
цесса Украины. Обосновано, что необходимость соглашения решения об отказе от поддержания государственного об-
винения в суде с вышестоящим прокурором противоречит принципам организации и деятельности органов прокуратуры 
Украины.

Ключевые слова: прокурор, отказ от поддержания государственного обвинения, принципы организации и деятель-
ности органов прокуратуры Украины. 

The article examines the legal nature of necessity to approval decision about the abandon maintaining of Public Prosecutions 
in the court with the superior prosecutor. The change in mechanism of acceptance the prosecutor`s decision about the abandon 
maintaining of Public Prosecutions in the court in the context of the reform of the criminal process in Ukraine was analyzed. 
There was motivated that necessity to approval decision about the abandon maintaining of Public Prosecutions in the court with 
the superior prosecutor contraries to the principles of organization and functioning of the Prosecutors Office in Ukraine.

Key words: prosecutor, the abandon maintaining of Public Prosecutions , the principles of organization and functioning of 
the Prosecutors Office.

Питання відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення у суді дедалі частіше 
висвітлюється на шпальтах провідних українських 
правничих видань. Не дивно, що вказаний інсти-
тут привертає інтерес багатьох дослідників, адже 
він має велику кількість теоретичних і практичних 
проблем. Серед них досить дискусійним є питан-
ня необхідності погодження рішення про відмову 
від підтримання обвинувачення в суді з вищестоя-
щим прокурором. Особливої актуальності має дане 
питання в контексті реформування кримінального 
процесу в Україні.

У Кримінально-процесуальному Кодексі Укра-
їни від 28.12.1960 № 1001-05 до прокурора, який 
підтримує державне обвинувачення у суді, не ста-
вилось вимоги погоджувати рішення про відмо-
ву від підтримання державного обвинувачення зі 
своїм керівником. Більш того, в ч. 2 ст. 264 КПК 
України передбачалось, що прокурор, підтриму-
ючи державне обвинувачення, має керуватися ви-
могами закону і своїм внутрішнім переконанням 
[3, с. 141-142], тобто, дане процесуальне рішення 
він повинен був приймати самостійно. У п. 5.7 на-

казу ГПУ №5 від 19.09.2005 року передбачалось, 
що прокурор має завчасно доповідати про необхід-
ність відмови від пред’явленого в суді обвинува-
чення керівнику прокуратури відповідного рівня, а 
копію постанови з його відміткою про узгодження 
позиції долучати до наглядового провадження [4, с. 
1]. Таким чином виникала юридична колізія.

Реформування кримінально-процесуальної 
системи України здавалося б вирішило ситуацію. 
Новий КПК у ч. 1 ст. 341 передбачає, що у випад-
ку, якщо в результаті судового розгляду прокурор 
дійде переконання, що необхідно відмовитися від 
підтримання державного обвинувачення, він по-
винен погодити відповідні процесуальні докумен-
ти з керівником органу прокуратури, в якому він 
працює [5, с. 179]. У п. 21.1. наказу ГПУ № 4 від 
19.12.2012 року вказується, що у разі встановлення 
за результатами судового розгляду підстав для від-
мови від підтримання державного обвинувачення, 
погоджувати відповідний процесуальний документ 
з керівником органу прокуратури, а в разі підтри-
мання державного обвинувачення останнім – із 
прокурором вищого рівня [18, с. 1]. Для того щоб 
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зробити висновок про правову природу даної нор-
ми, слід проаналізувати необхідність погодження 
рішення про відмову від підтримання державного 
обвинувачення в суді з вищестоящим прокурором 
крізь призму принципів організації та діяльності 
органів прокуратури.

Поняття принципів організації та діяльності 
органів прокуратури, що міститься в науковій лі-
тературі, визначає їх як базові ідеї, обумовлені ме-
тою і завданням прокуратури, які стосуються всіх 
напрямків її діяльності, визначають організаційні 
основи побудови прокурорської системи та умови 
її функціонування, правові і моральні норми по-
ведінки посадових осіб при реалізації ними своїх 
владних повноважень [6, с. 255]. Аналіз норма-
тивних актів, що стосуються органів прокуратури, 
свідчить про те, що всі принципи організації та ді-
яльності прокуратури визначені нормативно, вони 
беруть свій початок із Конституції України та за-
гальних норм законодавства [7, с. 692]. 

Перш за все слід розглянути принцип закон-
ності, який спрямований на неухильне виконання 
і дотримання законів всіма сторонами процесу, на 
забезпечення прав та свобод людини і громадяни-
на. Принцип законності вимагає додержання всіх 
інших принципів організації та діяльності органів 
прокуратури. У ч. 2 ст. 19 Конституції міститься 
положення, відповідно до якого органи державної 
влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України [1, 
с. 11]. Отже, рішення прокурора про відмову від 
підтримання державного обвинувачення в суді має 
прийматися у точній відповідності з правовими 
нормами і в жодному разі не суперечити їм. З огля-
ду на те, що прокурор у суді здійснює обвинуваль-
ну діяльність, його відмова можлива й необхідна, 
якщо він упевнений і переконаний у невинності 
підсудного [8, с. 29]. Відмова від обвинувачення не 
право прокурора, а його обов’язок. Необхідність 
погодження такого рішення з вищестоящим про-
курором дещо не відповідає принципу законності, 
адже у випадку незгоди останнього з рішенням про 
відмову від обвинувачення, він замінює держав-
ного обвинувача. Такі дії найчастіше будуть на-
слідком небажання керівника органу прокуратури 
визнавати помилки, допущені на досудовому слід-
стві, а отже – можуть розглядатися як спроби при-
ховати наявні порушення закону.

Прийняття рішення про відмову від підтриман-
ня обвинувачення в суді безпосередньо пов’язане 
і з принципом публічності, яким визначаються 
вимоги цілеспрямованої процесуальної активнос-
ті та ініціативності суб’єктів, уповноважених на 
ведення кримінального процесу, спрямованих на 
виявлення злочинів та осіб, які їх вчинили, кри-
мінальне переслідування таких осіб, прийняття 
загальнообов’язкових кримінально-процесуальних 
рішень на власний розсуд та захист прав і законних 
інтересів осіб, які беруть участь у провадженні, з 
метою виконання завдань кримінального судочин-
ства [9, с. 200]. Прокурор має підтримувати обви-

нувачення не будь-якою ціною, а лише на основі 
внутрішнього переконання у винності підсудного. 
Приймаючи рішення про відмову від підтримання 
державного обвинувачення у суді, прокурор має ке-
руватися лише вимогами закону і внутрішнім пере-
конанням, при цьому він не зв’язаний сторонніми 
думками. Прийшовши до висновку про невинува-
тість підсудного, він фактично не допускає при-
тягнення невинної особи до кримінальної відпові-
дальності, а відтак – виконує завдання, покладені 
на нього державою. Отже, погодження рішення про 
відмову від підтримання державного обвинувачен-
ня в суді суперечитиме і принципу публічності.

Принципи єдності та централізації також прямо 
пов’язані з відмовою прокурора від підтримання 
державного обвинувачення. Вони знаходять своє 
закріплення в п. 1 ч. 1 ст. 6 закону України «Про 
прокуратуру», відповідно до якого органи проку-
ратури України становлять єдину централізовану 
систему, яку очолює Генеральний прокурор Украї-
ни, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів 
вищестоящим [2, с. 1]. У науковій літературі існує 
думка, що у разі розбіжностей між нижчестоящим 
прокурором та його керівником є можливість замі-
ни одного співробітника прокуратури іншим. Вва-
жається, що принцип єдності прокуратури надає 
прокурорській діяльності безособовий характер, 
тобто діє чи говорить не певний прокурор, а від 
його особи весь інститут прокуратури [10, с. 254]. 
З вказаною позицією не можна погодитися, адже 
внутрішнє переконання у невинуватості підсудно-
го є результатом самостійної оцінки доказів проку-
рором, що підтримує обвинувачення і аж ніяк не 
може формувати єдине внутрішнє переконання для 
всього кадрового складу органів прокуратури. Не-
згода вищестоящого прокурора з рішенням про від-
мову від підтримання державного обвинувачення 
не повинна породжувати заміну державного обви-
нувача у суді, а тому прокурор повинен самостійно 
приймати вказане рішення. 

Необхідність погодження рішення про відмо-
ву від підтримання державного обвинувачення в 
суді з вищестоящим прокурором слід дослідити 
у розрізі принципу незалежності прокурора. Да-
ний принцип закріплений на міжнародному рівні. 
У п. а ст. 24 Рекомендації R (2000) 19 «Про роль 
державного обвинувачення в системі криміналь-
ного правосуддя», прийнятої Комітетом міністрів 
Ради Європи, зазначається, що при виконанні сво-
їх обов’язків прокурори повинні виконувати свої 
функції справедливо, неупереджено й об’єктивно 
[11, с. 61]. Зміст незалежності прокурора у даному 
випадку полягає у тому, що державний обвинувач 
самостійно визначає власну позицію в ході судово-
го розгляду, тактику здійснення кримінального пе-
реслідування; за власним переконанням визначає 
обсяг обвинувачення, в межах якого він здійснює 
кримінальне переслідування [12, с. 36]. 

Слушною є думка про те, що діяльність держав-
ного обвинувача в суді можна вважати ефективною 
лише тоді, коли він працюватиме в умовах справж-
ньої незалежності. Для цього держава повинна 
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вживати відповідних заходів, щоб правовий статус, 
компетенція та процесуальна роль прокурорів були 
встановлені законом таким чином, щоб не виникало 
сумнівів стосовно неупередженості судового розгля-
ду провадження [13, с. 4]. Необхідність погодження 
рішення про відмову від підтримання обвинувачен-
ня в суді з вищестоящим прокурором неминуче при-
зводитиме до виконання державним обвинувачем 
вказівок прокурора-керівника, при цьому його вну-
трішнє переконання не буде враховане. 

Ще одним важливим принципом, який набуває 
значення саме під час відмови від підтримання дер-
жавного обвинувачення в суді, є презумпція невину-
ватості. Вона закріплена у низці міжнародних актів. 
Так, у ст. 14 Міжнародному пакту про громадянські 
та політичні права записано: «Кожен обвинувачений 
в кримінальному злочині має право вважатися неви-
нним, поки винність його не буде доведена згідно з 
законом» [14, с. 1]. У ч. 1 ст. 62 Конституції Украї-
ни, зазначається, що особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримі-
нальному покаранню, доки її вину не буде доведено 
в законному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду [1, с. 31]. Тобто, якщо у прокурора 
виникає тверде переконання у невинуватості осо-
би у вчиненні злочину, він повинен відмовитися від 
пред’явленого обвинувачення. 

Хоча державою на прокурора покладається 
функція підтримання обвинувачення в суді, вона не 
має на меті доведення вини особи всупереч обста-
винам справи. Необхідність погодження рішення 
про відмову від підтримання обвинувачення з ви-
щестоящим прокурором порушує вказаний прин-
цип. Навіть у випадку, коли у державного обвину-
вача з’явиться переконання у невинуватості особи, 
вищестоящий прокурор може вимагати підтриму-
вати державне обвинувачення. 

У ч. 2 ст. 9 КПК України закріплено, що про-
курор, керівник органу досудового розслідування, 
слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено 
дослідити обставини кримінального провадження, 
виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, 
що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, 
а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують 
його покарання, надати їм належну правову оцінку 
та забезпечити прийняття законних і неупереджених 
процесуальних рішень [5, с. 8]. Відмова від дер-
жавного обвинувачення можлива лише на підставі 
переконання прокурора, що дані судового слідства 
не підтверджують обвинувачення підсудного, яке 
повинне ґрунтуватися на об’єктивній оцінці доказів 
[15, с. 137]. Дана оцінка має здійснюватись на осно-
ві внутрішніх переконань, під якими слід розуміти 
суб’єктивну впевненість особи, засновану на оцін-
ці об’єктивних даних, обставин, фактів [16, с. 88]. 
При розгляді кримінального провадження у суді 
об’єктивно оцінити докази може лише прокурор, ко-

трий підтримував обвинувачення, а тому при узго-
дженні рішення про відмову від підтримання обви-
нувачення з керівником органу прокуратури можуть 
виникати розбіжності точок зору. Таким чином, ви-
щестоящий прокурор може нав’язувати державному 
обвинувачеві свою думку. 

Важливим принципом, пов’язаним з відмо-
вою від підтримання обвинувачення, є забезпе-
чення оскарження судового рішення. За КПК від 
28.12.1960 № 1001-05 складність полягала в тому, 
що при відмові від державного обвинувачення про-
курор позбавлявся права апеляційного і касаційно-
го оскарження. Приймаючи рішення про відмову 
від обвинувачення, прокурор фактично спростову-
вав його як таке, і тому не було що оскаржувати.

Коли ж прокурор помилково оцінював діяння 
підсудного, неправильно тлумачив закон, який за-
стосовується, докази, їх достатність, достовірність 
чи допустимість та в інших випадках, такі ситуації, 
безумовно, сприяли прийняттю незаконного рішен-
ня [17, с. 171-172]. У такому випадку рішення про-
курора про відмову від обвинувачення, якщо про-
ти нього не заперечує потерпілий, не могло бути 
оскаржене. Однак, в чинному КПК серед суб’єктів 
апеляційного і касаційного оскарження зазначаєть-
ся прокурор, але межі оскарження не встановлю-
ються. Можна припустити, що навіть при відмові 
від обвинувачення прокурор все одно залишається 
суб’єктом апеляційного і касаційного оскарження. 
А отже, необхідність погодження рішення про від-
мову від обвинувачення з вищестоящим прокуро-
ром не буде мати ніякого ефекту. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити 
висновки про те, що відмова від обвинувачення є 
частиною функції підтримання державного обви-
нувачення в суді, а тому прийняття відповідного 
рішення має відповідати принципам організації та 
діяльності органів прокуратури. Дослідження по-
казало, що необхідність погодження рішення про 
відмову від підтримання обвинувачення в суді з 
вищестоящим прокурором суперечить зазначеним 
принципам. Можна констатувати, що нормативне 
закріплення інституту відмови від підтримання 
державного обвинувачення в суді в чинному КПК 
потребує доопрацювання, особливо, що стосуєть-
ся необхідності погодження рішення про відмову 
від підтримання обвинувачення в суді з керівником 
органу прокуратури. В подальшому пропонується 
внесення змін до процесуального законодавства 
і виключення з нього положення стосовно пого-
дження рішення про відмову від обвинувачення з 
вищестоящим прокурором. Виключення вказаної 
норми стане додатковою гарантією самостійності 
державного обвинувача при відмові від обвинува-
чення у суді та забезпечить прийняття відповідного 
рішення на основі закону і внутрішнього переко-
нання у невинуватості обвинуваченої особи.
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