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Цивільне право України: актуальні проблеми
ЦИВІЛІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД
НА ПОНЯТТЯ ПАРТНЕРСТВА

І. СПАСИБОФАТЄЄВА
доктор юридичних наук, професор,
членкореспондент НАПрН України,
професор кафедри цивільного права № 1
(Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого)
Загальні засади партнерств
Одним із найсуперечливіших по
нять, що застосовуються в українсько
му праві, є партнерство. Передусім
його визначення в законодавстві не
міститься, хоча партнерства стали по
ширюватися у приватній сфері, а ос
таннім часом все наполегливішими є
спроби налаштувати механізми так
званого державноприватного парт
нерства та партнерства держави не
тільки з приватними особами, а й із
різними суспільними інституціями.
В Україні партнерства розповсю
джені насамперед в адвокатській
практиці. Існують компанії, наймену
вання яких свідчить про те, що їх учас
ники перебувають у партнерських від
носинах («Василь Кісіль і партнери»,
«Грамацький і партнери» тощо). Втім,
ці компанії створюються у відомій ЦК
організаційноправовій формі (як пра
вило, це господарські товариства), але
мають різні назви: «юридична фірма»,
«адвокатське об’єднання» та ін. Отже,
постають запитання про те, щ\ при
ваблює осіб, які визначають свої кор

поративні зв’язки через поняття парт
нерства? Щ\ воно їм надає, чого немає
у звичайному господарському това
ристві? Відповіді на ці запитання по
требують осмислення партнерства як
правового феномену.
Партнери — це особи, які зацікав
лені у співробітництві між собою та
які або взагалі неспроможні здійсню
вати певну діяльність окремо, або,
якщо це й можливо, ступінь ефектив
ності спільної діяльності на парт
нерських засадах значно вищий. Крім
того, партнерство припускає важли
вий особистий зв’язок осіб, які можуть
покладатися один на одного, взаємо
замінювати один одного, тобто між
ними складаються відносини особис
тої довіри. Про партнерство також мо
же йтися в контексті взаємодії певних
осіб, тобто як певного процесу.
Отже, партнерство слід розглядати
у трьох іпостасях: як правову форму
відносин між особами (договір — това
риство — юридична особа); як сутніс
ний особистий зв’язок між особами,
які займаються певною діяльністю; як

© І. СпасибоФатєєва, 2010
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процес (взаємодія, співробітництво,
діяльність).

Партнерства в цивілістичній
площині
1. Партнерства в підприємницькій
діяльності. Партнерство (partnership)
походить із англосаксонського (аме
риканського) правопорядку, але воно
фігурує й у романогерманському пра
вовому полі («partnerschaftsgesells
chaft» — товариство партнерів). В ук
раїнському законодавстві термін
«товариство» застосовується для
позначення об’єднань осіб різного сту
пеня зв’язку — від договірного до кор
поративного, тобто для певного виду
юридичних осіб (насамперед госпо
дарських товариств), а також об’єд
нання осіб, яке не має правосуб’єкт
ності (просте товариство), учасники
якого здійснюють спільну діяльність
на підставі договору. Ще Д. Мейер
свого часу писав, що «законодательст
во понимает товарищество не иначе
как договор о соединении личных и
вещественных сил двух или более лиц
для какоголибо промышленного
предприятия...» [1, 308]. Г. Шершене
вич під іменем товариства розумів
«договор, в силу которого несколько
лиц взаимно обязываются участвовать
своими личными или имущественны
ми средствами в совместном ведении
дела, направленного к извлечению
прибыли» [2, 503], хоча таке з’єднання
може й утворювати юридичну особу.
Саме це і є основною відмінністю між
простим і повним товариством як на
ступною, складнішою формою парт
нерства. У світовій практиці мають
місце партнерства з обмеженою відпо
відальністю (Limited Partnership — LP).

Згідно із правом США під LP розу
міється партнерство, утворене двома
або більше особами, з яких принаймні
одна буде виступати як особа, що несе
за договірними зобов’язаннями LP
необмежену відповідальність перед
кредиторами, і одна — як особа, відпо
відальність якої обмежена розміром
внеску. Аналогічний підхід застосова
но у праві Англії, втім, в економіці цієї
країни LP майже відсутні. У США ж у
зв’язку з особливим податковим ре
жимом ця форма досить популярна,
хоча вона повністю заборонена в
банківській і страховій справах. Ук
раїнське законодавство таких парт
нерств не знає, а подібною їм формою
є командитні товариства (КТ), хоча на
відміну від LP вони є юридичними
особами. Щоправда, з питань наяв
ності або відсутності у КТ прав юри
дичної особи у світі немає єдності.
Привабливість такої форми парт
нерства полягає в деяких досить знач
них її перевагах. Поперше, у можли
вості залучення інвестицій без зайвих
формальностей; для цього досить про
стого надання коштів (фінансових ре
сурсів). У такому випадку збережеть
ся й повна конфіденційність, тому що
інформація про учасників товариства
обмежується лише колом його повних
учасників. До речі, тим самим україн
ське КТ майже зводиться до прихова
ної командити, що характерно для
німецького права, у зв’язку з тим, що
вкладники не фігурують в інформа
ційному полі для третіх осіб і навіть
для державних органів, які реєструють
командитне товариство*. Водночас за
Законом України «Про господарські
товариства» КТ є простою команди
тою. Акціонерної командити у законо

* Це положення неоднозначне, адже, з одного боку, державний орган, реєструючи КТ, має впевнитися щодо
наявності серед учасників як повних товаришів, так і вкладників. З другого боку, при державній реєстрації
юридичної особи надаються лише ті документи, які вимагаються Законом «Про державну реєстрацію юри
дичних осіб і фізичних осіб — підприємців». А серед цих документів, крім установчого документа, яким для
КТ є засновницький договір, інших документів при цьому не вимагається.
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давстві України не існує. Подруге, у
КТ безумовно важлива обмежена
відповідальність вкладників. Останні
мають статус обмеженого партнера, як
в LP англоамериканського права, а
повний учасник (керуюча компа
нія) — статус генерального партнера,
що несе необмежену відповідальність,
але одночасно має право прийняття
всіх рішень. Є ще кілька принципових
положень, що характеризують спе
цифіку партнерств, зокрема важливу
перевагу LP за законодавством
США — звільнення від детального
контролю над інвестиціями з боку
Комісії з цінних паперів за умови, що
інвестори будуть акредитованими.
З наведеного випливає, що поняття
партнерства, розглянуте в контексті
адекватної йому юридичної форми зпо
між тих, які мають місце в українсько
му праві, досить розмите. Цією фор
мою може бути й договір, а може бути
й юридична особа. Якщо це юридична
особа, то нею може бути будьяке гос
подарське товариство, крім АТ, адже
його сутність виключає партнерські
відносини. Непідприємницькі товари
ства також можуть являти собою парт
нерства, однак у такому випадку слід
установити більш чітке співвідношен
ня цих понять. Подібна спроба здійс
нена в РФ, де прийнятий Закон «Про
некомерційні організації», одним із
видів яких є некомерційне партнерст
во, що по суті є непідприємницьким
товариством.
2. Непідприємницькі (некомерційні)
партнерства. Непідприємницькі (не
комерційні) партнерства як такі в за
конодавстві України не виділяються,
але навряд чи можна вбачати пере
шкоди для їх існування. Некомерційні
партнерства (НП) схожі з підприєм
ницькими товариствами, однак мають
й істотні відмінності, що полягають у
такому. Поперше, у відсутності мети
6

одержання прибутку й розподілу її
між учасниками НП. Кошти, отримані
від підприємницької діяльності НП,
збільшуватимуть майнову основу до
сягнення тієї мети, заради якої особи
стали партнерами. На відміну від уста
нови (наприклад фонду), кошти якої
призначені для дестинаторів, блага
НП одержують його учасники. По
друге, учасників (членів) НП має бути
не менше двох, у товаристві ж допус
кається існування одного учасника (за
винятком повного й командитного то
вариств). Потретє, хоча партнери й
роблять так само, як і учасники госпо
дарських товариств, майнові внески в
НП, найбільш важливою складовою їх
зв’язків є спільна діяльність, тобто це
союз осіб, а не союз капіталу. Почет
верте, управління здійснюється парт
нерами незалежно від розміру їх май
нової участі. Поп’яте, учасники НП
мають майнові права, аналогічні пра
вам учасників господарських това
риств. Пошосте, НП несе самостійну
майнову відповідальність за своїми
зобов’язаннями, на відміну від повних
і КТ, повні учасники яких несуть со
лідарну відповідальність по боргах
цих товариств усім своїм майном. По
сьоме, за законодавством РФ НП має
спеціальну правосуб’єктність [3].

Партнерство
у публічно!приватній сфері
Засади партнерства є настільки
привабливими, що використовуються
досить широко у відносинах між
суб’єктами публічного та приватного
права. Насамперед йдеться про: а) дер
жавноприватне партнерство (якому
приділимо більшу увагу); b) соціальне
партнерство; c) партнерство церкви і
держави.
1. Державноприватне партнерст
во (ДПП) широко поширене у Західній
Європі. Термін «PublicPrivate Partner
ship» (РРР), або «державноприватне
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партнерство» одержав поширення у
Великій Британії в 90х роках XX ст.
РРР сформувалося на основі програ
ми приватної фінансової ініціативи
(Private Finance Initiative), яка була по
кликана залучити приватний бізнес
для вирішення певних державних за
вдань. Приватні інвестори запрошува
лися для фінансування ряду проектів,
будівництва, реконструкції й експлуа
тації об’єктів соціальної й виробничої
інфраструктури, що перебувають у
державній власності [4]. У тому або
іншому вигляді конструкція ДПП
знайшла застосування й в інших євро
пейських державах (Франції, Німеч
чини, Іспанії тощо), а також у країнах
англосаксонської системи права
(Австралії, США, Канаді), щоразу
адаптуючись під місцеві правові й
політичні умови й маючи у зв’язку із
цим певну специфіку. У міжнародно
правових джерелах загальне визна
чення цього поняття відсутнє. У бе
резні 2005 р. Рада Європи офіційно
рекомендувала країнам — членам
Євросоюзу використовувати механіз
ми ДПП для інфраструктурних про
ектів.
Слід зазначити, що загалом ДПП
розуміється як рамкова конструкція,
яка дає змогу урядам використовувати
її для вирішення національних за
вдань своїх країн у різних галузях еко
номіки із застосуванням доступних їм
правових засобів [4].
Безперечно, розробкою поняття
ДПП і його наповнюваності займаєть
ся насамперед економічна наука. Під
ДПП маємо розуміти інституціональ
ний і організаційний альянс між дер
жавою та бізнесом з метою реалізації
національних і міжнародних, мас
штабних і локальних, але завжди
суспільно значущих проектів у широ
кому спектрі сфер діяльності: від роз
витку стратегічно важливих галузей
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промисловості й науководослідних
конструкторських робіт (НДОКР) до
забезпечення суспільних послуг [5].
Під час аналізу економічної сутності
ДПП виявляється і його зв’язок із
процесами приватизації, в основному
через державну інвестиційну політику
[6, 34–37], і такі основні його засади,
як спільна участь держави й приватно
го партнера в задоволенні потреб
суспільства на взаємовигідній основі й
за рахунок об’єднання ресурсів,
відповідальності й ризиків [7]; як фор
малізована кооперація державних і
приватних структур, спеціально ство
рювана під ту або іншу мету, що спи
рається на відповідні домовленості
сторін [8].
В Україні термін «ДПП» до остан
нього часу був економічним сленгом,
за яким не тільки не було адекватної
йому юридичної форми, але він не су
проводжувався навіть пропозиціями з
його втілення у відповідну юридичну
конструкцію. Втім, як відомо, еконо
мічне явище вимагає проекції в юри
дичну площину для його регулювання
нормами права, що створює каркас
правовідносин. Наявність же право
відносин — це вже те формально не
обхідне поле, в якому реально існують,
удосконалюються й розвиваються
зв’язки між їхніми учасниками.
Звідси, якщо держава зацікавлена в
партнерських відносинах із приват
ним сектором економіки, то мають бу
ти запропоновані юридичні форми
цього партнерства. Економічні основи
ДПП покладені в основу правового
підходу до його розуміння як ком
плексного інструмента залучення
інвестицій у капіталомісткі інфра
структурні проекти [9, 5]; форми дер
жавної підтримки підприємницької
діяльності, яка полягає в участі держа
ви у фінансуванні соціально значущої
діяльності суб’єктів підприємництва;
7
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договірні відносини влади й бізнесу
[10, 3–7].
Цивільні відносини (ст. 1 ЦК Ук
раїни) можуть складатися між публіч
ними утвореннями й приватними осо
бами (фізичними і юридичними). За
ЦК України суб’єктами цивільних
правовідносин можуть бути не лише
приватні особи, а й держава, тери
торіальні громади, юридичні особи
публічного права (ст. 2). Окремо регу
люванню правових форм участі дер
жави в цивільних правовідносинах
присвячені глави 9–11 ЦК України.
У 2010 р. був прийнятий Закон
«Про державноприватне партнерст
во» (далі — Закон), у преамбулі якого
вказується на те, що він визначає ор
ганізаційноправові засади взаємодії
державних партнерів з приватними
партнерами та основні принципи
ДПП на договірній основі. Із Закону
випливають такі характерні риси
ДПП: 1) договірні засади відносин між
партнерами; 2) останніми є органи
держави та/або органи місцевого са
моврядування і приватні особи (юри
дичні та фізичні); 3) визначення при
ватних партнерів відбувається на кон
курсних засадах; 4) довготривалість
відносин; 5) визначеність законом
сфер застосування ДПП; 6) належ
ність об’єктів ДПП до державної або
комунальної власності; 7) специфіка
процесу запровадження ДПП; 8) на
явність чітко вираженої публічної
спрямованості внаслідок мети ДПП —
задоволення суспільного інтересу в за
безпеченні вищих технікоекономіч
них показників ефективності певного,
значущої для країни або регіону, виду
діяльності.
Зазначення в Законі, що ДПП ґрун
тується на договорі, який забезпечує
співробітництво між партнерами, до
водить про недопустимість у рамках
ДПП створення юридичної особи.
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У свою чергу, це свідчить про таке. По
перше, має місце рівність сторін дого
вору, як у будьякому цивільному до
говорі. Публічний партнер у договорі
полишає свої владні повноваження і
має однакові права та обов’язки з при
ватним партнером. Отже, цей договір
не може кваліфікуватись як адміні
стративний. Між тим Законом чимало
уваги приділяється публічним відно
синам, які передують укладенню дого
вору про ДПП (принципове рішення
питання про необхідність такого парт
нерства, проведення конкурсу про
визначення приватного партнера),
державним гарантіям та державній
підтримці ДПП. Подруге, у Законі
визначені види таких договорів: кон
цесія; спільна діяльність; розподіл
продукції та інші договори у разі,
якщо щодо них у передбаченому по
рядку прийнято рішення про запрова
дження ДПП. Потретє, порядок укла
дення договорів про ДПП має специ
фіку, яка проявляється в тому, що на
цьому етапі вся ініціатива зосередже
на в органі держави або місцевого са
моврядування, який приймає рішення
про запровадження партнерства; виз
начає вид договору, його умови та при
ватного партнера. Тобто такий договір
буде договором про приєднання
(ст. 634 ЦК України). Почетверте, для
цього договору одним із найваж
ливіших показників буде інвестуван
ня, яке, судячи з усього, очікується на
самперед з боку приватного партнера,
хоча Законом і передбачена мож
ливість бюджетного фінансування.
Поп’яте, попри зазначення у ст. 3
Закону в якості принципу ДПП спра
ведливого розподілу між державним
та приватним партнерами ризиків,
пов’язаних із виконанням договорів,
очевидно, що цей підхід підлягатиме
корегуванню в договорі з урахуванням
положень ст. 2 Закону, де вказується
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про передачу приватному партнеру
частини ризиків у процесі здійснення
ДПП*.
Сторони договору йменуються
партнерами, що говорить само за себе
про їхню рівність, яка, втім, розпочи
нає дію як принцип відносин між сто
ронами лише після укладення догово
ру. Адже до його укладення фактично
все, що стосується ДПП, визначається
з боку державного партнера.
Як державні партнери визначають
ся держава Україна, АР Крим, тери
торіальні громади в особі відповідних
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування**. Приват
ними партнерами є юридичні особи,
крім державних та комунальних
підприємств, або фізичні особи — під
приємці. Об’єктом державноприват
ного партнерства виступає, як прави
ло, суспільна послуга або об’єкт
інфраструктури, що має суспільне
значення, що перебуває у сфері безпо
середніх державних інтересів. Деякі з
таких об’єктів традиційно є державни
ми й природними монополіями.
2. Соціальне партнерство. Очевид
но, ширшим за ДПП є поняття «со
ціальне партнерство» (СП), під яким
розуміється такий характер взаємо
відносин між державою, інститутами
громадянського суспільства, під
приємництвом, різними соціальними
групами, коли при різних соціально
економічних інтересах досягається
прийнятний баланс на підставі ком
промісу взаємовигідних цілей та узго
джених дій [11, 39]. Про СП йдеться у
контексті співробітництва між «со
ціально відповідальними підприємця

ми» та регіональними органами дер
жавної влади і місцевого самовряду
вання, завдяки якому жителі регіону
отримують можливість користуватися
тими чи іншими послугами (медични
ми, виховними, культурними тощо)
[12, 8]. Також вагоме значення СП
набуває у трудових відносинах, насам
перед з укладенням колективних дого
ворів та інших механізмів, які дозво
ляють залучати працівників до участі
в управлінні юридичною особою.
3. Партнерство держави і церкви.
Такий вид партнерських відносин по
будований на принципі відділення
церкви та держави, які, втім, останнім
часом прагнуть до співробітництва у
сфері виховання, навчання, культур
ної спадщини, мистецтва тощо. Духов
не багатство, відродження україн
ських культурних традицій, моральні
пріоритети, засади співіснування в су
часному соціумі, особливо в епоху
тісних зв’язків між народами світу —
все це вимагає опрацювання єдиних
підходів секулярного суспільства, вла
ди та віруючих, керованих церквою.
Вектори такого партнерства настільки
різні, що їх характеристика у межах
цієї статті неможлива, проте його про
блематика є вельми важливою та зна
чущою, про що свідчать суспільні за
ходи, покликані налагодити співпра
цю світських та церковних інституцій
[13].
Підсумовуючи всі ті аспекти, яких
ми змушені «торкатися» при з’ясу
ванні феномену партнерства, варто ще
раз наголосити на різноаспектності
цього явища, складності тих зв’язків,
які знаходяться в його підґрунті, але

* Слід зазначити, що Закон оперує виразами та термінами, які потрібно піддати критиці («передача ризиків»,
«здійснення партнерства» та ін.). Це потребує значного обсягу викладення аргументації, але це не дозволя
ють зробити межі статті.
** Наведене викликає непогодження з допустимістю використання терміна «державний партнер» стосовно
органу місцевого самоврядування та запитання, чи заборонено взагалі державним та комунальним
підприємствам виступати як партнер, або тільки як приватний партнер. Якщо відповідь на поставлене запи
тання буде позитивною, то це одразу відсіче можливість для чималої кількості державних організацій безпо
середньо брати участь у моделі ДПП, що не буде корисним для розвитку зв’язків наукових, навчальних, ліку
вальних, академічних та інших закладів, зокрема в інноваційному напрямі.
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одночасно й досить очевидный сутно
сті його засад — взаємокорисності,
взаємовигідності, взаємозумовлено
сті. Втім, ґрунтовне дослідження парт
нерства та партнерських відносин для
пропозиції тих правових механізмів,
які забезпечили б їх дієвість та досяг
нення мети, заради якої ці відносини

складаються, потребує чималих зу
силь з боку правників, економістів,
політологів та багатьох інших вчених.
І лише такий шлях надасть мож
ливість запровадити таку модель пра
вовідносин, яка б адекватно відобра
жала сучасні потреби суспільства та
усіх його складових.
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Анотація. У статті досліджуються загальні засади партнерських відносин та юридичні форми,
в які вони втілюються. Аналізуються партнерства в цивілістичній сфері через поняття товариств
(як зі створенням юридичної особи, так і без такої) — підприємницьких та непідприємницьких
(некомерційні партнерства), та в публічноприватній сфері, де запроваджуються механізми дер
жавноприватного партнерства, соціального партнерства, партнерства держави і церкви.
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формы, в которые они воплощаются. Анализируются партнерства в цивилистической сфере
через понятие товариществ (как с созданием юридического лица, так и без такового) — пред
принимательских и непредпринимательских (некоммерческие партнерства), и в публичночаст
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nerships), both in public and private sphere, in which mechanisms of state private partnership, social
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К

атегорія цивільного правовідно
шення є базовою в доктрині
цивільного права. Вона застосо
вується при аналізі як статики, так і
динаміки соціальних зв’язків у при
ватноправовій сфері. Неможливо опи
сати цивільноправову реальність без
використання таких понять, як абсо
лютні та відносні, речові та зобов’я
зальні, регулятивні та охоронні, осо
бисті та майнові правовідносини. Це
пояснює значну увагу, що приді
ляється в науці дослідженню природи
цього правового явища [1].
Водночас існує певний парадокс: на
відміну від цивільноправової науки,
яка постійно оперує поняттям «ци
вільне правовідношення», законодав
ство (передусім — ЦК України) уникає
його використання. Лише в окремих
випадках воно згадується в законі,
причому без подальших пояснень. На
приклад, через поняття правовідно
шення в ЦК України надається визна
чення зобов’язання (ч. 1 ст. 509 ЦК) та
представництва (ч. 1 ст. 237 ЦК). Та
кий прийом юридичної техніки важко
визнати вдалим. Якщо зобов’язання в
цілому визначається як правовідно
шення, то виникає логічне запитання:
що ж таке цивільне правовідношення?
Якщо не бути обізнаним у теорії пи

тання, то відповіді немає, оскільки за
кон навіть натяком не сповіщає про
природу цього правового явища.
Існує й іншій бік цієї проблеми.
Відсутність категорії правовідношен
ня в ЦК деформує побудову його за
гальної частини. У Книзі 1 ЦК пред
ставлені три основні складові: особи,
об’єкти цивільних прав, цивільні пра
ва та обов’язки. У теоретичному ро
зумінні вказані складові є елементами
цивільного правовідношення. Саме
правовідношення логічно поєднує
суб’єктів щодо певного об’єкта (об’єк
тів) та визначає зміст їхнього правово
го зв’язку (суб’єктивні права та
обов’язки). Втім, такий підхід у ЦК не
закріплений. Відсутність поєднуючого
поняття правовідношення розриває
єдине правове утворення на окремі
елементи і викликає відповідні про
блеми.
Розділ 1 Книги 1 ЦК України (гла
ва 2) визначає підстави виникнення
цивільних прав та обов’язків та поря
док їх здійснення. Це перші положен
ня ЦК і на цьому «етапі» ще не визна
чене поняття «особа» (є лише вказівка
на учасників цивільних відносин —
ст. 2 ЦК). Тому законодавче «подан
ня» прав та обов’язків суб’єктів (осіб),
які ще не визначені, виглядає не
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логічно. Розділ 1 мав би обмежуватися
питаннями про цивільне законодавст
во. Подальший розподіл нормативно
го матеріалу мав би йти за логікою по
будови цивільного правовідношення:
1) учасники цивільних правовідносин
(особи); 2) об’єкти цивільних пра
вовідносин; 3) цивільні права та обо
в’язки (підстави виникнення, здійс
нення цивільних прав та виконання
обов’язків).
Відсутність у законі єдиної, цемен
туючої категорії цивільного правовід
ношення не додає логіки ЦК і усклад
нює теоретичний аналіз цього понят
тя. Теорія цивільних правовідносин не
характеризується, як відомо, єдністю
основних підходів. Висловлені різні
точки зору щодо сутності правовідно
шення, видів і властивостей його окре
мих елементів. Не менш складним і
неоднозначним є питання про струк
туру правовідношення у цілому та
його окремих складових.
Зазвичай цивільне правовідношен
ня визначається як певний правовий
зв’язок, що виникає між юридично
рівними та майново автономними осо
бами, які діють у власних інтересах та
за своєю волею. При цьому право
відношення не вважається гомоген
ним утворенням. Воно має свою внут
рішню структуру та склад елементів,
пов’язаних між собою в єдине ціле.
У цьому аспекті природа цивільного
правовідношення розкривається за
допомогою структурного аналізу,
дослідження його внутрішніх складо
вих, аж до найменших, «елементарних
частинок». Визначення будьякої
структури може проводитися з ураху
ванням вимог системного підходу. За
загальною теорією систем кожен
об’єкт розглядається як складна систе
ма, що одночасно входить до іншої —
більш загальної системи. Водночас
структура системи означає характери
12

стику її внутрішньої організації (побу
дови), визначення внутрішніх зв’язків
та залежностей між складовими
елементами. У ракурсі системного під
ходу науковий інтерес становить не
детальна характеристика основних
складових правовідношення, а харак
тер зв’язку між ними, можливість його
трансформації або нашарування кіль
кох, нерозривно пов’язаних між собою
правових зв’язків. Аналіз правовідно
шення спрямовується на його внут
рішню організацію (побудову).
Існують різноманітні теорії щодо
кількості та конкретного виду елемен
тів правовідношення. Найбільш поши
реним є «триланковий підхід», згідно з
яким правовідношення становлять:
суб’єкти, об’єкт та зміст (права та
обов’язки сторін). Подальше розши
рення кількості елементів відбувається
за рахунок їхньої деталізації або вклю
чення до складу правовідношення
інших — традиційно сторонніх — скла
дових (наприклад юридичних фактів
або правоздатності). Не вдаючись до
полеміки з цього питання, можна
вважати триланковий склад правовід
ношення цілком достатнім для його
всебічної характеристики та наукового
аналізу.
Якщо структура правовідношення
загалом вміщує три основні елементи
(суб’єкт, об’єкт, зміст), то кожен із цих
елементів також можна розглядати як
складне системне утворення. При цьо
му структура кожного з елементів вхо
дить до загальної структури явища,
елементом якого вона є, тобто право
відношення.
Аналіз суб’єктного складу цивіль
ного правовідношення в межах сис
темного підходу свідчить, що структу
ра правовідношення може бути спро
щеною — (первісною) або структурно
ускладненою. Найбільш простою є
структура зобов’язального правовід
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ношення, що моделюється за принци
пом: один кредитор — один боржник.
Ускладнення структури в аспекті його
суб’єктного складу пов’язані пере
дусім з їхнім збільшенням. Так, вкрай
своєрідними з точки зору своєї струк
тури є усі абсолютні цивільні пра
вовідносини. Існування на стороні зо
бов’язаної особи невизначеної кіль
кості суб’єктів створює унікальну мо
дель правового зв’язку. Крім того, ус
кладнення структури на суб’єктному
рівні виникає при множинності
сторін або при заміні сторін у зо
бов’язаннях.
Структурний підхід може застосо
вуватися і при характеристиці об’єкта
цивільного правовідношення. Навіть
якщо керуватися тим, що об’єкт — це
лише певні матеріальні та немате
ріальні блага, не можна не помітити
існування структурно ускладнених
об’єктів. У цивільному праві виокрем
люються такі поняття, як складна, ос
новна та належна річ, цілісний майно
вий комплекс, комплекс належних
стороні прав тощо.
Структурний підхід набуває особ
ливого значення при характеристиці
змісту цивільного правовідношення.
Правовідносини із розгалуженою сис
темою прав та обов’язків у літературі
нерідко називаються складними пра
вовідносинами, хоча більш точним є
їхнє визначення як правовідносини зі
складною структурою змісту. Це дає
можливість підкреслити, що «склад
ність» стосується не правовідношення
у цілому, а лише одного з його елемен
тів, а саме — структури прав і обов’яз
ків. В інших моментах (суб’єктний
склад і об’єкт) «складність» право
відношення відсутня. У літературі вка
зувалося, що структура змісту право
відношення може бути настільки
складною, що буде містити елементи
самостійних правовідносин. У цьому
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випадку можна говорити про правовід
носини з комплексним змістом [2, 124].
Природа відносин у приватнопра
вовій сфері є настільки складною та
багаторівневою, що структурованість
елементів є достатньо типовою. При
кладом може слугувати договір управ
ління цілісним майновим комплексом,
що укладається між двома співвласни
ками такого майна та управителем —
певним суб’єктом підприємницької
діяльності. Суб’єктний склад відносин
«обтяжений» множинністю осіб на
стороні кредитора. Об’єкт договору
має власну складну структуру і вмі
щує цілу низку складових. Це впливає
на зміст правовідношення та зумов
лює його складну структуру (цілу низ
ку взаємопов’язаних суб’єктивних
прав та обов’язків). Вказане свідчить
про те, що складний, внутрішньо
структурований характер можуть
мати один, два або усі три елементи
цивільного правовідношення.
Втім, ускладнення структури ци
вільних правовідносин на цьому не за
вершується. Незважаючи на те, що
цивільне правовідношення може «ви
тримувати» значне структурне «на
вантаження» щодо кожного з його
елементів, цього недостатньо. Існуючі
у сфері приватного права зв’язки дале
ко виходять за межі простої кореляції
«суб’єктивне право — суб’єктивний
обов’язок», навіть коли таких коре
ляцій існує одразу декілька. Нерідко
виникають відносини, структура яких
є настільки складною, що містить са
мостійні правовідносини, кількох
учасників зі своїми власними правами
й обов’язками.
У літературі неодноразово постава
ло питання, що традиційне розуміння
правовідношення як сукупності су
б’єктивних прав і обов’язків двох
сторін не охоплює всього різноманіття
існуючих правових зв’язків. Тому тра
13
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диційне поняття «правовідношення»
можна розглядати як первинний зв’я
зок, виділяючи поряд із ним більш
складну правову систему, а саме — ком
плексне правовідношення [3, 277–280].
Теорія комплексних правовідносин
насамперед розробляється у сфері
процесуального й трудового права.
У науці цивільного права їй не на
дається особливої уваги. Можна ска
зати, що для цього немає жодних
підстав. Саме у сфері цивільного пра
ва існують складні «мережі» правових
зв’язків. Наднаціональна структура
виробництва й інтелектуалізація його
основних факторів, розвиток фінансо
вих ринків, поява онлайнового середо
вища існування людини спричиняють
появу складних конфігурацій право
вих зв’язків у приватноправовій сфері.
Переважна більшість з них не впи
сується в традиційну модель простого
цивільного правовідношення. Їхня ха
рактеристика можлива лише з викори
станням конструкції правовідношен
ня, що має комплексний характер.
З урахуванням загальних уявлень
про природу комплексного правовід
ношення основними рисами, що влас
тиві комплексним цивільним правовід
носинам, можна вважати такі:
• єдина правова мета;
• складний зміст правовідно
шення (наявність усередині комплекс
ного правовідношення простих, оди
ничних правових зв’язків);
• взаємна зв’язаність окремих
елементів комплексного правовідно
шення та їх підпорядкованість єдиній
правовій меті;
• збереження правовідношення
у цілому у випадку припинення окре
мих правових зв’язків, що входять до
його структури;
• різноманітний суб’єктний склад
і можливість заміни одних учасників
іншими або вихід окремих учасників
14

зі збереженням правовідношення у
цілому;
• багатоваріантність розвитку
правовідношення.
Як приклад можна навести спадко
ве правовідношення. Його структура,
поза сумнівом, є вкрай складною.
У ній задіяні різноманітні правові
зв’язки між різними суб’єктами. При
чому у процесі свого розвитку спадко
ве правовідношення проходить кілька
етапів, кожний з яких пов’язаний з
виникненням, зміною або припинен
ням внутрішніх правових зв’язків [4,
32–33]. Смерть спадкодавця спричи
няє появу правових зв’язків між спад
коємцем (кожним зі спадкоємців) і
всіма іншими особами (неспадкоємця
ми). Права на прийняття спадщини
одними спадкоємцями можуть бути
пов’язані з відмовою від спадщини
інших спадкоємців. Відмова від спад
щини змінює структуру спадкоємних
правовідносин і тягне появу спад
коємців наступних черг. Якщо спадко
давець залишив заповіт, то виникають
особливі зв’язки між спадкоємцями за
заповітом і спадкоємцями за законом,
а також між спадкоємцями за запо
вітом і відказоодержувачами. Спадко
ве правовідношення може включати й
додаткові елементи, наприклад дого
вір спадкоємців про зміну черговості
одержання спадщини (ст. 1259 ЦК).
Це правовідношення також може бути
«обтяжене» і вкрай негативними мо
ментами — смертю спадкоємця, який
встиг або не встиг прийняти спадщи
ну, або появою кредиторів спадко
давця.
Вказане свідчить про те, що спадко
ве правовідношення (саме як право
відношення комплексне) не є простою
сукупністю (нехай навіть і різноманіт
них) суб’єктивних прав і обов’язків.
Усередині цього правовідношення
складаються більш складні правові
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форми — самостійні внутрішні пра
вовідносини, що виникають на основі
своїх власних юридичних фактів. Як
комплексне, спадкове правовідношен
ня включає різноманітний суб’єктний
склад і можливість заміни одних учас
ників іншими або «відпадання» окре
мих учасників. Причому припинення
окремих правових зв’язків, що входять
до структури спадкового правовідно
шення, не припиняє його, а лише
змінює. Незважаючи на різноманіття
наявних у спадковому правовідно
шенні самостійних правових зв’язків,
його необхідно вважати єдиним пра
вовідношенням, оскільки воно має
єдину правову мету — здійснення пе
реходу майна померлої особи до її
спадкоємців. Ця мета і є тією «цемен
туючою силою», яка не дає різно
манітним соціальним зв’язкам, що ви
никають у процесі переходу майна,
розсипатися на окремі, не пов’язані
між собою, елементи.
Складний комплексний характер
властивий не лише спадковим пра
вовідносинам. Багато правових зв’яз
ків у сфері цивільного права можна
розкрити лише з позицій комплексно
го підходу.
1. Наприклад, конструкція заміни
боржника у зобов’язанні містить два
різні за своєю правовою природою
елементи: договір між первісним і но
вим боржниками (двосторонній пра
вочин) і згоду кредитора на заміну
боржника (односторонній правочин).
Незважаючи на наявність двох само
стійних правових ліній, обидва право
чини нерозривно пов’язані між собою
й спрямовані на досягнення єдиної
правової мети — заміни боржника.
2. Як єдине комплексне правовід
ношення можна розглядати договір на
користь третьої особи (ст. 636 ЦК).
Цей договір має два самостійні пра
вові зв’язки: 1) між сторонами, що ук
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лали договір; 2) між третьою особою й
боржником, зобов’язаним виконати
договір на користь третьої особи. При
цьому кожен із зазначених правових
зв’язків має варіативність розвитку.
Так, третя особа може скористатися
або не скористатися належним їй пра
вом. Якщо третя особа таким правом
не скористалася, то сторона за догово
ром може скористатися ним са
мостійно, а може й не робити цього.
3. Важко знайти заперечення проти
визнання як єдиного комплексного
правовідношення сукупності основно
го й забезпечувального (акцесорного)
зобов’язань (порука, гарантія). Наяв
ність звичайного договору позики,
«ускладненого» забезпечувальним зо
бов’язанням (наприклад порукою),
принципово змінює структуру відно
шення, ускладнює й множить «право
зобов’язальні» зв’язки. Традиційним
поясненням двох правовідносин (ос
новного й акцесорного) тут обійтися
неможливо. Зобов’язання, що випли
ває з договору поруки, нерозривно
пов’язане з основним зобов’язанням й
існує виключно для нього. Разом із
тим це самостійний правовий зв’язок,
зі своїм власним змістом (набором
прав та обов’язків). Основне зобо
в’язання — також самостійне пра
вовідношення, що має власний зміст,
але «у команді» з додатковим зобо
в’язанням воно здобуває своєрідний
стан забезпеченості. При цьому
«відпадання» акцесорного зобов’язан
ня трансформує комплексне пра
вовідношення у просте; «відпадання»
основного зобов’язання припиняє
існування правовідношення у цілому
(як комплексного, так і простого).
За таким саме принципом діє і зо
бов’язання, що забезпечене гарантією.
У літературі зазначалося, що зобо
в’язання гаранта існує в межах право
вої конструкції з трьох правовідносин
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(основне зобов’язання, договір із
принципалом, власне банківська га
рантія). Функцію забезпечення інте
ресів бенефіціаракредитора виконує
ця конструкція загалом [5, 33].
У літературі відзначався також ком
плексний характер акредитивного пра
вовідношення. Зокрема вказувалося,
що це правовідношення є сукупністю
юридичних зв’язків, що складаються
між наказодавцем, банками й бене
фіціаром у зв’язку з реалізацією
спільної юридичної мети, спрямованої
на припинення зобов’язання боржника
(наказодавця). При цьому в межах ак
редитивного правовідношення вини
кає ціла низка окремих правових
зв’язків: між наказодавцем і банком
емітентом, виконуючим банком і бан
комемітентом, рамбурсуючим банком
і банкомемітентом, авізуючим банком
і банкомемітентом, підтверджуючим
банком і банкомемітентом, банком
емітентом і бенефіціаром [6].
4. Треба зазначити, що комплексне
правовідношення може мати у своїй
структурі одне або кілька договірних
правовідносин. Нерідко саме договір
«представляє» комплексне правовід
ношення в законі. За таким принци
пом у ЦК України надається, напри
клад, договір факторингу (ст. 1077 ГК
України). Факторингове правовідно
шення (комплексне) поєднує в собі
три лінії правового зв’язку: 1) між
фактором та клієнтом; 2) між
клієнтом (кредитором) та його борж
ником; 3) між фактором та боржни
ком. Водночас власне договір факто
рингу (перша лінія зв’язку) закріп

люється в ЦК як один із видів дого
ворів про надання фінансових послуг.
Останні дві лінії відносин присутні
ніби на другому плані.
Власне за таким принципом побу
довано і договір підряду, в якому окрім
підрядника беруть участь і субпідряд
ники (ст. 838 ЦК України). Тра
диційний договір підряду може мати
ускладнення структури на рівні змісту
правовідношення (низка прав та
обов’язків сторін). Проте поява суб
підрядника створює нову конфігу
рацію правових ліній: 1) між замовни
ком і підрядником; 2) між підрядни
ком та субпідрядником; 3) між замов
ником та субпідрядником. Охопити
усі три види правових зв’язків понят
тям традиційного правовідношення
неможливо.
З позицій системного підходу мож
на розглядати широке коло цивільно
правових відносин. Його переваги
очевидні. Концепція комплексних
правовідносин дає змогу продемонст
рувати різні правові зв’язки в їхньому
системному стані — як єдиний ком
плекс взаємозалежних прав і обов’яз
ків, які у своїй сукупності забезпечу
ють ефективне досягнення поставле
них правових цілей. Підсумовуючи,
комплексне цивільне правовідношення
можна визначити як врегульоване
нормами цивільного права суспільне
відношення, яке опосередковує досяг
нення єдиної правової мети і має
складну структуру соціальноправо
вих зв’язків, учасники якого є носіями
гарантованих державою суб’єктивних
прав і обов’язків.
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Жилінкова І. В. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки
Анотація. У статті проводиться аналіз цивільних правовідносин з точки зору загальної теорії
систем. Зазначається, що найбільш складними за своєю структурою є комплексні цивільні
правовідносини, які можуть мати у своєму складі цілу низку самостійних правових зв’язків.
Визначається поняття комплексних цивільних правовідносин та їхні основні ознаки.
Ключові слова: комплексні цивільні правовідносини, елементи цивільного правовідношення,
структура правовідношення.
Жилинкова И. В. Комплексные гражданские правоотношения: понятие, структура, признаки
Аннотация. В статье проводится анализ гражданских правоотношений с точки зрения
общей теории систем. Отмечается, что наиболее сложными по своей структуре являются ком
плексные гражданские правоотношения, которые могут иметь в своем составе целый ряд
самостоятельных правовых связей. Определяется понятие комплексных гражданских правоот
ношений и их основные признаки.
Ключевые слова: комплексное гражданское правоотношение, элементы гражданского
правоотношения, структура правоотношения.
Zhylinkova I. Complex legal relationships: definition, structure, fetures
Annotation. The article contains analysis of civil legal relationships from the point of view of gen
eral theory of systems. It is stated that the most complicated in their structure are complex legal rela
tionships which may contain a number of separate legal links. There is determined the definition of
complex civil relationships and their main features.
Key words: legal civil relationship, elements of legal relationships, structure of legal relationship.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

17

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СТАДІЙ
МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ

В. ЯРОЦЬКИЙ
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права № 2
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імені Ярослава Мудрого)

К

атегорія «механізм правового
регулювання» була терміно
логічно сконструйована на рівні
інструментальної теорії права і введе
на у правовий вжиток відомим прав
ником радянських часів М. Александ
ровим [1, 183]. Аналізуючи специфіку
регулятивного впливу права на су
спільні відносини, він запропонував
розглядати цей механізм як окрему ка
тегорію. Її дослідження дає змогу в ме
жах відповідних стадій, що послідовно
змінюються, відстежити взаємодію
комплексу правових засобів, котрі за
безпечують динамічні аспекти розвит
ку правовідносин. Під час здійснення
більш пізніх досліджень вона розгля
далась С. Алексєєвим [2, 317–318],
Р. Русиновим та А. Семітко [3, 276],
А. Мальком [4, 625] та іншими прав
никами.
У наш час досліджувана категорія
набула міжгалузевого значення і зна
йшла застосування у цивілістиці. Так,
досить ґрунтовний розгляд особливо
стей механізму та принципів регулю
вання договірних відносин у межах
монографічного дослідження запро
понував С. Погрібний [5, 304]. Однак і
досі малодослідженою в цивілістиці

залишається проблема змістовноеле
ментної характеристики основних
стадій механізму цивільноправового
регулювання. Враховуючи підходи,
визначені під час здійснення теорети
коправових досліджень, механізм
цивільноправового регулювання у
динамічному аспекті варто розглядати
у межах чотирьох послідовно змінюю
чих одна одну основних стадій:
1) юридичної регламентації су
спільних відносин;
2) виникнення суб’єктивних прав і
обов’язків;
3) реалізації суб’єктивних прав і
виконання обов’язків;
4) застосування права [6, 337].
На кожній з цих стадій здійс
нюється взаємодія комплексів право
вих засобів (інструментів), за допомо
гою яких власне і забезпечується
регламентаційний вплив розглядува
ного механізму на особисті немайнові
та майнові відносини. Специфіка цих
стадій полягає у такому.
Стадія юридичної регламентації
особистих немайнових та майнових
відносин шляхом встановлення та за
безпечення дії норм цивільного права,
що становлять нормативну основу
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досліджуваного механізму, покликана
забезпечити нормативні передумови
дієвості та безперервності його регла
ментаційного впливу. На противагу
загальноприйнятому підходу, С. Алек
сєєв розглядає «регламентацію су
спільних відносин, що потребують
правового опосередкування» і «дію
юридичних норм, у результаті яких
виникають або змінюються правові
відносини (суб’єктивні юридичні пра
ва та обов’язки конкретних осіб)» [7,
34] як самостійні стадії. Звичайно,
стадія як період, щабель у розвитку
чогонебудь [8, 662] припускає чіткі
межі її початку і закінчення, причому
закінчення однієї стадії означає поча
ток іншої. Зазначений висновок
С. Алексєєва варто визнати справед
ливим для окремих галузей публічно
го права, але він не підлягає екстрапо
ляції на окремі приватноправові га
лузі, зокрема не може бути поширений
на цивільне право. Наприклад, кон
ституційноправові норми, що станов
лять нормативну основу механізму
конституційноправового регулюван
ня, переважно зібрані у межах єдиного
нормативноправового акта (Основ
ного Закону України) і характеризу
ються тривалою незмінністю у зв’язку
зі складністю процедури внесення
змін та доповнень до Конституції
України. Відповідно досить легко умо
глядно розмежувати процедурні особ
ливості прийняття конституційних
норм та механізм їх дії. Розглядати
процеси регламентації цивільних
відносин (встановлення норм цивіль
ного права) і їх дію (застосування в
регламентаційних цілях) доцільно ли
ше керуючись загальноприйнятим
підходом, тобто у межах досліджува
ної стадії механізму цивільноправо
вого регулювання без її штучного
поділу на два окремі сегменти. Адже у
нормативній основі досліджуваного
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механізму є значний масив правових
норм, що характеризується динаміч
ним оновленням за рахунок внесення
відповідних змін та доповнень, вста
новлення нормативних приписів шля
хом прийняття нових актів цивільного
законодавства, а також можливістю
застосування учасниками цивільних
відносин для регламентації відносин
за їх участю актів саморегулювання та
звичаїв. Зазначене дає змогу запропо
нувати іменувати її не нормативною, а
регламентаційною основою розгляду
ваного механізму.
Ця основа не тільки забезпечує не
обхідну для сфери приватноправових
відносин одноманітність впорядку
вального впливу цього механізму, а і
правове регулювання окремих груп
досліджуваних відносин з урахуван
ням їх специфіки. Норми права, що її
структурно визначають, закріплюють
ідеальні (абстрактні) моделі бажаної
правомірної поведінки учасників
цивільних відносин. Вони також
визначають і способи та прийоми її
правового забезпечення, необхідні для
найбільш оптимального регламен
таційного впливу на них. У цьому кон
тексті слід погодитися з висновком
В. Сапуна, що «від правильного вибо
ру правових засобів залежить у ре
зультаті досягнення цілей правового
регулювання, а відтак ефективність
права в цілому. Недооцінка, непра
вильний вибір юридичних засобів,
прийомів, закладених у нормативній
основі правового регулювання, при
зводять до збоїв у реалізації права,
зниження правового ефекту» [9, 18].
Виникнення суб’єктивних прав і
обов’язків як наступна стадія дослі
джуваного механізму опосередко
вується такими його елементами, як
юридичний факт і правовідносини, які
одночасно визначаються і як правові
засоби (інструменти), що забезпечу
19

В. Яроцький

ють його регламентаційний вплив.
Майнові правовідносини з приводу
цінних паперів виникають у резуль
таті здійснення цілого комплексу
юридично вагомих дій як емітента і
перших набувачів прав на цінні папе
ри, так і відповідних державних орга
нів у межах їх компетенції. Такі дії
доктриною цивільного права розгля
даються як юридичні факти. Юридич
ний факт О. Красавчиков обґрунтова
но визначав і передумовою, і одночас
но підставою руху цивільних пра
вовідносин [10, 5].
Роль і значення правовідносин у
механізмі цивільноправового регулю
вання важко переоцінити. С. Алексєєв
вбачає основну їх роль «у тому, щоб
перевести, переключити загальні пра
вові розпорядження в площину кон
кретних прав і обов’язків» [11, 143].
Особисті немайнові та майнові пра
вовідносини опосередковують процес
регулятивного впливу нормативних
положень цивільного законодавства,
підзаконних актів і актів саморегулю
вання на відносини, що підлягають
регламентації. Таким чином, у резуль
таті регулятивного впливу всієї сукуп
ності нормативних і ненормативних
регуляторів, взаємозв’язок яких забез
печує і опосередковує досліджуваний
механізм, фактичні особисті немай
нові та майнові відносини набувають
значення правовідносин. Їх місце у си
стемі правового регулювання приват
ноправової сфери визначив Ю. Тол
стой. Досліджувана категорія розгля
дається ним як така, що посідає
проміжне місце між суспільними від
носинами і нормою права [12, 31]. Та
ка позиція уможливлює їх відрив від
конкретного суспільного відношення,
правовою формою якого вони є. Тому
більш виваженою слід визнати по
зицію Р. Халфіної, котра розглядає
правовідносини і як результат реа
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лізації норми права як абстрактної мо
делі, і як конкретні суспільні відноси
ни, втілені у правову форму [13, 36].
Аналіз особливостей цивільних
правовідносин тісно пов’язаний з про
блемою дослідження їх внутрішньої
будови з точки зору співвідношення
комплексів прав і обов’язків їх учас
ників. У теорії права йдеться про те,
що правовідносини з простою струк
турою, зміст яких становить тільки од
не право і кореспондуючий йому
обов’язок, трапляються вкрай рідко.
«Від правовідносин зі складною
структурою в літературі запропонова
но відрізняти групу правовідносин,
що перебувають у певному зв’язку і
становлять у сукупності певну ціліс
ність, позбавлену, однак, рис єдиного
(одного) правовідношення», — зазна
чає С. Алексєєв [14, 137]. Аналіз ха
рактеру суб’єктивних прав і обов’язків
учасників більшості цивільних пра
вовідносин свідчить про складність їх
ньої внутрішньої структури. Це зумов
лює і складну структуру регулятивних
механізмів, задіяних для впорядкуван
ня сфер, у яких ці правовідносини ви
никають і розвиваються у подальшо
му. У зв’язку з цим окремі правники
мотивовано твердять, що «від характе
ру і змісту суспільних відносин, які
становлять предмет правового регу
лювання, залежать особливості, харак
тер, способи і засоби правового регу
лювання» [3, 267].
Правовідносини, таким чином, слід
визнати основним і визначальним еле
ментом забезпечення дієвості механіз
му цивільноправового регулювання.
Вони виникають починаючи з другої
стадії та опосередковують його регла
ментаційний вплив до моменту при
пинення суб’єктивних цивільних прав
і кореспондуючих їм обов’язків. Спе
цифіка цивільних правовідносин в од
ному із аспектів полягає в тому, що во
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ни можуть мати характер речових, зо
бов’язальних, а також організаційних
відносин, допустимість існування
яких у приватноправовій сфері зазна
чалась у цивілістиці [3, 129].
Стадія реалізації прав і виконання
обов’язків суб’єктами майнових відно
син у досліджуваній сфері також не
підлягає висвітленню у відриві від ка
тегорії «регулятивні правовідносини».
Реалізація прав і виконання обов’язків
учасниками цивільних правовідносин
є окремою стадією й одночасно резуль
татом регламентаційного впливу ме
ханізму цивільноправового регулю
вання. Забезпечуваний впливом роз
глядуваного механізму хід реалізації
суб’єктивних прав і виконання обо
в’язків учасниками цивільних відно
син забезпечується за рахунок застосу
вання відповідних способів (при
йомів) правового регулювання. У пра
вовій літературі їх визначають як доз
воли, заборони та зобов’язування, що
знаходять вияв в управомочувальних,
заборонювальних і зобов’язальних
нормах відповідно [3, 277; 16, 10].
Такий склад способів правового регу
лювання (головних чинників забезпе
чення регламентаційного впливу роз
глядуваного механізму на цивільні
відносини) у вказаному складі визна
чають не всі правознавці, а деякі не
вважають його вичерпним. Зокрема,
В. Горшеньов не враховує зобов’язу
вання, вказуючи на те, що «дозволи і
заборони як найбільш загальні спосо
би впливу права на суспільні відноси
ни характеризують зовнішні чинники
механізму правового регулювання,
тобто своєрідні способи організації
волі суб’єктів відносин, для досягнен
ня певного правового ефекту» [17, 51].
Н. Рибушкін, навпаки, вважає, що
відома «тріада» підлягає доповненню
такими способами правового регулю
вання, як уповноважування, розпоря
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дження, обмеження, закріплення, реко
мендації, заохочення і заходи держав
ного примусу [18, 9]. Їх застосування в
повному складі для впорядкування
приватноправової сфери у механізмі
цивільноправового регулювання слід
визнати не завжди виправданим та
доцільним. Виняток становлять хіба
що заохочення, можливість застосу
вання яких, поряд із відповідальністю,
визначена положеннями ч. 3 ст. 14 ЦК
України. Заходи державного примусу
підлягають віднесенню не до регуля
тивної, а до охоронної сфери правового
впливу на суспільні відносини. Спосо
би правового регулювання, як зазначав
В. Горшеньов, «є одним із спонукаль
них чинників у механізмі правового
регулювання, що забезпечують норма
тивність права в упорядкованості
суспільних відносин» [17, 71–72]. Са
ме вони є тими «важелями», які через
механізми правовстановлення, право
реалізації, правопередачі та правозахи
сту забезпечують належну спрямо
ваність фактичної поведінки суб’єктів
досліджуваних правовідносин і її від
повідність ідеальним моделям, визна
ченим змістом норм права і (або) поло
женнями відповідних актів саморегу
лювання. Якщо ж їх фактична пове
дінка не відповідає цим моделям і
призводить до порушення прав та
законних інтересів контрагентів, вини
кає потреба у застосуванні права.
Застосування права як окрема,
відособлена стадія механізму правово
го регулювання досліджуваних відно
син також може розглядатися лише
умоглядно. Адже акти застосування
права можуть мати місце у межах
регулятивних та охоронних право
відносин. Деякі правники пропонують
розглядати стадію застосування права
як таку, що має факультативний ха
рактер, очевидно, беручи до уваги
тільки її функціональний зв’язок з
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охоронними правовідносинами. Вод
ночас у літературі зазначається, що ак
ти застосування права, прийняття
яких опосередковує цю стадію дослі
джуваного механізму, можуть мати
місце під час виникнення і розвитку
не тільки охоронних, а й регулятивних
правовідносин. Акти застосування
права у відповідних випадках є однією
з передумов як виникнення, так і при
пинення регулятивних правовідносин.
Вони застосовуються, приміром, у
сфері набуття та припинення статусу
юридичних осіб приватного права
шляхом здійснення відповідних реєст
раційних процедур, наприклад, вне
сення даних про юридичну особу до
Єдиного державного реєстру юридич
них осіб України. Застосування права
реалізується також у межах охорон
них цивільних правовідносин. У цьо
му випадку застосування права опосе
редковується прийняттям належним
юрисдикційним органом (наприклад
судом) відповідного акта застосуван
ня права в межах його компетенції.
Наведене дає змогу дійти висновку,
що стадїї механізму цивільноправо
вого регулювання опосередковують
результативний правовий вплив на
цивільні відносини узгодженої систе
ми правових засобів (інструментів).
Основна специфіка механізму цивіль
ноправового регулювання полягає у
використанні для забезпечення його
перманентного регулятивного впливу
на приватноправову сферу положень
двох регулятивних рівнів — норма
тивного і піднормативного.
Нормативний рівень визначений
нормами Конституції України, що є
основою цивільного законодавства
України (п. 1 ст. 4 ЦК України), а та
кож основного (ЦК України) та інших
актів цивільного законодавства Украї
ни, поточних законів (п. 2 ст. 4 ЦК Ук
раїни) і підзаконних актів (підпунк
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ти 3, 4, 5 ст. 4 ЦК України). Їх норми
підпорядковані визначеній положен
нями ЦК України ієрархічності побу
дови загальної системи джерел цивіль
ного права взагалі й актів цивільного
законодавства зокрема, що зумовлює
специфіку їх дії в часі, просторі та за
колом осіб.
Піднормативний рівень становлять
положення, що забезпечують індиві
дуальне регулювання. Специфіка
індивідуального регулювання цивіль
них відносин залежить від особливос
тей правового режиму того чи іншого
виду об’єктів цивільних прав, стадії
правової регламентації відносин, що
виникають з їх приводу, та інших чин
ників. Індивідуальне регулювання ок
ремих груп цивільних відносин може
забезпечуватись кількома групами
актів піднормативного рівня. Це
локальні акти (статути, засновницькі
договори, установчі акти та інші доку
менти, наприклад внутрішні положен
ня юридичних осіб), конкретні рішен
ня органів управління юридичної осо
би (наприклад рішення загальних
учасників про збільшення складеного
капіталу повного товариства) і ци
вільноправові договори та односто
ронні правочини.
Наявність індивідуального регулю
вання як складової досліджуваного
механізму ґрунтується передусім на
диспозитивності методу цивільно
правового регулювання. Шляхом
індивідуального регулювання здійс
нюється розширення меж правового
регулювання за рахунок передачі
ініціативи із забезпечення окремих ас
пектів його здійснення самим суб’єк
там врегульованих нормами цивільно
го права відносин.
При розгляді особливостей регла
ментації відносин, що виникають під
час здійснення суб’єктивних цивіль
них прав, в опосередкованому дослі
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джуваним механізмом правового регу
лювання динамічному аспекті, слід
розрізняти категорії «індивідуальне
регулювання» і «саморегулювання».
Акти індивідуального регулювання не
слід ототожнювати з актами саморегу
лювання. Індивідуальне регулювання
забезпечує відносно обмежений (ло
кальний) регламентаційний вплив, що
має завжди «зовнішній» стосовно
учасників цивільних відносин харак
тер. Актами індивідуального регулю

вання є, наприклад, акти державної
реєстрації правочинів щодо нерухо
мості. Акти саморегулювання, на про
тивагу їм, мають «внутрішній» харак
тер, оскільки приймаються самими
учасниками розглядуваних відносин.
Таким чином, наявність дворівне
вої структури регулювання цивільних
відносин підкреслює унікальність
досліджуваного механізму порівняно
з механізмами правового регулювання
публічних відносин.
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Яроцький В. Л. Характеристика основних стадій механізму цивільноправового регулювання
Анотація. У статті висвітлено специфіку основних стадій механізму цивільноправового регу
лювання. Вказані стадії розглядаються з точки зору змістовних характеристик правових засобів
(інструментів), за допомогою яких забезпечується регламентаційний вплив на цивільні відноси
ни. Резюмується, що вказаний механізм вирізняється дворівневою структурою його регламен
таційної основи та має суттєву специфіку.
Ключові слова: механізм цивільноправового регулювання, норми цивільного права, пра
вові засоби, правовідносини, акти реалізації прав та обов’язків, акти застосування права.
Яроцкий В. Л. Характеристика основных стадий механизма гражданскоправового регули 
рования
Аннотация. В статье освещена специфика основных стадий механизма гражданскоправо
вого регулирования. Указанные стадии рассматриваются с точки зрения содержательных
характеристик правовых средств (инструментов), с помощью которых обеспечивается регла
ментационное воздействие на гражданские отношения. Резюмировано, что указанный
механизм отличается двухуровневой структурой его регламентационной основы и имеет суще
ственную специфику.
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права, правовые средства, правоотношения, акты реализации прав и обязанностей, акты при
менения права.
Yarotskyi V. Characteristics of main stages of mechanism of civil and legal regulation
Annotation. The article deals with specifics of main stages of mechanism of civil and legal regu
lation. These stages are shown from the point of view of content characteristics of legal means
(instruments), with the help of which regulating influence on civil relations is conducted. It is summa
rized that the shown mechanism is noted for twolevel structure of its regulating basis and has dis
tinctive specific character.
Key words: mechanism of civil and legal regulation, norms of civil law, legal means, legal rela
tions, acts of realization of rights and duties, acts of application of law.
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І

нститут юридичної особи — тради
ційний інститут цивільного права.
Його норми закріплюють органі
заційноструктурну, майнову і функ
ціональну єдність суб’єкта права, вста
новлюють межі правоздатності, а
також дозволяють вирішувати цілу
низку інших питань, у загальній
сукупності визначаючи положення
організацій як юридичних осіб.
Інститут юридичної особи від само
го початку ґрунтувався на самостій
ності цього утворення і неможливості
його зведення до простої сукупності
учасників і вкладеного ними майна [1,
318]. Якщо розглядати майнову сферу,
то юридична особа з’явилась як форма
задоволення суспільних потреб у ме
ханізмі централізації капіталу, який
був потрібним для реалізації великих
господарських проектів. У немате
ріальній сфері поява юридичної особи
пов’язувалась зовсім з іншою метою —
із захистом інтересів окремих про
шарків і верст населення. Але з огляду
на те, що юридична особа насамперед
виконувала функцію централізації
капіталу, правники при її характерис
тиці ставили на перше місце ознаку
організаційної єдності такої особи, що
на сьогодні знайшло своє підтвер

дження як у доктрині цивільного пра
ва, так і в законодавстві України.
Відповідно до ст. 80 Цивільного ко
дексу України (далі — ЦК України)
юридична особа — це організація,
створена шляхом об’єднання осіб
та/або майна, яка наділяється ци
вільною правоздатністю і дієздат
ністю, тобто може від свого імені набу
вати майнові та особисті немайнові
права і нести цивільні обов’язки, бути
позивачем та відповідачем у суді.
Спробуємо дослідити характерні озна
ки юридичної особи.
Ґрунтуючись на легальному визна
ченні, слід дійти висновку, що юри
дична форма, у якій можуть створюва
тися й існувати юридичні особи, — це
організація. Термін «організація» має
двоєдине значення. Поперше, це пев
ним чином сформована структура, яка
може створюватися об’єднанням осіб,
капіталів, рішенням відповідних орга
нів управління з певною метою — ста
ти учасником цивільного обороту. При
цьому організація, яка об’єднує окре
мих осіб у єдину групу, необхідна,
оскільки без цього неможливий її вис
туп зовні як єдності. Не має значення,
чим це об’єднання досягається, які
зв’язки створюються й існують між
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окремими його членами. З цього при
воду ще Б. Єльяшевич вказував, що
незалежно від того, чи буде це полі
тична організація, яка зросте на ґрунті
публічного права, чи будьяка єдність
приватних осіб, що переслідують за
гальну культурну або іншу мету, чи
створена товариським договором про
мислова асоціація, — організації до
статньо, щоб створити підґрунтя для
наділення цієї групи правами юридич
ної особи [1, 449]. Подруге, цим
терміном підкреслюється, що структу
ра певним чином внутрішньо органі
зована. Те, що розрізняє види орга
нізацій, а також організаційноправові
форми, у яких можуть існувати ті чи
інші юридичні особи, визначає потім
спосіб їх внутрішнього устрою.
Організаційна єдність — необхідна
умова, що дає можливість волю за
сновників перетворити на волю юри
дичної особи, яка виступає як єдине
ціле, а надалі знаходить свій вияв у
чіткій внутрішній структурі, у кон
кретному підпорядкуванні органів
управління, в регламентації відносин
між структурними підрозділами.
Але це не просто організація, а
організація, яка визнана державою
юридичною особою. Таким чином, ха
рактерною для юридичних осіб озна
кою стає публічність їх виникнення і
припинення. Саме ця ознака дає змогу
відокремити організацію — юридичну
особу від організацій, які не мають
цього статусу. Зокрема, релігійні гро
мади, які діють без державної реєст
рації, це квазісуб’єктні утворення —
групи віруючих, які між тим повинні
повідомляти державні органи про своє
заснування.
Хоча в легальному визначенні юри
дичної особи і не вказується на таку
ознаку, як відокремленість майна, де
фініція містить ознаки, що характери
зують шлях виникнення юридичної
26

особи — об’єднання осіб та майна або
об’єднання (виділення) тільки майна.
Тобто і в першому, і в другому випад
ках йдеться про обов’язковість відо
кремлення майна для створення ново
го суб’єкта права, хоча воно може
відбуватися одночасно з об’єднанням
осіб (фізичних, юридичних тощо).
Відповідно до ст. 318 ЦК України
юридичні особи є суб’єктами права
власності. Зміна правового режиму
майна приватних юридичних осіб
зумовлена переходом до ринкової еко
номіки, що запровадило й інший
підхід до вирішення питання про їх
правоздатність. Юридичні особи при
ватного права мають загальну (універ
сальну) правоздатність (ч. 1 ст. 91 ЦК
України), а це означає, що вони повин
ні бути власниками майна. Юридичні
особи публічного права (державні ус
танови, державні господарські товари
ства) мають спеціальну право
здатність, а звідси — володіють май
ном на іншому речовому праві. Таким
чином, майнова відокремленість — од
на з суттєвих ознак юридичної особи.
Наявність відокремленого майна оз
начає, що майно юридичної особи
відокремлене від майна власників, які
створили цю організацію, від держави,
від інших суб’єктів цивільного права.
Практичне значення майнової відо
кремленості юридичної особи полягає
у такому: поперше, юридична особа
стає суб’єктом права, що дає змогу їй ви
ступати в цивільному обороті, подруге,
це тягне за собою розподіл відпо
відальності засновників і юридичної
особи за своїми зобов’язаннями.
Однією з ознак юридичної особи є її
самостійна відповідальність. Юридич
на особа відповідає за своїми зобо
в’язаннями належним їй на праві влас
ності (закріпленим за нею) майном,
якщо інше не встановлене законодав
ством. Учасник (засновник) юридич
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ної особи не відповідає за зобов’язан
нями останньої, а юридична особа не
відповідає за зобов’язаннями її учасни
ка (засновника). Між тим особи, які
створюють юридичну особу, несуть
солідарну відповідальність за зобо
в’язаннями, що виникли до її держав
ної реєстрації. Юридична особа буде
відповідати за зобов’язаннями її учас
ників (засновників), що пов’язані з її
створенням, тільки у разі наступного
схвалення їх дій відповідним органом
юридичної особи (ст. 96 ЦК України).
Ознакою юридичної особи є її вис
туп у цивільному обороті від свого
імені, що означає можливість саме для
конкретної організації отримувати і
здійснювати цивільні права і нести
цивільні обов’язки, а також виступати
позивачем і відповідачем у суді.
Оскільки юридична особа є суб’єктом
цивільного обороту, то для того, щоб
виступати у ньому від свого імені се
ред усіх інших суб’єктів, вона повинна
мати певну назву — найменування.
ЦК України розрізняє такі поняття, як
«найменування юридичної особи» і
«комерційне (фірмове) найменуван
ня». Найменування повинна мати
будьяка юридична особа, воно вка
зується в її установчих документах і
містить вказівку на організаційно
правову форму. При цьому наймену
вання установи має містити інфор
мацію про характер її діяльності.
Найменування юридичної особи
вноситься до Єдиного державного
реєстру і зобов’язує останню діяти у
цивільному обороті тільки під ним, а
інші юридичні особи не мають права
використовувати це найменування.
Юридична особа, що є підприєм
ницьким товариством, може мати ко
мерційне (фірмове) найменування
(далі — фірмове найменування), яке
може бути зареєстровано у порядку,
передбаченому законом. Фірмове най
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менування повинно: а) правдиво відо
бражати правовий статус юридичної
особи і не вводити в оману інших учас
ників цивільного обороту (принцип
дійсності); б) мати розрізнювальні оз
наки, які не припускали б можливості
сплутати одне підприємницьке това
риство з іншим (принцип виключ
ності); в) може бути зареєстроване у
порядку, встановленому законом
(принцип публічності).
Фірмове найменування виконує
декілька функцій: а) індивідуалізує
певну юридичну особу як виробника
продукції (робіт, послуг); б) виконує
рекламну функцію; в) захищає во
лодільця фірми, який повинен вказу
вати його на бланках, вивісках тощо.
З огляду на те, що юридична особа,
яка має фірмове найменування, може
бути учасницею багатьох правовідно
син — адміністративних, трудових,
процесуальних тощо, то і в них їй на
лежить виступати під фірмовим най
менуванням.
Юридична особа — це правова фор
ма, в якій існує реальна організація —
суб’єкт права, яка потребує індивіду
алізації з перших хвилин свого існу
вання. Тому саме з отриманням прав
юридичної особи у неї виникають осо
бисті немайнові права, з урахуванням
також права на найменування, що й
забезпечуватиме її соціальне буття.
Тому доцільно було б поповнити пе
релік особистих немайнових прав
юридичної особи (а до них ЦК Украї
ни відносить право на недотор
канність ділової репутації, таємницю
кореспонденції, інформацію тощо)
також правом на найменування (сто
совно підприємницьких товариств
правом на фірмове найменування).
Юридична охорона фірмового най
менування має здійснюватися автома
тично з моменту реєстрації юридичної
особи. Це відповідає ст. 8 Паризької
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конвенції про охорону промислової
власності, згідно з якою «фірмове най
менування охороняється у всіх країнах
Союзу без обов’язкового подання заяв
ки або реєстрації й незалежно від того,
чи є воно частиною товарного знаку».
Між тим в Україні не існує механізму
перевірки фірмового найменування на
новизну, а тому ймовірність однакових
назв дуже велика, що породжує плута
нину в ідентифікації виробника. Тому
доцільним було б введення Реєстру
фірмових найменувань, який став би
першим ланцюжком у механізмі пра
вової охорони їх володільців. Заснов
ники (засновник) підприємницького
товариства стали б користувачами да
них цього Реєстру і подавали разом з
установчими документами державно
му реєстратору довідку про відсутність
аналогічного фірмового найменуван
ня, що гарантувало б додержання
принципу виключності фірми.
Чинне законодавство не передбачає
підстав припинення дії права на
фірмове найменування, хоча, виходя
чи з сутності останнього, слід дійти
висновку, що воно припиняється з
ліквідацією юридичної особи. Що ж
до додаткових підстав припинення
права на фірмове найменування, то, на
нашу думку, їх слід поділити на
декілька видів. Це може бути здійсне
но: а) з волі самого володільця фірмо
вого найменування, коли він відмов
ляється від нього і замінює останній
на нове; б) коли необхідність карди
нальної зміни фірмового найменуван
ня пов’язана з припиненням юридич
ної особи у формі правонаступництва;
в) коли є рішення суду про не
обхідність зміни фірмового наймену
вання з причини невідповідності його
вимогам законодавства.
Незалежно від того, що деякі з вка
заних ознак не знайшли свого за
кріплення у легальному визначенні,
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визнати організацію юридичною осо
бою можливо лише за наявності
сукупності вказаних ознак. Таким чи
ном, ознаки юридичної особи — це
імперативні вимоги до організації,
дотримання яких дає змогу останній
стати суб’єктом цивільних відносин.
З огляду на зазначене, юридична
особа — організація, що визнається
державою як суб’єкт права, виступає у
цивільному обороті від власного імені,
має відокремлене майно, яке належить
їй залежно від виду (приватна чи
публічна) на праві власності або на
іншому речовому праві, несе самостій
ну відповідальність за своїми зо
бов’язаннями.
Якщо до встановлення ринкових
відносин цивільна правоздатність
(далі — правоздатність) юридичної
особи була спеціальною (обмеженою),
то сьогодні спеціальну правоздатність
мають, за загальним правилом, юри
дичні особи публічного права.
Юридична особа приватного права
відповідно до ст. 91 ЦК України здатна
мати такі ж цивільні права та обов’яз
ки, як і фізична особа, крім тих, які за
своєю природою можуть належати ли
ше людині, тобто вона здатна мати за
гальну (універсальну) правоздатність.
Ґрунтуючись на тому, що саме від
якості соціального середовища зале
жить побудова правового регулюван
ня, дієвість систем регулювання, що
використовуються при юридичному
впливі, ЦК України сприйняв тенден
цію до розширення обсягу правоздат
ності юридичної особи, враховуючи
те, що в ринкових умовах застосуван
ня принципу спеціальної правоздат
ності не відповідає умовам підприєм
ницької діяльності. Але чи свідчить це
про те, що всі без винятку юридичні
особи приватного права повинні мати
загальну (універсальну) правоздат
ність? Вважаємо, що ні, оскільки,
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поперше, існують підприємницькі то
вариства, які займаються виключними
видами підприємницької діяльності
(наприклад страховою, банківською,
туристичною) і не можуть займатися
жодними іншими видами діяльності,
тобто правоздатність у них зали
шається спеціальною.
Подруге, непідприємницькі юри
дичні особи, включаючи непідприєм
ницькі товариства й установи, створю
ються для досягнення певної мети, а
значить надання їм загальної (універ
сальної) правоздатності не узго
джується з цільовим характером їх
діяльності. Зокрема, релігійні органі
зації мають спеціальну правоздат
ність, що пов’язана з метою їх діяль
ності, тобто із задоволенням релігій
них та інших, пов’язаних з ними, по
требами. З огляду на це, вказані юри
дичні особи повинні мати спеціальну
(цільову) правоздатність.
Надання непідприємницьким орга
нізаціям можливості здійснення під
приємницької діяльності зовсім не оз
начає, що таким чином їх правоздат
ність повинна бути загальною (універ
сальною), бо, поперше, не всі з них
взагалі зможуть займатися підприєм
ницькою діяльністю, а, подруге, якщо
це й відбудеться, то ця діяльність по
винна насамперед узгоджуватися
(підпорядковуватися) меті створення
такої юридичної особи, а прибуток від
такої діяльності повинен спрямовува
тися тільки на розвиток і функціону
вання цієї організації й не може бути
розподіленим між її засновниками. До
речі, це відповідає також тенденції
розвитку законодавства інших країн.
Зокрема, щодо благодійних органі
зацій законодавство більшості країн
закріплює спеціальні правила, що сто
суються здійснення ними підприєм
ницької діяльності. Поперше, остан
ня повинна провадитися тільки тоді,
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коли це не відволікає від основної ме
ти цієї організації і є прямим на
слідком здійснення благодійної діяль
ності; подруге, здійснюється окремою
структурою, яка перебуває у власності
благодійної організації; потретє, нор
ми, що закріплюють відносини між
благодійною організацією і цим струк
турним підрозділом, мають імператив
ний характер.
Вважаємо, що при здійсненні під
приємницької діяльності непідприєм
ницькими організаціями виникає ніби
«змішана» правоздатність, яка не то
тожна спеціальній, бо юридична особа
отримує додаткові спеціальні права та
обов’язки, але її й не можна характери
зувати як загальну, бо вона обмежена
певними рамками.
Юридична особа залежно від тієї
соціальноекономічної формації, у
якій вона функціонує, постійно транс
формується, змінюючи свої основні
функції. Свого часу на цю особливість
звернув увагу А. Камінка, наголошую
чи, що правовий інститут незалежно
від того, якого розквіту він досяг у пев
ний історичний момент, є лише однією
з фаз у процесі послідовного розвитку
охоплюваних ним відносин, результа
том попереднього розвитку, що несе у
собі зародок розвитку майбутніх ви
дозмін [2]. Можна навести лише один
приклад, який стосується зміни підхо
ду до суб’єктного складу засновників,
причому як до якісного, коли спос
терігається надання можливості юри
дичним особам поруч з фізичними осо
бами виступати засновниками інших
юридичних осіб, так і до кількісного,
коли визнається існування юридичних
осіб, що засновуються однією особою
(товариства однієї особи — акціонерне,
товариство з обмеженою або з додатко
вою відповідальністю). Так, акціонер
не товариство може бути створене
однією особою чи складатися з однієї
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особи (наприклад у разі придбання
одним акціонером усіх акцій товари
ства). У цьому випадку законодавець
передбачив прямий порядок виник
нення акціонерного товариства однієї
особи. Відомості про це підлягають
реєстрації й опублікуванню для за
гального відома. Але акціонерне това
риство не може мати єдиним учасни
ком інше підприємницьке товариство,
учасником якого є одна особа (ст. 153
ЦК України). Таким чином, товарист
во однієї особи може виникати по волі
одного засновника, який формує ста
тутний фонд, а може скластися вже у
процесі існування юридичної особи
шляхом перетворення товариства, яке
засновано на об’єднанні капіталів
декількох осіб, на товариство, єдиним
учасником якого залишиться тільки
одна особа.
У зв’язку з появою товариств однієї
особи постає запитання: чи існує у
цього товариства якась інша воля, ніж
у засновника? У всіх інших госпо
дарських товариствах складається ви
важена система органів (загальні збо
ри, виконавчий орган, ревізійна ко
місія), які перебувають у взаємодії.
Що ж відбувається у товаристві однієї
особи?
Юридична особа — організація, іс
нування якої законодавець не пов’язує,
за загальним правилом, з визначеною
кількістю людей, хоча іноді передбачає
цю кількість як обов’язкову умову для
створення певних видів юридичних
осіб (наприклад страхових компаній).
Юридична особа, безумовно, залежить
від своїх засновників, але ця за
лежність відносна. Тобто залежність
тут слід розуміти у значенні відношен
ня одного явища до другого як
наслідку до причини. Більш рельєфно
вона проявляється на стадії створення
юридичної особи, коли засновники ре
алізують свою правоздатність на
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здійснення підприємницької або будь
якої іншої діяльності. Тільки заснов
ники можуть визначати мету та види
діяльності юридичної особи, межі її
правоздатності. Але саме на цій стадії
засновники прагнуть створити ор
ганізацію, яка була б самостійним
суб’єктом права, тобто відмінним і
відокремленим від них. При цьому ми
керуємось тим, що мотив — це те, що
спонукає людину до дії, а мета — те, що
людина хоче досягти в результаті цієї
дії [3, 37]. Коли юридична особа вини
кає, воля засновників трансфор
мується у волю її органів управління,
оскільки за правовою природою орган
юридичної особи — це інституціональ
нофункціональний її представник.
Але це зовсім не означає, що надалі во
ля засновників і воля юридичної особи
повинні й будуть збігатися. Як слушно
вказував І. Покровський, воля корпо
рації — це воля засновника, яка про
довжує одушевляти створену ним
установу [4, 148]. Підкреслюємо —
тільки одушевляти. Власні інтереси за
сновників починають набувати, так би
мовити, вторинного характеру, бо на
перше місце виходить інтерес юридич
ної особи. Іншими словами, управ
ління справами юридичної особи відо
соблюється від особистої волі її учас
ника.
Таким чином, у цьому випадку
юридична особа виникає внаслідок ре
алізації суб’єктами права уповноважу
ючих загальних юридичних норм, тоб
то тих, що вказують на необхідну з
точки зору держави поведінку і діють
на всіх однойменних суб’єктів. Це
одна з форм реалізації правових
норм — використання, яка полягає в
активній поведінці суб’єктів, що здійс
нюється ними за їх власним бажанням
[5, 128–129].
Товариство однієї особи, як і
будьяка інша юридична особа, має та
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кож особливу волю, що відрізняється
від волі засновника, і особливі інтере
си. Хоча засновник фактично одноосо
бово формує органи управління цього
товариства, а може і сам увійти до
складу таких органів (органу), що,
безумовно, впливатиме на їх (його)
діяльність, але вже через те, що воля
його реалізується крізь ці органи
(орган), вона неодмінно у чомусь
зміниться, тобто не збігатиметься в
усьому з волею засновника, а значить
перетвориться на самостійну волю
юридичної особи. Засновник такого
товариства підпорядковує свою діяль

ність інтересам юридичної особи, меті
її створення, тобто реалізує інтерес са
ме юридичної особи. Таким чином, не
залежно від кількості засновників
юридичної особи їх власний інтерес
має вторинний характер, на перше
місце завжди виступає інтерес юри
дичної особи.
Таким чином, юридична особа, як
учасник цивільних правовідносин,
«живе» за певними законами, постій
но удосконалюючись у зв’язку із
зміною соціальноекономічних фор
мацій.
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С

оціальноекономічний розвиток
України в найближчі роки та у
віддаленій перспективі визна
чатиметься тими змінами, що відбули
ся і відбудуться у системі власності.
У сучасній вітчизняній науковій літе
ратурі знову з’явився інтерес до теоре
тичного осмислення інституту права
власності та його юридичних конст
рукцій. Певним чином це пояснюється
тим, що на фоні базових змін у еко
номічних відносинах і насамперед у
відносинах власності в Україні, почи
наючи з 90х років, теоретична модель
права власності не зазнала жодних
змін. При трансформації радянської
економіки орієнтація на західні моделі
економіки та структури власності без
урахування національних особливос
тей, національного досвіду, наукової
думки та устрою суспільства була по
милковою, оскільки еталонних моде
лей і структур взагалі не існує. На це
сьогодні звертають увагу вченіеко
номісти. Так, Ю. Тимошенко справед
ливо зазначає, що кожна держава
створює свої політичну модель, мо
дель власності, які найбільше відпо
відають її особливостям: економічним,
політичним, ідеологічним, національ
ним та історичним [22, 25].
У Конституції України передбаче
но універсальний цілісний ряд, який
поєднує основи економічних, соціаль

них, політичних, моральних, правових
та інших суспільних відносин. Але в
розкритті змісту деяких понять, котрі
закріплені в Конституції 1996 р., є
відповідна недомовленість, яка об’єк
тивно пов’язана з переходом до нового
конституційного ладу.
До таких понять належить і понят
тя «форма власності», якому в еконо
мічній та правовій літературі з точки
зору його змісту «пощастило» наймен
ше. Науковцям доводиться стикатися
з відсутністю єдиної термінології, кри
теріїв класифікації, змішуванням
таких базових понять, як форма, тип
та вид власності. У результаті, напри
клад, одні автори розрізняють поняття
загальнонародної власності, суспіль
ної, державної, публічної форм влас
ності, а інші вважають їх тотожними.
Необхідно зазначити, що в Консти
туції України передбачені: виключна
власність Українського народу (ст. 13),
державна власність (ст. 14), власність
територіальних громад села, селища,
міста, тобто комунальна власність
(ст. 142), приватна власність (ст. 41).
К. Апанасенко зазначає, що кому
нальна власність стала відокремленою
від державної власності як юридично,
так і економічно, а відтак, набула ознак
самостійної форми власності [2, 35–36].
Натомість Й. Васькович висловлює
думку, що ЦК України не містить по
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ділу права власності на види чи форми,
а тому критерієм поділу є суб’єктний
склад відносин власності, а не форми
права власності [4, 124].
Такі наукові докази наводять на
думку, що у вітчизняній науці на
сьогодні відсутній глибокий аналіз
економічних відносин, у тому числі й
відносин власності. Полеміка про еко
номічні відносини власності та право
власності триває ще з часів радянської
влади, починаючи з 60х років. Основ
не питання — предметом правової чи
економічної науки є поняття «влас
ність»? В. Шкредов наголошував, що
власність є предметом правознавства,
юридичної, а не економічної науки,
хоча більшість економістів вважають,
що власність — поняття економічне
[12, 10].
Відомий ученийцивіліст С. Бра
тусь наголошував, що він погоджуєть
ся із твердженням В. Шкредова про те,
що власність є вольовим відношен
ням, оскільки правомочності володін
ня, користування та розпорядження,
які є способом вираження власності, є
вольовими відносинами [12, 20].
Б. Пугінський з приводу цього пи
тання зазначає, що на власність необ
хідно дивитись як на рух, на соціаль
ний процес. Неможливо власність
зводити до привласнення матеріаль
них благ. Необхідно включати в
поняття власності питання розподілу
результатів діяльності, розподілу до
ходів, оскільки це є необхідним ком
понентом права власності [12, 26–27].
У свою чергу, російський учений
В. Мазаєв зазначає, що в економічній і
правовій літературі виокремлюють
економічну і правову категорії форм
власності. При цьому форма власності
як економічна категорія не збігається
з формою власності як способом
здійснення права власності. У цьому
розумінні форма власності постає як
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форма права власності, тобто сукуп
ність правових норм, що закріплюють
належність матеріальних благ відпо
відним суб’єктам та визначають пра
вовий режим конкретного майна [10,
185]. Крім цього, В. Мазаєв доходить
висновку, що поняття «форма влас
ності» є конституційним, тобто право
вим поняттям, яке за логікою системи
права має потребу у розвитку та кон
кретизації в інших галузях права, тим
паче що зміст форм власності, які
визначені у Конституції, не отримав
додаткового розкриття ні в еко
номічній, ні у правовій літературі.
Найменше у цьому напрямі «поща
стило» колективній власності, яка пря
мо була закріплена в Законі України
«Про власність». Поняття «колектив
на власність» і її суб’єктний склад не
одноразово та гостро критикувалися в
юридичній літературі минулих років і
продовжують піддаватися критиці сьо
годні. Українські та російські ци
вілісти — О. Пушкін [14, 144], Я. Шев
ченко [15, 62], О. Дзера [11, 338],
Є. Суханов [6, 361–365], Ю. Толстой
[7, 330–334] та інші прямо висловлю
валися проти подальшого збереження
в законодавстві про власність поняття
«колективна форма власності». Їх точ
ка зору ґрунтується на тому, що,
оскільки конструкція «колективна
власність» створює фундамент для її
ототожнення із спільною власністю,
вона також породжує ланцюг супереч
ностей у правовому режимі майна ко
лективних суб’єктів цивільних пра
вовідносин зі статусом юридичної осо
би. До того ж, як стверджують вчені,
колектив — це утворення, що не має
цивільної правосуб’єктності, а не вис
тупаючи суб’єктом цивільного права в
цілому, він не може виступати і
суб’єктом права зокрема.
Таку ж позицію займає і Я. Шев
ченко, яка, виступаючи активним про
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тивником поняття (категорії) колек
тивної власності, вважає колектив не
спроможним виступати суб’єктом
правовідносин власності, стверджую
чи, що колектив як суб’єкт є «…аморф
ним, без волі і єдиного інтересу, без
стану привласнення, що тільки і може
характеризувати право власності».
Лише юридична особа, на її думку,
може здійснювати правомочності во
лодіння, користування і розпоряджен
ня майном, отже, тільки юридична
особа і може виступати суб’єктом пра
ва власності [24, 8–10].
При цьому необхідно зазначити, що
і Конституція України не містить згад
ки про право колективної власності, а
оперує поняттям «право власності
юридичних осіб». А тому відмовились
від використання категорії права
колективної власності й розробники
нового Цивільного кодексу України,
зважаючи на те, що колектив не є чи
мось єдиним, цілісним, що могло б ви
разити себе як суб’єкт права власності.
А тому, як вказують розробники ЦК
України, усі господарські товариства,
кооперативи, різноманітні об’єднан
ня — це юридичні особи і саме як юри
дичні особи вони можуть бути суб’єк
тами права власності [5, 12–14].
Таким чином, на нашу думку, мож
на припустити, що процес заміни по
няття «право колективної власності»
конструкцією «право власності юри
дичних осіб» є дуже вдалим.
Але вважаємо за доцільне і надалі
зберегти конструкцію «право колек
тивної власності як юридична форма
власності». Цю точку зору поділяють:
В. Луць [9, 24–26], В. Семчик [18,
69–70], Г. Пронська [16, 272–273],
Є. Комах [8, 3–5]. Так, В. Семчик, дис
кутуючи з Я. Шевченко і аргументую
чи свою позицію, пише, що у своїй су
купності юридична особа становить
колектив її учасників, відображає їх
34

спільні майнові права та обов’язки.
Вони відрізняються від майнових
прав та обов’язків осіб, які набули
спільної власності без створення юри
дичної особи. Саме тому цілком
логічним є визнання права колектив
ної, кооперативної, трастової чи іншої
групової власності, в основі якої
лежить приватна власність, хоча вона і
відображає спільні господарські, май
нові та інші інтереси. Спільне майно
використовується у своїй сукупності,
незважаючи на те, що воно відокрем
лене від кожного пайовика, тобто є
колективним майном. Колективні
форми господарювання, які є в усіх
країнах світу, передбачають наявність
колективного майна, частка якого у
вигляді паю, акції належить кожному
члену колективного формування. Од
нак кожний із них не може розпоряди
тися цим майном, здійснити повнова
ження власника. Вони здійснюються
юридичною особою в установленій
формі та у визначеному порядку.
Ще раніше В. Семчик стверджував,
що відчуження робітників від загаль
нонародної власності, як і відчуження
колгоспників від власності колгоспів,
ставлення робітників та колгоспників
до власності як до «нічиєї» виникло в
результаті нездійснення її основних
принципів, абсолютизації адміністра
тивнокомандних методів управління,
бюрократизму та догматизму, підміни
суб’єктів та змісту відносин власності
з нібито збереженням їх форми [12,
119].
У свою чергу, Є. Комах, наслідуючи
російського цивіліста В. Іванову та
керуючись тим, що, «…незважаючи на
невизначеність і дискусійність самого
поняття колективної власності у
загальноприйнятому у суспільстві ро
зумінні, вона реально існує на прак
тиці» і саме тому, що «…поряд з дер
жавною і приватною має місце колек
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА ВЛАСНІСТЬ

тивна власність, до якої належать
акціонерні підприємства і підприєм
ства, викуплені трудовими колектива
ми, а також підприємства, які оренду
ють державне майно», — доходить вис
новку, що «колективна власність —
явище об’єктивне, як об’єктивним є і
прагнення людей до колективного гос
подарювання. Колективна (або коопе
ративна) власність існує в усіх краї
нах, хоча не всюди вона закріплена у
конституційному порядку». Ґрунтую
чись на цьому твердженні, Є. Комах
зазначає, що виживуть і розвивати
муться ті форми власності, які будуть
життєздатними та пристосованими до
умов господарювання [8, 5].
Наявність у реальному житті права
колективної власності підтримується
не тільки теоретичними доказами
вчених, а й чинними на сьогодні нор
мативними актами, у тому числі й
Законом України «Про сільськогоспо
дарську кооперацію».
З цього приводу слід сказати, що
ще за радянських часів учений
В. Шкредов висловлював щодо коопе
ративноколгоспної власності слушну
думку, що тільки колгоспу в особі його
загальних зборів належить право во
лодіння, користування та розпоря
джання майном і ніхто без відома кол
госпу не може втручатися в ці права
[12, 112–113].
Відповідно до цього, на нашу дум
ку, має рацію і В. Савельєв, зазначаю
чи, що вченим доводиться зі співчут
тям констатувати про малорухливість
та спрощеність права власності у
вітчизняній правовій системі. При
цьому В. Савельєв зазначає, що нашим
теоретикам права слід побоюватись не
лише домінування англоамерикансь
ких моделей права власності, а й не ви
користовувати спадщину класичного
римського права, яке становить осно
ву сучасної континентальної правової
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системи [17, 23]. Так, наприклад,
Є. Богданов зазначає, що деякі сучасні
цивільноправові відносини, які існу
ють у системі споживчої кооперації, у
сфері банківського кредитування
можна адекватно пояснити й оцінити
тільки «з позиції розщепленої влас
ності» [3, 19–21].
Аналіз правової сутності будьякої
форми власності свідчить, що глибин
ні основи її виокремлення зводяться
переважно до необхідності (чи нама
гання) або надати певному колу
суб’єктів права власності певні пере
ваги, або ввести для них ряд обме
жень. Таким чином, визначення форм
права власності як для суспільства за
галом, так і для кожної окремої люди
ни має, поза сумнівом, вирішальне
значення [13, 15]. Таким чином, це
питання і надалі повинно постійно за
лишатись у центрі уваги вітчизняної
науки цивільного права.
Зокрема, це стосується і нашого аг
ропромислового комплексу, в якому
основними структурами, які вирощу
вали, заготовляли та переробляли
сільськогосподарську продукцію, бу
ли сільськогосподарські виробничі
кооперативи. Основна частка серед
них належала колективним господар
ствам (колгоспам) як юридичним осо
бам.
Продовження «соціальної справед
ливості» приватизації в агропромис
ловому комплексі призвело до масової
ліквідації сільськогосподарських коо
перативів, перетворивши їх на товари
ства з обмеженою відповідальністю та,
водночас, так званого розпаювання
колгоспної землі. Наступним етапом
приватизації в цьому напрямі є прива
тизація землі як національного багат
ства нашої держави. Поза сумнівом, це
є результатом прямого ігнорування та
кої форми власності, як колективна чи
кооперативна.
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Не менш цікаву думку висловив
свого часу О. Пушкін, який вважав,
що право власності повинно бути ди
ференційоване на: а) право приватної
власності (власність громадян і недер
жавних комерційних юридичних осіб;
б) право державної власності; в) право
комунальної власності; г) право влас
ності об’єднань громадян. Правда, при
цьому О. Пушкін вважав за доцільне
відмовитися від поняття колективної
власності, а також від категорії пуб
лічної власності [14, 18–19].
Виокремивши право власності
об’єднань громадян як самостійну
форму права власності, О. Пушкін тим
самим вдало підкреслив особливості
такого виду юридичних осіб, як
об’єднання громадян, специфіку їх
правоздатності та правового режиму
майна, що їм належить.
Таким чином, у науці цивільного
права уже є відповідні теоретичні до
кази про існування в реальному житті
права колективної (корпоративної)
власності, яка заснована на членстві
(участі), хоча, як ми зазначали, вона і
не закріплена на законодавчому рівні.
Так, наприклад, І. СпасибоФатєєва
стверджує, що перше застереження,
яке варто зробити, перш ніж розпочати
аналіз відносин власності, — це ототож
нення АТ із корпораціями. Тоді логічно
стверджувати, що право власності АТ є
правом власності корпорацій або кор
поративною власністю [20, 25].
Необхідно зазначити, що Ю. Уша
кова, аналізуючи право колективної
власності, доходить висновку, що не
обхідно визначати приватне під
приємство, яке діє на основі приватної
власності громадян, та підприємство,
що діє на основі колективної власності
суб’єкта господарювання (юридичної
особи) [23, 26].
Натомість відомий російський уче
ний Є. Суханов відстоює точку зору,
36

згідно з якою форма власності є неко
ректною юридичною конструкцією.
На його думку, категорія «форма влас
ності» є даниною політекономічній
трактовці юридичних категорій, а еко
номісти так заплутали проблематику
власності, що навіть саме поняття
«власність» має багато визначень.
Тому Є. Суханов доходить виснов
ку, що жодних форм власності немає, а
є лише одне єдине право власності із
стандартним, єдиним набором право
мочностей (можливостей), якими
можуть володіти різні суб’єкти — гро
мадяни, юридичні особи, держава та
інші публічноправові утворення [21,
772].
Ще раніше подібну думку вислов
лювала Л. Щеннікова. Вона ствер
джує, що з позиції цивільного права
немає форм власності, а є тільки різні
суб’єкти цього права [25, 24]. Крім
цього, вона пропонує зовсім відмови
тись від поняття «приватна влас
ність», оскільки вважає його політизо
ваним.
Загалом таку ж позицію підтримує
і К. Скловський. Він наголошує, що
право власності безпосередньо не
відображає економічних відносин
власності, навіть якщо вони й існують
[19, 159].
Фактично таку саму думку вислов
люють і українські цивілісти. Так,
І. СпасибоФатєєва стверджує, що
«…не може йтися про систему права
власності, що складається з таких його
форм, як приватна, колективна, дер
жавна та комунальна. Такий поділ є
неприпустимим, оскільки не існує їх
окремих правових режимів, адже Кон
ституцією визначається рівність усіх
суб’єктів права власності» [27, 307].
Подібна точка зору висловлена і авто
рами академічного курсу Цивільного
права України за редакцією Я. Шев
ченко, де стверджується, що у ЦК Ук
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раїни не врегульовуються так звані
форми власності, які є економічною, а
не правовою категорією [26, 27]. Крім
того, Я. Шевченко вважає непотріб
ним сам поділ на форми власності, і
зазначає, що єдино можливою фор
мою існування для правових відносин
власності є саме право власності, кот
ре може виражатися як індивідуальне,
коли є один суб’єкт, і як загальне, коли
наявна множинність суб’єктів [13, 10].
Неприйнятність категорії форми
власності відповідною групою сучас
них цивілістівдослідників можна по
яснити так. Поперше, причиною не
прийнятності категорії «форма влас
ності» є світоглядна заангажованість
підходів до просування тієї чи іншої
правової концепції і, насамперед, у
спробі позбутись марксистських еле
ментів форм власності, таких як
визнання пріоритетності соціально
економічної природи форм власності
й зумовленого впливу цієї природи на
політичні відносини. Саме цим запе
речується той факт, що форми влас
ності впливають на процеси володіння
економічною владою і на політичні
фактори суспільного розвитку.
Вихідною методологічною основою
такої позиції слугує також стійка точ
ка зору західних спеціалістів, для яких
у еволюції конституційного ладу важ
ливішим є не зміна форм власності, а
перерозподіл влади у суспільстві [1,
25].
Подруге, причиною такої неприй
нятності є те, що, спираючись на кон
ституційні положення про розрізнен
ня форм власності, можна встановити
їх певну нерівність. Така нерівність
уже існує. Вона існувала б і в тому ви
падку, якби і в Конституції нічого не
вказувалось про форми власності.
Є. Суханов з цього приводу говорить,
що в дійсності жодної рівності форм
власності немає і не може бути, ос
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кільки правовий режим майна, яке
знаходиться у приватній та публічній
власності, розрізняється за об’єктом
права власності, за підставами виник
нення, а також за обсягом та характе
ром юридичної відповідності суб’єктів
права власності [21, 771].
Тим більше що у Конституції
України закріплено не рівність форм
власності, а рівний правовий захист,
що, у свою чергу, не є гарантією забез
печення реальних факторів рівності
цих форм.
Заперечення економічного змісту
форм власності об’єднує правове ре
гулювання відносин власності. Для
права власності в цивільноправово
му розумінні необхідний конкретний
суб’єкт, який може бути учасником
майнових відносин. Тому для форми
права власності головною є особ
ливість конкретного суб’єкта товар
ногрошових відносин. Стосовно цьо
го В. Мазаєв зазначає, що коли суб’єкт
досить конкретний, то його зручніше
визначати у традиційній формі фізич
ної або юридичної особи, підібрати
відповідні організаційноправові фор
ми їх участі в цивільному обороті з
відповідним набором правомочностей
власника. Але коли йдеться про таких
учасників відносин власності, як на
род, нація, окремі соціальні спільно
ти, то відносини власності за участю
цих суб’єктів цивілісти називають
економічними, а не правовими [10,
187].
Слушною, на нашу думку, є вказівка
В. Савєльєва на те, що ЦК Російської
Федерації фіксує так звану елементар
ну (спрощену) модель права власності,
яка нерідко виражена формулою: одна
річ — одне право власності [17, 19]. Ця
теза підтверджується і нормою ст. 316
ЦК України, відповідно до якої «пра
вом власності є право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно
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до закону за своєю волею, незалежно
від волі інших осіб».
Отже, чинне цивільне законодавст
во України не визначає дефініції влас

ності, а тому без суттєвої цивілістич
ної доктрини про власність неможли
во пізнати і юридичну природу права
власності.
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підставі аналізу наукових досліджень вчених та чинного законодавства автор відстоює думку
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Н

орми спадкового права відігра
ють не лише для цивільного
обороту, а й для суспільства за
галом надзвичайно важливу роль.
У них відображаються ті чи інші
ціннісні орієнтири та моральні засади,
за допомогою цих норм створюються
механізми охорони певних благ як
майнового, так і немайнового характе
ру. Не випадково ще на початку XX ст.
відомий цивіліст М. Пергамент наго
лошував, що норми спадкового права
«слугують показником рівня культури
епохи» [1].
Після проведення у 2003 р. коди
фікації цивільного права, яка завер
шилася прийняттям 16 січня 2003 р.
нового ЦК України, спадкове право,
як і цивільне право загалом, увійшло у
новий, посткодифікаційний, етап сво
го розвитку, під час якого проявилися
певні особливості спадкового права як
підгалузі цивільного права.
Характерною особливістю спадко
вого права є те, що воно майже не роз
вивається поза межами кодифікова
них актів законодавства, тобто ЦК
України. Якщо такі підгалузі цивіль
ного права, як сімейне, житлове право,
право інтелектуальної власності ма
ють своєю джерельною основою не
тільки ЦК, а інші законодавчі акти

(СК, ЖК, численні закони та інші нор
мативноправові акти про охорону
прав на окремі об’єкти інтелектуаль
ної власності), то стосовно спадкового
права можна сказати, що концентрова
ним виразом його норм є саме ЦК, в
якому спадкове право зосереджене в
однойменній Книзі (Книга VI). Зви
чайно, норми спадкового права міс
тяться і в деяких інших законодавчих
актах, наприклад Земельному кодексі
України, законах «Про міжнародне
приватне право», «Про банки і бан
ківську діяльність», «Про державні
гарантії відновлення заощаджень гро
мадян України» тощо, однак такі
«вкраплення» мають фрагментарний
характер та не свідчать про багатодже
рельність спадкового права. Видаєть
ся, що відходити від цього правила не
слід і в майбутньому, при подальшому
удосконаленні законодавства про
спадкування.
Однак потреба врегулювати окремі
відносини у сфері спадкування існує
вже зараз. Так, існує необхідність рег
ламентації на законодавчому рівні пи
тань спадкування окремих об’єктів
цивільних прав, зокрема цінних папе
рів, прав та обов’язків щодо юридичних
осіб, майнових комплексів підприємств
тощо. Цим питанням у Книзі VI ЦК
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приділено надзвичайно мало уваги.
Крім того, на стадії формування знахо
диться спадковий процес. У цьому
сенсі потребує унормування процедура
оформлення спадкових прав, вжиття
заходів щодо охорони спадкового май
на, зокрема розширення переліку цих
заходів. У найбільш загальному ви
гляді ці питання мають бути врегульо
вані у ЦК, а процесуальний бік пови
нен регулюватися Нотаріальним про
цесуальним кодексом*, Законом Украї
ни «Про нотаріат». Нині ці питання
лише фрагментарно регулюються цим
Законом та підзаконними актами
Міністерства юстиції України, зокрема
Інструкцією про порядок вчинення но
таріальних дій нотаріусами України,
що не можна вважати правильним. Як
вихід із ситуації можна запропонувати
такий шлях, як детальну структури
зацію та диференціацію Книги VI ЦК,
доповнення її новими положеннями.
Не можна виключати у майбутньому
прийняття Спадкового кодексу, на
кшталт Єдиного спадкового кодексу
США, ухваленого у 1969 р.
В Україні законопроектна і законо
творча діяльність з удосконалення
Цивільного кодексу і цивільного зако
нодавства загалом зведена до внесен
ня окремих змін, зумовлених кон’юнк
турними потребами, і має здебільшого
хаотичний характер. Прикладом мож
на назвати пакет законів антикризової
спрямованості. Відсутні серйозні на
працювання концептуальних підходів
розвитку законодавства. За такого під
ходу очікувати «на виході» якісний
нормативний матеріал, який гар
монічно висуватиметься в систему
законодавства, не доводиться. Нато
мість у Російській Федерації розроб

лено вісім концепцій розвитку законо
давства, що охоплюють різні аспекти
приватноправової сфери. Слід назвати
концепцію удосконалення загальних
положень ЦК Російської Федерації,
концепцію розвитку законодавства
про юридичні особи, концепцію роз
витку законодавства про речові права,
концепцію розвитку законодавства
про цінні папери і фінансові угоди,
концепцію розвитку цивільного зако
нодавства про нерухомі речі, кон
цепції удосконалення розділів ЦК
«Права на результати інтелектуальної
діяльності і засоби індивідуалізації»
та «Міжнародне приватне право».
І вже останнім часом побачила світ
узагальнена Концепція розвитку ци
вільного законодавства Російської
Федерації, яка була схвалена 7 жовтня
2009 р. Радою при Президенті РФ з
кодифікації та удосконалення цивіль
ного законодавства [2]. Такий ґрун
товний підхід до законотворчої діяль
ності заслуговує високої оцінки.
Більше того, проблемами розвитку і
удосконалення цивільного законодав
ства всіляко опікується держава, при
чому на самому високому рівні. Зокре
ма керівництво Радою з кодифікації та
удосконалення цивільного законодав
ства здійснюється Президентом РФ
Д. Медвєдєвим, який при схваленні
Концепції звернув увагу на необхід
ність ретельного аналізу цивільного
законодавства, яке пов’язане не тільки
з юридичними особами, організа
ціями, а з правами і можливостями
кожного громадянина країни. Разом із
цим, аналізуючи зміст концепцій роз
витку російського цивільного законо
давства, слід вказати, що їхні поло
ження жодним чином не торкаються

* Проект Нотаріального процесуального кодексу був внесений до Верховної Ради України народним депута
том І. Бережною, реєстр. № 3197 від 19 вересня 2008 р., тоді ж (25 вересня 2008 р.) проект було вручено для
ознайомлення. 25 лютого 2010 р. надійшов висновок Головного науковоекспертного управління 25 лютого
2010 р., за яким за результатами розгляду в першому читанні проект Нотаріального процесуального кодексу
України доцільно відхилити (http://gska2.rada.gov.ua).
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проблем розвитку спадкового права.
Пояснень цьому може бути декілька.
Поперше, розділ ЦК, присвячений
спадкуванню, набув чинності останнім
і не повністю опрацьований із прак
тичного боку.
Подруге, не сформувалося нове
покоління власників, особливо вели
ких спадкових об’єктів, багатств, для
яких актуальними є проблеми законо
давчого забезпечення ефективного та
максимально безболісного переходу
цих об’єктів від спадкодавців до спад
коємців.
Потретє, спадкове право, будучи
традиційно консервативною підгалуз
зю цивільного права, найменш спри
ятливе до новел.
Однак це не означає, що спадкове
право не розвивається і відсутні по
треби досліджувати основні проблеми
і напрями його розвитку, встановлю
вати шляхи удосконалення.
Наступною проблемою спадкового
права посткодифікаційного періоду є
необхідність формування та уніфі
кації єдиної, узгодженої практики йо
го застосування. Особливо гостро
стоїть питання уніфікації судової та
нотаріальної практики. І нотаріальна, і
судова практика з питань спадкування
формувалися протягом багатьох ро
ків, ще за часів дії ЦК УРСР 1963 р.,
накопичився певний досвід, склалися
і прогресивні, і досить суперечливі
підходи. Для нотаріусів в умовах залу
чення до оформлення спадкових прав
не тільки державного, а й приватного
нотаріату, формування єдиної нота
ріальної практики у цій сфері є вкрай
необхідним. На жаль, робиться для
цього дуже мало, багато питань зали
шаються невирішеними. Яскравим
прикладом є проблема оформлення
спадкових прав, коли до складу спад
щини входить частка у спільній
сумісній власності. Відповідно до по
42

ложень ч. 1 ст. 1226 ЦК України част
ка у праві спільної сумісної власності
спадкується на загальних підставах.
Верховний Суд України визначив, що
для оформлення права на спадщину
закон не вимагає рішення суду про
визначення частки спадкодавця, ос
кільки такі частки вважаються рівни
ми в силу презумпції рівності часток у
праві спільної власності (п. 12 поста
нови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику у спра
вах про спадкування» від 30 травня
2008 р. № 7). Тим не менше, у п. 224
Інструкції про порядок вчинення но
таріальних дій нотаріусами України,
яка затверджена наказом Міністерства
юстиції України від 3 березня 2004 р.
№ 20/5, міститься положення, що но
таріус може видати свідоцтво про пра
во на спадщину за законом чи за
заповітом після смерті одного з учас
ників спільної сумісної власності ли
ше після виділення (визначення) ча
стки померлого у спільному майні. Як
бачимо, буквальному змісту ч. 1
ст. 1226 ЦК України норма Інструкції
аж ніяк не відповідає. Для оформлен
ня спадкових прав спадкоємці зму
шені подавати позови до судів, імітую
чи при цьому судовий спір, якого
насправді не існує. Причому це поло
ження збереглося в Інструкції і після
внесення до неї змін наказом Міні
стерства юстиції України від 15 черв
ня 2009 р. № 1062/5, обумовлених у
свою чергу істотними змінами в Закон
України «Про нотаріат» (Закон Ук
раїни «Про внесення змін до Закону
України «Про нотаріат» вiд 1 жовтня
2008 р. № 614VI). Не вирішують цієї
суперечності й Методичні рекомен
дації щодо вчинення нотаріальних дій,
пов’язаних із вжиттям заходів щодо
охорони спадкового майна, видачею
свідоцтв про право на спадщину та
свідоцтв про право власності на частку
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в спільному майні подружжя, схва
ленні рішенням Науковоекспертної
ради з питань нотаріату при
Міністерстві юстиції України від
29 січня 2009 р. Безумовно, така ситу
ація є неприродною. Видається, що
нотаріальна і судова практика з цього
питання повинні бути узгоджені, а
Інструкція про порядок вчинення но
таріальних дій нотаріусами України
має бути приведена у відповідність до
положень ЦК та враховувати підходи,
закладені у названій постанові Плену
му Верховного Суду України. Можли
во, уніфікації практики застосування
законодавства про спадкування спри
ятиме визнання на законодавчому
рівні загальнообов’язкової (по суті —
нормативної) сили за постановами
Верховного Суду України за конкрет
них справ. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 38
Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів» від 7 липня 2010 р.
№ 2453VI Верховний Суд України
переглядає справи з підстав неоднако
вого застосування судами касаційної
інстанції однієї і тієї ж норми мате
ріального права у подібних право
відносинах. При цьому процесуаль
ним законом (ст. 3607 ЦПК та ана
логічні норми інших процесуальних
кодексів) передбачено, що рішення
Верховного Суду України, прийняте
за наслідками розгляду заяви про
перегляд судового рішення з мотивів
неоднакового застосування судами ка
саційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права у подібних
правовідносинах, є обов’язковим для
всіх суб’єктів владних повноважень,
які застосовують у своїй діяльності
нормативноправовий акт, що містить
зазначену норму права, та для всіх
судів України, а суди зобов’язані при
вести свою судову практику у відпо
відність до рішення Верховного Суду
України. Вважаємо, що при прийнятті
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таких нормативних рішень Верховний
Суд враховуватиме ті позитивні на
працювання, що визначені в існуючих
постановах Пленуму Верховного Суду
України, у тому числі у справах про
спадкування чи в інших цивільних
справах.
Базовою для спадкового права є ка
тегорія спадщини. Для розкриття її
змісту законодавець використовує по
няття «склад спадщини». У цьому
аспекті недостатньо врегульованим у
цивільному законодавстві України є
спадкування окремих об’єктів, що вхо
дять до складу спадщини. Насамперед
це стосується зобов’язальних прав
вимоги, майнових прав та обов’язків
щодо юридичних осіб, майнових ком
плексів, деяких інших об’єктів. Так,
серед об’єктів нерухомого майна ви
окремлюють майнові комплекси. При
чому чинний ЦК України прямо не
перелічує майнові комплекси в сис
темі об’єктів цивільних прав, однак
системний аналіз цивільноправових
норм дає змогу дійти висновку, що
майновими комплексами визнаються:
1) садиба; 2) підприємство; 3) житло
вий комплекс. Безумовно, не виклю
чається існування інших майнових
комплексів, наприклад, комплексу не
житлових будівель і споруд [7, 27–36].
Крім того, у законодавстві згадується
про існування цілісного майнового
комплексу фермерського господарст
ва (ст. 23 Закону України «Про фер
мерське господарство» від 19 червня
2003 р. № 973IV). Вказані об’єкти, бу
дучи включеними до складу спадщи
ни, мають переходити до спадкоємців
у порядку спадкування. Однак норми
Книги VI ЦК України, які встановлю
ють особливості спадкування окремих
об’єктів (статті 1225–12311 ЦК), жод
ним чином не торкаються спадкуван
ня майнових комплексів. Занадто
лаконічними у цьому плані є й інші за
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конодавчі акти. Так, Закон «Про фер
мерське господарство» лише містить
загальне правило, що спадкування
фермерського господарства (цілісного
майнового комплексу або його части
ни) здійснюється відповідно до зако
ну. Ситуація «мовчання» законодавця
призводить до того, що унеможлив
люється процедура оформлення спад
кових прав на майнові комплекси в
порядку безспірної юрисдикції, тобто
в нотаріальному порядку. Спадкоємці
змушені для реалізації своїх прав
звертатися з позовами до судових ор
ганів, що в умовах відсутності реаль
ного спору про право не можна вважа
ти правильним. Тому необхідно при
доопрацюванні норм ЦК України про
спадкування збільшити питому вагу
регулювання особливостей спадку
вання окремих об’єктів цивільних
прав.
Тенденцією розвитку спадкового
права не тільки у національному ви
мірі, а й у площині європейської та
світової інтеграції, можна назвати зро
стання активності уніфікаційних
робіт у сфері міжнародного приватно
го права, що не могло не торкнутись і
галузі спадкування [3, 370–371].
У рамках Європейського Союзу
гармонізація систем спадкування зна
ходить свій вияв насамперед у не
обхідності запровадження взаємного
визнання рішень про спадкування [4].
30 листопада 2000 р. Радою Євро
пейського Союзу було схвалено Ком
плексну програму «Про реалізацію
принципу взаємного визнання рішень
судів з цивільних та торговельних
справ». Ця програма охоплює і спад
кове право. Концептуальним поло
женням програми є принцип взаємно

го визнання рішень судових органів,
керуючись тим, що в європейському
правовому просторі будьякі рішення
з цивільних справ, у тому числі й
рішення з питань спадкування, по
винні перебувати у «вільній цирку
ляції», щоб прийняття рішення в
одній з державучасниць безпереш
кодно спричиняло виникнення по
в’язаних з ним наслідків в інших дер
жавахучасницях. Лише на перший
погляд можна говорити, що обумов
лені програмою зміни стосуватимуть
ся виключно процесуальних питань, а
не матеріального права*. Глобальний
характер програми свідчить, що нею
охоплені питання спадкового права,
включаючи складання заповітів,
оформлення спадкових прав та вирі
шення справ про спадкування з іно
земним елементом у рамках Європей
ського Союзу. Так, при проведенні
досліджень в рамках реалізації програ
ми висловлюється думка про запрова
дження за моделлю Гаазької конвенції
про міжнародне управління майном
померлих осіб (Гаага, 2 жовтня
1973 р.), при одночасній гармонізації
колізійних норм щодо спадкового ста
туту, єдиного європейського свідоцтва
про спадкування, яке б визначало по
вноваження власника свідоцтва (чи
загальною формулою із вказівкою на
виключення або шляхом прямого пе
рерахування). У національних умовах
про таке наближення систем спадку
вання і процедур оформлення спад
щини поки що не йдеться. Хоча в
українських реаліях така тенденція
знайшла свій вияв у певному приско
ренні процесу приєднання України до
багатосторонніх міжнародних дого
ворів універсального характеру. Слід

* На думку Германського інституту нотаріусів, гармонізація матеріального спадкового права держав — членів
ЄС є нездійсненною та недоцільною. У кожній державі існують різні правові традиції, склалися різні уявлен
ня про шлюб та сім’ю, зокрема про черговість спадкування за законом та право на обов’язкову частку у спад
щині. Більшість розбіжностей між національними правовими системами можуть бути усунені однозначним
визначенням права, що застосовується. Слід обмежитись лише оприлюдненням у мережі Інтернет останньої
редакції національних законів про спадкування [5].
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назвати насамперед такі конвенції:
про колізію законів, які стосуються
форми заповітів (Гаага, 5 жовтня
1961 р.), про створення системи
реєстрації заповітів (Базель, 16 травня
1972 р.), про міжнародне управління
майном померлих осіб (1973 р.), кон
венцію, що передбачає єдиний закон
про форму міжнародного заповіту
(Вашингтон, 26 жовтня 1973 р.). Серед
названих міжнародноправових актів
Україна Законом від 17 грудня 2009 р.
№ 1772VI приєдналася до Конвенції
про колізію законів, які стосуються
форми заповітів, та до Конвенції про
запровадження системи реєстрації
заповітів (Базель, 16 травня 1972 р.),
яку ратифіковано Законом 10 липня
2010 р. № 2490VI. Видається, це зу
мовлено тим, що приєднання до вказа
них конвенцій не потребує внесення
докорінних змін до чинного законо
давства України, зокрема система
реєстрації заповітів в Україні вже
існує.
Базельська конвенція про запрова
дження системи реєстрації заповітів
1972 р. (далі — Базельська конвенція)
розроблена в рамках Ради Європи та
спрямована на створення державами
учасницями національних банків да
них заповітів, а також забезпечення
обміну ними при регулюванні міжна
родного спадкування [5, 159–160].
Самою Конвенцією визначено, що си
стема реєстрації дозволятиме за
повідачу реєструвати свій заповіт для
зменшення ризику того, що заповіт за
лишиться невідомим чи буде знайде
ний із запізненням, а також для спри
яння виявленню існування цього
заповіту після смерті заповідача та
пошукові заповітів, учинених за кор
доном. Таким чином, створення і
функціонування реєстру заповітів та
системи їх реєстрації в Україні має ве
лике практичне значення, відповідає
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зарубіжному досвіду і засадам євро
пейської інтеграції.
Актом імплементації в національне
законодавство положень Базельської
конвенції став Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з ратифікацією
Конвенції про запровадження системи
реєстрації заповітів» від 21 вересня
2010 р. № 2527VІ, яким внесено зміни
до ЦК України та Закону України
«Про нотаріат». Результатом внесених
змін стало введення на рівні закону
правила про обов’язковість державної
реєстрації у Спадковому реєстрі в
порядку, затвердженому Кабінетом
Міністрів України». Державній реєст
рації підлягають:
1) заповіти, посвідчені нотаріуса
ми, іншими посадовими, службовими
особами, визначеними законом;
2) скасування заповіту та внесення
до нього змін (ч. 7 ст. 1254 ЦК Ук
раїни);
3) спадкові договори (ч. 1 ст. 1304
ЦК України).
Слід сказати, що до приєднання до
Базельської конвенції в Україні існу
вала та існує національна система
реєстрації заповітів, подібна до анало
гічних систем європейських країн, та
ких як Австрія, Бельгія, Франція,
Швейцарія, що вигідно відрізняє її від
інших держав колишнього СРСР, зок
рема від Російської Федерації, де
відсутні централізовані джерела отри
мання відомостей про заповіти, їх
зміну або скасування, про що зазнача
ли російські науковці [5, 159]. Тому
варто врахувати існуючі позитивні на
працювання національної системи
реєстрації заповітів.
До ратифікації Базельської кон
венції питання про здійснення реєст
рації заповітів у спадковому реєстрі
вирішувалося на підзаконному рівні
актами Міністерства юстиції України.
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О. Печений

Відповідно до п. 5 наказу Мін’юсту
України від 17 жовтня 2000 р. № 51/5
всі заповіти, складені та посвідчені,
змінені або скасовані в установленому
законодавством порядку, заведені
спадкові справи та видані свідоцтва
про право на спадщину з 1 грудня
2000 р. підлягають обов’язковій реєст
рації в Спадковому реєстрі у порядку,
передбаченому Положенням про Єди
ний реєстр. Цим же наказом було за
тверджено Положення про Спадковий
реєстр, яке застосовується, з ураху
ванням змін і доповнень, нотаріусами
та іншими особами — учасниками
спадкового процесу й донині. При
цьому слід наголосити, що в будьяких
законодавчих актах, зокрема в ЦК, За
коні України «Про нотаріат», правило
про реєстрацію заповітів, спадкових
справ та свідоцтв про право на спад
щину було відсутнє.
Натомість внесеними змінами пе
редбачено, що порядок державної
реєстрації встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Видається, що це положення, відоб
ражене у ч. 4 ст. 1247, ч. 7 ст. 1254, ч. 1
ст. 1304 ЦК України, слід визнати
юридично не бездоганним. Поперше,
незмінними залишилися загальні пра
вила щодо державної реєстрації,
визначені ст. 210 ЦК України, за якою
правочин підлягає державній реєст
рації лише у випадках, встановлених
законом. Так само законом встанов
люється перелік органів, які здійсню
ють державну реєстрацію, порядок
реєстрації, а також порядок ведення
відповідних реєстрів. Безсумнівним є
віднесення заповітів і спадкових дого
ворів до правочинів. Тому порядок їх
державної реєстрації повинен вста
новлюватись саме законом, а не акта
ми Кабінету Міністрів України. Саме
такий підхід відповідатиме місцю по
станов Кабінету Міністрів України в
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системі актів цивільного законодав
ства, окресленою ст. 4 ЦК України.
Подруге, крізь таке рішення зако
нодавця проглядається прагнення
виокремити систему реєстрації право
чинів і систему реєстрації заповітів, що
продовжує пагубну тенденцію без
підставного множення систем реєст
рації (правочинів, нерухомого майна,
прав на нього, а відтепер і заповітів),
що негативно відбивається на ста
більності та прозорості цивільного
обороту в цілому. Більше того, такий
підхід не дозволяє однозначно відпо
вісти на питання про юридичне зна
чення державної реєстрації (заповіту,
його зміни чи скасування, спадкового
договору) та наслідки її недотримання.
Якщо раніше нами відстоювалася
позиція, що відсутність у Спадковому
реєстрі запису про реєстрацію за
повіту не повинна впливати на його
дійсність, тобто не може вважатися
недійсним заповіт, посвідчений із до
триманням встановлених ЦК правил,
але не зареєстрований у Спадковому
реєстрі, як того вимагає Положення
про Спадковий реєстр, зокрема з вини
особи, яка його посвідчила чи з інших
обставин [6, 37], то тепер, з урахуван
ням імперативної вимоги законодавця
щодо державної реєстрації заповіту
(змін заповіту або його скасування, а
також спадкового договору) у Спад
ковому реєстрі в порядку, затвердже
ному Кабінетом Міністрів України,
для відстоювання первісної думки
потрібні додаткові аргументи. Хоча за
смислом положень самої Базельської
конвенції факт реєстрації чи відсут
ності реєстрації заповіту на його
дійсність не впливає. Відповідно до
ст. 10 Конвенція не впливає на поло
ження, які в кожній Договірній дер
жаві стосуються дійсності заповітів й
інших актів, зазначених у цій Кон
венції. Враховуючи, що Закон України
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«Про внесення змін до деяких законо
давчих актів України у зв’язку з ра
тифікацією Конвенції про запрова
дження системи реєстрації заповітів»
набирає чинності через шість місяців з
дня його опублікування, є підстави
сподіватись на вирішення проблем
імплементації Базельської конвенції
законодавчим шляхом.

Загалом, щодо врахування вимог
міжнародних актів у сфері спадкуван
ня в Україні чимало вже зроблено,
однак це лише початковий етап, у пло
щині удосконалення законодавства і
практики його застосування ще слід
зробити багато.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Пергамент М. Я. «Пределы наследования» в гражданском праве. — СПб., 1906.
2. http://www.privlaw.ru/concepciya.rtf
3. Наследственное право : учеб. / Инт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ ; отв. ред. К. Б. Ярошенко. — М., 2005. — 448 с.
4. Ульрих Хаас. Единое европейское правовое пространство по делам о наследстве //
http://www.notiss.ru/usrimg/haas_ru.htm
5. Валькова Е. В. Особенности международноправового регулирования наследования по завеща
нию // Известия вузов. Правоведение. — 2007. — № 3. — С. 155–160.
6. Печений О. П. Спори про спадщину : аналіз типових помилок у справах про спадкування за
заповітом // Вісник Верховного Суду України. — 2009. — № 9. — С. 33–38.
7. Печений О. П. Майнові комплекси в системі об’єктів нерухомого майна // Українське комер
ційне право. — 2009. — № 9. — С. 27–36.

Печений О. П. Про деякі теоретичні проблеми спадкового права
Анотація. Стаття присвячена деяким теоретичним і прикладним питанням сучасного спадко
вого права України. Проаналізовано питання, що стосуються приєднання України до міжна
родних конвенцій з питань, пов’язаних із міжнародним спадкуванням.
Ключові слова: спадкування, спадщина, заповіт.
Печеный О. П. О некоторых теоретических проблемах наследственного права
Аннотация. Статья посвящена некоторым теоретическим и прикладным проблемам совре
менного наследственного права Украины. Проанализированы вопросы, касающиеся присое
динения Украины к международным конвенциям по вопросам, связанным с международным
наследованием.
Ключевые слова: наследование, наследство, завещание.
Pechenyi O. On some theoretical problems of inheritance law
Annotation. The article analyses main problematic issues arising in theory and judicial practice
when disputes over inheritance, including international aspect of inheritance.
Key words: inheritance, heritage, testament.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

47

СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ
(ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ)

О. СОЛОВЙОВ
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права № 1
(Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого)

С

уб’єктивне право, згідно з пану
ючою в науці цивільного права
думкою, є обов’язковим елемен
том правовідношення. Аналіз пра
вовідношення власності, з урахуван
ням абсолютного характеру останньо
го, неможливий без дослідження
змісту суб’єктивного права власності.
Тому в цій статті необхідно послідо
вно дослідити структуру (зміст) права
власності як суб’єктивного цивільного
права.
Для того щоб встановити зміст
будьякого суб’єктивного права, необ
хідно визначити поняття і структуру
останнього. Ґрунтуючись на сталому в
теорії права уявленні про суб’єктивне
право, зазначений елемент змісту
будьякого правовідношення, у тому
числі й правовідношення власності, є
видом і мірою можливої (або дозволе
ної) поведінки суб’єкта права, що
встановлена юридичними нормами
для задоволення його інтересів і забез
печується державою. Під структурою
суб’єктивного права розуміють його
побудову, що виражається у зв’язку
елементів — юридичних можливостей
(правомочностей), наданих суб’єктові.
Правомочність як складова частина
змісту суб’єктивного права є конкрет
ною юридичною можливістю, що на

дана правосуб’єктній особі з метою за
доволення її інтересів. При цьому кла
сична структура суб’єктивного права
складається з трьох груп правомочно
стей:
1. Правомочність на власні пози
тивні дії (інакше: правовикористан
ня), під якою розуміють можливість
здійснення самим суб’єктом права
фактично і юридично значущих дій;
2. Правомочність вимоги (інакше:
правомочність на чужі дії, правовико
нання), що означає можливість заці
кавленої особи вимагати від зобов’яза
ного суб’єкта виконання покладених
на нього обов’язків;
3. Правомочність на захист (інак
ше: право на захист, правозахист), що
є: а) можливістю використання або
вимоги використання державнопри
мусових заходів у випадках порушен
ня суб’єктивного права з боку зобо
в’язаної особи, або б) можливістю
здійснення самозахисту свого поруше
ного суб’єктивного права.
Різне поєднання зазначених груп
правомочностей призводить до ство
рення того різноманіття суб’єктивних
прав, яке характерне для цивільного
права. При цьому слід наголосити, що
найбільш типовим прикладом концен
трації у змісті суб’єктивного цивільно

© О. Соловйов, 2010
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го права всіх трьох зазначених юри
дичних можливостей є саме право
власності.
З огляду на те, що право власності
належить до абсолютних прав, для йо
го реалізації, на відміну від відносних,
не вимагається активна поведінка з
боку зобов’язаних осіб, правоволоді
лець задовольняється власною по
ведінкою. У цьому і полягає елемент
незалежності володаря абсолютного
права власності від волі й поведінки
«усілякого і кожного» [1] (невлас
ників), який іноді ще називають без
посередністю права власності в сенсі
відсутності між суб’єктивним правом
власності та правовим результатом
здійснення останнього опосередкову
ючого елемента у вигляді активного
обов’язку невласника. Таким чином,
слід погодитися із твердженням В. Ем
про те, що правомочність суб’єкта на
власні позитивні дії становить «голо
вне і визначальне ядро у змісті
суб’єктивного права власності» [2],
жодним чином не применшуючи при
цьому значення правомочності вимо
ги і правомочності на захист, відсут
ність яких не дозволила б власникові
належним чином реалізувати суб’єк
тивне право, що йому належить.
Проблема встановлення змісту
суб’єктивного права власності є
найбільш спірною в теорії права влас
ності й до кінця не вирішеною сучас
ною цивілістикою — як вітчизняною,
так і закордонною. З питання вирі
шення зазначеної проблеми в науко
вій літературі висловлювалися найріз
номанітніші пропозиції, які спробуємо
згрупувати в декілька відносно од
норідних суджень.
1. Представники першої точки зору,
які заперечують необхідність і доціль
ність перелічення правомочностей
власника при визначенні змісту
суб’єктивного права власності, в осно
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ву своїх позицій кладуть визначення
права власності як найбільш повного і
необмеженого речового права. При цьо
му повнота панування суб’єкта права
над річчю розглядається ними як кон
центрація всіх мислимих правомочно
стей, які стосуються об’єкта права
власності, в руках власника, що, у
свою чергу, означає можливість
здійснення будьяких дій, окрім прямо
заборонених законом, відносно свого
майна. На думку прихильників дослі
джуваної позиції, повнота права влас
ності, яка означає практично без
межність його змісту, найнаочніше
виокремлює зазначене право з середо
вища інших речових прав. Крім того, з
повноти права власності виходить
презумпція всіх правомочностей в
особі власника, що слід розуміти у та
кий спосіб — той, хто претендує на
будьяке право в чужій речі, повинен
довести це [3, 273].
Отже, саме наведена вище влас
тивість права власності використо
вується як найбільш сильний аргу
мент проти формулювання змісту
суб’єктивного права власності через
«тріаду» або іншу комбінацію право
мочностей власника, бо навіть при
хильники останнього способу, вслід за
Г. Дернбургом, «вважають право влас
ності не простою арифметичною
сумою окремих правомочностей, а
єдиним, цілісним правом, що містить
всю можливу суму правомочностей,
всю повноту правового панування або
влади особи над річчю, яку цей право
порядок допускає щодо речей» [3,
271]. Інакше кажучи, вирішення за
вдання встановлення змісту права
власності вони бачать через здійснен
ня спроби встановлення меж «най
більш повного і необмеженого» речо
вого права за допомогою виявлення
такої поведінки власника, яка йому
прямо заборонена нормами цивільно
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го права, а не через диференціацію
правомочностей суб’єкта права влас
ності, здійснювану шляхом перелічен
ня всіх можливих, властивих йому
правомочностей, або аналіз невеликої
кількості юридичних можливостей
власника, що входять у «традиційну
модель» (наприклад тріаду) суб’єк
тивного права власності.
2. Інший погляд на проблему змісту
суб’єктивного права власності, що по
лягає в докладній диференціації право
мочностей зазначеного суб’єктивного
права, мають представники англоаме
риканської правової доктрини. У пе
ріод буржуазних революцій і відразу
після нього у цивілістичній доктрині
та цивільному законодавстві більшої
частини країн, що становлять конти
нентальну Європу, домінувала кон
цепція «абсолютного, неподільного і
найбільш необмеженого права влас
ності», яка найбільше відповідала
капіталістичним відносинам, що за
твердилися тоді. На противагу цьому
англійська правова система утримала
багато інститутів феодального права, а
щодо досліджуваного питання — при
пускала можливість роздроблення
права власності на часткові правомоч
ності й розосередження останніх серед
декількох осіб, кожний з яких, у ви
падку володіння певним комплексом
юридичних можливостей стосовно
об’єкта, міг називатися власником. У
дусі англоамериканської традиції
права розуміють власність і сучасні її
представники. Так, Г. Демзетс ствер
джував, що «пучок чи частка прав по
використанню ресурсу — от що стано
вить власність» [4], а американський
правознавець Дж. Уолдорн трактує
власність як «складний пучок відно
син, що істотно розрізняються за своїм
характером і наслідками» [5]. Беручи
до уваги таке уявлення про право
власності, «повне» визначення права
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власності (як його розуміють виразни
ки ідей англоамериканської правової
доктрини. — О. С.), що на сьогодні ста
ло класичним, було запропоновано
англійським юристом А. Оноре і
містило 11 елементів, а саме: 1) право
володіння, тобто право виняткового
фізичного контролю над річчю; 2) пра
во користування, тобто особистого ви
користання речі; 3) право управління,
тобто вирішення питання, як і ким річ
може бути використана; 4) право на
дохід, тобто на блага, що виникають
від особистого користування річчю і
від дозволу іншим особам користува
тися нею (іншими словами — право
привласнення); 5) право на «капіталь
ну вартість» речі (або право суверена),
що припускає право на відчуження,
споживання, марнотрачення, зміну
або знищення речі; 6) право на безпе
ку, тобто імунітет від експропріації;
7) право передавати речі; 8) безстро
ковість; 9) заборона шкідливого вико
ристання, тобто обов’язок утримува
тися від використання речі шкідливим
для інших способом; 10) відпові
дальність у вигляді стягнення, тобто
можливість відбирання речі на сплату
боргу; 11) залишковий характер, тобто
існування правил, що забезпечують
відновлення порушеної правомоч
ності (а не права власності в цілому)
[6].
Перелічені елементи дають змогу
створювати велику кількість комбі
націй, проте, як вважає американ
ський філософ Л. Беккер, не всі їх по
єднання заслуговують назви права
власності. За твердженням автора, та
кими можуть бути визнані: а) право на
«капітальну вартість» (яке Л. Беккер
вважає фундаментальним, а всі інші
перелічені елементи дослідник роз
глядає як приклади захисту, розши
рення, обмеження або розробки цієї
основної правомочності); б) будьяке
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поєднання правомочності, при обо
в’язковому включенні в нього права на
«капітальну вартість»; в) будьякий
конгломерат з перших чотирьох еле
ментів (право володіння, право корис
тування, право управління, право на
дохід) з додаванням до нього права на
безпеку. Разом з тим для того, щоб
будьякий «пучок» правомочностей
було можливо розглядати як право
власності, в зазначену зв’язку обов’яз
ково повинен входити один з перших
п’яти (1–5), вказаних А. Оноре, еле
ментів [7]. Проте навіть у випадку та
ких обмовок Л. Беккер налічив близь
ко 1 500 комбінацій права власності, а
якщо врахувати їх варіювання за
суб’єктами й об’єктами права, то
різноманітність різновидів права влас
ності стає, за словами автора, воістину
«страхітливою» [7].
Такому погляду наприкінці ХХ ст.
приділялась значна увага представ
ників «пострадянської» економічної
теорії. Проте все викладене про дифе
ренціацію правомочностей власника з
очевидністю доводить існування в ан
глоамериканській правовій системі
конструкції розділення («розщеплю
вання») правомочностей власника
між декількома різними особами од
ночасно, яка, у свою чергу, неприйнят
на для континентальної, у тому числі
й української, цивілістики, що ґрун
тується на постулаті про немож
ливість розділення права власності
між власником та іншими особами, і
концентрації всіх можливих право
мочностей власності у володаря
найбільш повного речового права.
Крім того, враховуючи абсолютність,
повноту і виключність, властиву пра
ву власності, слід погодитися із твер
дженням К. Скловського, що «з тех
нічної точки зору важливим є те, що
вичерпного переліку (правомочностей
власника. — О. С.) бути не може у
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принципі, а якщо він все ж вказаний,
маса енергії витрачатиметься на абсо
лютно безглузду боротьбу з пе
реліком» [8, 126].
3. Помірна чи «традиційна» по
зиція, що полягає у виробленні певної
універсальної моделі, юридичної кон
струкції, що складається з невеликої
кількості породжених історичним роз
витком науки цивільного права і та
ких, що надзвичайно широко тракту
ються, правомочностей власника, які
дають змогу найбільш вичерпно охо
пити зміст права власності. Стосовно
вітчизняної цивілістики, то такою тра
диційною юридичною конструкцією є
тріада правомочностей власника по
володінню, користуванню і розпоря
дженню майном.
Раніше досить поширеною була
думка, що тріада правомочностей
власника була запозичена вітчизня
ним законодавством безпосередньо з
Римського приватного права, в якому
містилися вказівки на окремі право
мочності, пов’язані з власністю: uti,
frui, habere, possidere та інші, — а
римському праву були відомі визна
чення права власності, складені за
принципом вичерпного переліку [8,
118–121]. Проте останнім часом більш
аргументованою є точка зору, при
хильники якої стверджують, що «рим
ському праву не властиве розуміння
права власності за допомогою пере
лічення його основних правомочнос
тей» [9]. Зазначена ж тріада зародила
ся у працях середньовічних комента
торів римського права, а в законо
давстві царської Росії вона вперше
з’явилася у ст. 262 т. Х ч. 1 Зведення
законів Російської імперії 1832 р.
(у виданні Зведення законів 1842 р.
ст. 262 т. Х ч. 1 була перенумерована у
ст. 388, у виданні Зведення законів
1857 р. — у ст. 420; під цим номером
вона увійшла і у всі подальші видан
51

О. Соловйов

ня) [3, 255], і надалі була названа
вітчизняною цивілістичною доктри
ною «легальною дефініцією права
власності», і з невеликими модифі
каціями (але неодмінно з вказівкою на
тріаду правомочностей власника) пе
реходила за традицією до Цивільних
Кодексів СРСР і союзних республік, а
потім у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
власність» і в ч. 1 ст. 317 Цивільного
кодексу України 2003 р. (далі — ЦК
України).
У другій половині ХХ ст. у вітчиз
няній науці цивільного права доміну
вала позиція, відповідно до якої юри
дичний зміст права власності як
суб’єктивного права можливо розкри
ти лише шляхом аналізу правомочнос
тей власника, за допомогою яких дося
гається мета задоволення інтересів
останнього, крім того, зазначене су
б’єктивне право цілком визначається
правомочностями володіння, користу
вання і розпорядження. Тому визна
чення права власності обов’язково
повинно містити перелік тих засобів
(володіння, користування і розпоря
дження), що необхідні власнику для
здійснення його влади [10, 382]. Такої
думки у ті часи дотримувались біль
шість цивілістів.
Роблять спроби сформулювати ко
ротке визначення, що підкреслює
«істотне ядро» права власності, й су
часні західноєвропейські юристи. На
думку італійських правознавців
С. Пульятті та Ф. Бартоломеї, влас
ність охоплює тільки дві правомоч
ності: користування і розпорядження.
При цьому С. Пульятті розглядає роз
порядження як «крайню межу» право
мочності користування, тобто зводить
право власності винятково до права
користування [11, 12]. Німецький
дослідник Т. Хасс обмежується лише

тим, що до тріади правомочностей
власника по володінню, користуванню
і розпорядженню майном додає ще од
ну правомочність — управління [13].
Разом з тим і у зазначений період, і
трохи раніше «легальна дефініція пра
ва власності» зазнавала різкої крити
ки вчених. Так, Г. Шершеневич зазна
чав, що «перелічення окремих прав,
поєднаних із правом власності*, не мо
же бути визнано вдалим», а перелічен
ня усіх правомочностей, що входять у
право власності, узагалі не видавалося
йому можливим [14, 236–237]. А. Ве
недиктов, наводячи приклад із судо
вим арештом майна, зазначав, що, не
зважаючи на неможливість реально
здійснити кожну з правомочностей,
котрі входять у тріаду, у зазначеній си
туації «у власника залишається все ж
якийсь реальний «згусток» його права
власності» [3, 15–16]. Узагальнюючи
свої висновки, автор стверджував, що
сумою трьох правомочностей зміст
права власності не вичерпується, а
оскільки окремі правомочності влас
ника, що включаються у відому тріаду,
«не виражають… суті права власності»,
то згадування про неї повинно бути
виключене з визначення права влас
ності [3, 15–16]. Точку зору А. Вене
диктова розділяли і ряд інших автори
тетних дослідників. С. Братусь особ
ливо акцентував увагу на тому, що
«право власності не можна ототожню
вати із сумою правомочностей воло
діння, користування і навіть розпоря
дження» [15]. Непримиренним супро
тивником визначення суб’єктивного
права власності через перелічення
правомочностей суб’єкта зазначеного
права є К. Скловський, на думку кот
рого яким числом правомочностей не
наділявся б власник, його право ніко
ли не буде повним, оскільки завжди

* Мається на увазі тріада правомочностей власника, яка була закріплена в «легальній дефініції» права влас
ності.
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можуть бути придумані й обґрунто
вані юридичні можливості, які до «пе
реліку» (легального чи доктринально
го) не ввійшли*. Водночас реалізація
власником своєї влади над річчю з тих
же позицій завжди може бути квалі
фікована як така, що виходить за межі
зазначеного переліку і тому непра
вомірна. Завершував свої міркування
автор констатацією, що «саме визна
чення права власності за допомогою
будьякого переліку — це знак обме
ження права, пряме виявлення
потенційної, а частіше актуальної
ущербності цього права» [8, 125].
Таким чином, з огляду на очевидну
неприйнятність другого способу ви
значення змісту суб’єктивного права
власності (що полягає у вивченні,
замість єдиного й абсолютного права
власності, «пучка» прав власності),
для романогерманської правової сис
теми і правової системи України зок
рема, враховуючи позитивні елементи,
характерні для першого з перелічених
способів, а також зважаючи, що згідно
з ч. 1 ст. 317 ЦК України зміст права
власності становлять належні власни
кові права володіння, користування і
розпорядження своїм майном, слід
сформулювати таке визначення
суб’єктивного права власності: «Право
власності як найбільш повне і необме
жене суб’єктивне речове право є
юридично забезпеченою можливістю
здійснення власником будьякої пове

дінки відносно свого майна (зокрема —
по володінню, користуванню і розпоря
дженню ним) по своїй волі й незалежно
від волі інших осіб, обмеження якого до
пускається лише у випадках і порядку,
передбачених законом».
Слід зазначити, що, незважаючи на
використання українським законодав
цем і в ЦК України при визначенні
змісту права власності тріади право
мочностей власника, остаточна ре
дакція норми, закріпленої у ст. 317 ЦК
України, не містить дефініцій юридич
них можливостей власника, які вхо
дять у тріаду, що було характерно для
ст. 315 проекту ЦК України. Останню
обставину можна розглядати як част
кове визнання необмеженості змісту
права власності лише тріадою право
мочностей. Проте факт «легального
визнання» тріади все ж таки зобо
в’язує згадати про неї у викладеному
визначенні, що, однак, не можна роз
глядати як недолік, а, навпаки, як ор
ганічне використання при формуванні
юридичної конструкції суб’єктивного
права власності двох основних спо
собів формулювання дефініцій: а) аб
страктного — при якому ознаки права
власності виражаються через таке аб
страктне поняття, як «найбільш повне
і необмежене речове право»; б) ка
зуїстичного — що характеризується
переліченням конкретних різновидів
можливої поведінки власника щодо
свого майна.
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З

астосування терміна «відпові
дальність поручителя за догово
ром поруки» є традиційним як у
науці цивільного права, так і в законо
давстві. Між тим серед цивілістів не
має однозначного розуміння змісту
цього поняття. Насамперед спір вини
кає про те, несе поручитель відпові
дальність за невиконання зобов’язан
ня боржником чи зобов’язаний вико
нати зобов’язання боржника в натурі;
крім того, під сумнів ставиться
наявність власної відповідальності
поручителя за порушення договору
поруки. Відсутністю в цивілістичній
доктрині усталеного підходу щодо цих
питань і зумовлена мета цієї статті.
Проблемами особистих забезпе
чень, зокрема поруки, займалися доре
волюційні вчені Г. Шершеневич [19,
379–389] та К. Побєдоносцев [13,
269–290], а серед сучасних дослідни
ків — Н. Рассказова [14], Ю. Пав
лодський [12], Б. Гонгало [4], О. Ла
тинцев [8] та інші [15; 16; 17].
Порівнюючи висловлені в юри
дичній літературі думки науковців,
спробуємо з’ясувати сутність обов’яз
ку поручителя за договором поруки.
Так, категоричним є висновок І. Но
вицького: «Можливе лише єдине: а са
ме, що поручитель відповідає за вико

нання боржником свого зобов’язання,
тобто зобов’язаний відшкодувати
збитки» [4, 88]. В. Хохлов, поділяючи
цю думку, пише: «Поручитель не зо
бов’язаний виконувати обов’язок за
боржника, він лише несе відпові
дальність за виконання шляхом спла
ти відповідної грошової суми. Той
факт, що при грошових зобов’язаннях
склад виконання збігається з ма
теріальним складом відповідальності,
не повинен вводити в оману» [17, 70].
О. Кот з посиланням на М. Брагін
ського та В. Вітрянського наголошує,
що питання про правову природу
обов’язку поручителя (поручитель не
се відповідальність за невиконання зо
бов’язання боржником чи поручитель
зобов’язаний виконати зобов’язання
боржника в натурі) у літературі ви
рішене на користь першого варіанта,
оскільки надання кредитору права
вимагати від поручителя реального
виконання зобов’язання боржника
змушувало б останнього щоразу нада
вати докази неможливості реального
виконання зобов’язання [7, 130].
Отже, названі дослідники вбачають
обов’язок поручителя у несенні відпо
відальності за несправного боржника і
при цьому розглядають «відповідаль
ність» у вузькому розумінні — як обо
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в’язок відшкодувати кредитору збит
ки та сплатити санкції, які є наслідком
порушення боржником зобов’язання.
«За такого підходу, — на що слушно
звертає увагу Л. Новосьолова, —
відкритим залишається питання щодо
обов’язку поручителя сплатити креди
тору суму боргу за забезпеченим пору
кою основним грошовим зобов’язан
ням, оскільки, — підкреслює дослідни
ця, — традиційно сплата грошового
боргу цивільноправовою відповідаль
ністю не вважається» [11, 36]. Дійсно,
в доктрині цивільного права покла
дання на особу цивільноправової
відповідальності означає виникнення
у неї обов’язку майнового характеру,
якого не було до вчинення правопору
шення. Так, відповідальність у разі по
рушення договірного зобов’язання
виявляється у приєднанні до поруше
ного обов’язку боржника додаткового
обов’язку, а недоговірна відповідаль
ність — у встановленні нового обов’яз
ку. Ці обов’язки не супроводжуються
зустрічним наданням блага і, відпо
відно, правопорушник позбавляється
майнового блага, не отримуючи
замість нього еквівалента. Саме тому
обов’язок виконати зобов’язання в на
турі, навіть у разі відшкодування
збитків та сплати неустойки (реальне
виконання зобов’язання), не розгля
дається як міра цивільноправової
відповідальності (ст. 622 ЦК України).
Такий обов’язок встановлений для
боржника незалежно від порушення
прав кредитора [18, 270].
Таким чином, вказуючи, що пору
читель зобов’язаний відшкодувати
кредитору «лише збитки» або що він
несе «лише відповідальність» у зв’яз
ку з порушенням боржником зобо
в’язання, дослідники не враховують
повернення поручителем кредитору
боргу боржника, з чим не можна пого
дитися.
56

Прибічники другої позиції розгля
дають відповідальність поручителя як
обов’язок виконати за боржника його
зобов’язання надати кредитору те, що
повинен був передати несправний
боржник, тобто йдеться про виконан
ня обов’язку боржника в натурі [19,
296].
Приміром, Н. Рассказова пояснює,
що використання законодавцем слово
сполучення «відповідати за виконан
ня» — лише данина традиції словозас
тосування й безпосередньо не сто
сується норм про відповідальність за
порушення зобов’язань» [6, 703].
Дослідниця наголошує, що тлумачен
ня статей, присвячених правовим
наслідкам порушення зобов’язання,
забезпеченого порукою, і правам пору
чителя, який виконав останнє, дає
змогу дійти висновку, що він повинен
виконати зобов’язання боржника.
Л. Новосьолова також зазначає, що
вираз законодавця про те, що поручи
тель «відповідає», слід сприймати не
лише як умовність, певний епітет,
який не змінює сутності його обов’яз
ку сплатити кредитору борг за борж
ника [11, 37].
І. СпасибоФатєєва, посилаючись
на Д. Мейера, пише, що «при поруці
поручитель зобов’язується перед кре
дитором іншої особи відповідати за
виконання останнім його зобов’язання
повністю або частково. Тому без
сумнівним є те, що це зобов’язання.
Його сутність в розширенні основного
зобов’язання, яке своїм існуванням і
за допомогою конструкції поруки
охоплює й інших осіб, поширюється
на них, аби тільки воно було викона
не» [15, 22].
Компромісний варіант пропонує
В. Бєлов, який, незважаючи на тракту
вання обов’язку поручителя як
обов’язку нести відповідальність у
формі відшкодування збитків за борж
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

ника, припускає можливість включен
ня «в суму відповідальності поручите
ля сум основного боргу» [1, 49]. Так
само міркує і Є. Павлодський, пояс
нюючи положення закону щодо мож
ливості забезпечення виконання
зобов’язання частково або у повному
обсязі. Зокрема, він пише: «На прак
тиці часткова відповідальність пору
чителя полягає в тому, що він обумов
лює в договорі своє зобов’язання з
повернення лише основної суми боргу
без відшкодування неустойки або
збитків, які виникли у зв’язку з неви
конанням основного зобов’язання»
[12, 26]. На комплексний характер
обов’язку поручителя вказує і Т. Бод
нар, зазначаючи, що поручитель: а) по
ручається перед кредитором боржни
ка за виконання ним свого обов’язку;
б) відповідає перед кредитором за по
рушення зобов’язання боржником
(мається на увазі відповідальність в її
вузькому розумінні) [2, 29]. Б. Гонга
ло, розкриваючи правову природу
обов’язку поручителя, підкреслює, що
порука становить зобов’язання пору
чителя сплатити кредитору іншої осо
би (боржника) грошову суму в разі не
справності останнього. «Причому
сплачується ця сума не за боржника, —
наголошує дослідник, — сплачуючи її,
поручитель виконує свій обов’язок…
правда, крім суми, що відповідає спла
ченій кредитору, поручитель вправі ви
магати від боржника сплати процентів
та відшкодування інших збитків, поне
сених у зв’язку з відповідальністю за
боржника» [4, 88, 94].
Отже, очевидно, що дослідники на
зивають відповідальністю поручителя
його обов’язок за договором поруки.
Що ж до змісту цього обов’язку, то пе
реконливою є думка тих науковців, які
вважають, що обсяг останнього, крім
відшкодування збитків і сплати санк
цій, охоплює і виконання поручителем
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грошового обов’язку боржника. По
діляючи цю точку зору, зазначимо, що
обов’язок поручителя за договором
поруки має комплексний характер і
складається з: 1) обов’язку виконати
грошове зобов’язання у разі його по
рушення боржником — сплатити суму
основного боргу та проценти за корис
тування чужими грошима; 2) обов’яз
ку сплатити у зв’язку з порушенням
основного зобов’язання проценти,
викликані простроченням, неустойку,
якщо вона була встановлена догово
ром, та відшкодувати збитки, якщо їх
зазнав кредитор у зв’язку з порушен
ням зобов’язання боржником.
Таким чином, сутність поруки як од
ного із видів забезпечення виконання
зобов’язань полягає в тому, що креди
тор в особі поручителя фактично отри
мує додаткового боржника, до якого
може пред’явити вимогу в обсязі всіх
невиконаних боржником зобов’язань.
При цьому в доктрині цивільного пра
ва і в законодавстві щодо названого
обов’язку поручителя прийнято засто
совувати термін «відповідальність по
ручителя». Враховуючи, що відпові
дальність настає тільки для боржника,
який порушив зобов’язання, а для по
ручителя — це складова обов’язку за
договором поруки, використовуватися
цей термін може лише умовно.
У зв’язку зі змістом обов’язку пору
чителя виникає запитання щодо вини
боржника у порушенні зобов’язання.
Чи має право кредитор звернутися до
боржника та поручителя з вимогою
про сплату основного боргу, про
центів, неустойки, відшкодування
збитків, якщо немає вини боржника у
порушенні зобов’язання, адже йдеться
про відповідальність за порушення зо
бов’язання? Вважаємо, що відповідь на
це запитання безпосередньо залежить
від визначення характеру забезпече
ного порукою зобов’язання.
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У доктрині цивільного права пору
ка вважається універсальним спосо
бом, який не має обмежень ні за
суб’єктним складом, ні за сумою, ні за
характером забезпечувального пра
вовідношення [17, 67], тобто може за
безпечувати будьякі зобов’язання.
Зокрема, В. Вітрянський підкреслює,
що «...ЦК не передбачає будьяких зо
бов’язань, виконання яких не може бу
ти забезпечене порукою. Мабуть, пра
вильним буде висновок, що будьяке
цивільноправове зобов’язання може
бути забезпечене порукою. Очевидно
також, що до кола таких зобов’язань
не входять недійсні зобов’язання, які
випливають, наприклад, із нікчемних
правочинів» [3, 578]. Л. Новосьолова у
продовження цієї думки, розкриваючи
зміст обов’язку поручителя, пише:
«Поручитель за зобов’язанням, яке не
має грошового характеру, зобов’яза
ний відшкодувати понесені кредито
ром у зв’язку з порушенням зобо
в’язання боржником збитки у грошо
вій формі. За грошовими ж зобо
в’язаннями обов’язок поручителя на
дати таке відшкодування кредитору
буде виконуватися шляхом передання
тієї суми, яка належала сплаті борж
ником, та процентів за користування
нею, якщо вони були передбачені умо
вами зобов’язання» [11, 37].
На нашу думку, ця позиція не є
безспірною, адже зміст обов’язку по
ручителя красномовно говорить про
грошовий характер зобов’язання, яке
забезпечується порукою. І справа не в
тому, що поручитель не завжди може з
об’єктивних причин виконати обов’я
зок боржника в натурі, а в самій сут
ності поруки, яка зводиться до того,
що поручитель повинен сплатити
гроші кредитору у разі несправності
боржника.
Що ж до положень закону стосовно
цього питання, то поняття поруки як
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способу забезпечення виконання зо
бов’язань, який полягає в обов’язку
третьої особи — поручителя нести
відповідальність перед кредитором за
боржника у разі невиконання ос
таннім його зобов’язань перед креди
тором, залишилося незмінним ще з
часів римського права [10, 161]. У ЦК
УРСР 1922 р., ЦК УРСР 1963 р. і в но
вому ЦК України 2003 р. законодавець
називає відповідальністю поручителя
обов’язок останнього за договором по
руки. Так, згідно з ч. 1 ст. 554 чинного
ЦК України у разі порушення борж
ником зобов’язання, забезпеченого по
рукою, боржник і поручитель відпо
відають перед кредитором як солі
дарні боржники, якщо договором не
встановлено додаткову (субсидіарну)
відповідальність поручителя. Одно
часно внесені до ЦК України зміни
свідчать на користь нового підходу за
конодавця щодо регулювання інститу
ту поруки. Зокрема, назву ст. 554 чин
ного ЦК України, в якій розкри
вається зміст обов’язку поручителя, на
відміну від ст. 192 ЦК УРСР, змінено з
«Відповідальність поручителя» на
«Правові наслідки порушення зобо
в’язання, забезпеченого порукою», що,
безумовно, є правильним кроком.
Крім того, у ч. 2 ст. 554 ЦК України
вперше закріплено, що поручитель
відповідає перед кредитором у тому ж
обсязі, що і боржник, а саме, включаю
чи сплату основного боргу, процентів,
неустойки, відшкодування збитків,
якщо інше не встановлено договором
поруки. Вважаємо, що ця редакція ч. 2
ст. 554 ЦК України свідчить на ко
ристь комплексного характеру обо
в’язку поручителя, а вказівка на спла
ту поручителем основного боргу по
ряд із процентами, неустойкою та
відшкодуванням збитків дає змогу
стверджувати, що забезпечене пору
кою зобов’язання, яке має виконати
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поручитель, у разі його порушення
боржником, є зобов’язанням грошо
вим, оскільки «сплата основного бор
гу» становить предмет саме грошового
зобов’язання. Цей висновок підтвер
джується і відсутністю на практиці
судових справ щодо забезпечених по
рукою негрошових зобов’язань [5].
Зробивши висновок стосовно кола
зобов’язань, які забезпечуються пору
кою, на користь зобов’язань грошових,
розглянемо положення Закону щодо
відповідальності за їх порушення.
У частині 1 ст. 625 ЦК України «Від
повідальність за порушення грошово
го зобов’язання» названі умови
відповідальності боржника за пору
шення ним грошового зобов’язання.
Оскільки за загальним правилом
цивільноправова відповідальність на
стає за наявності вини особи, яка по
рушила зобов’язання, і ця вина презу
мується, то особа, довівши, що вико
нання зобов’язання стало неможли
вим за відсутності її вини, звіль
няється від відповідальності. Покла
дення відповідальності за порушення
грошового зобов’язання є винятком з
цього правила. Як правильно зазна
чається в науковій літературі, відсут
ність у боржника грошей у готівковій
формі або грошових коштів на його
рахунку в банку і, як наслідок, немож
ливість виконання ним грошового зо
бов’язання, якщо навіть у цьому немає
його провини, не звільняють боржни
ка від відповідальності за прострочен
ня грошового зобов’язання, оскільки
гроші завжди є в обігу і способи їх
придбання особою теж є різні [9, 148].
Отже, як боржника, так і поручите
ля не звільняє від виконання зобо
в’язання, яке є грошовим, немож
ливість його виконання і кредитор у
зв’язку із порушенням боржником зо
бов’язання, забезпеченого порукою,
має право вимагати від поручителя то
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го, що він мав би отримати від борж
ника — суму основного боргу, процен
ти, неустойку, збитки. При цьому
відповідальність поручителя настає
без урахування вини боржника у
порушенні забезпеченого порукою зо
бов’язання.
Вказавши на грошовий характер за
безпеченого порукою зобов’язання та
відповідальність за його порушення
без урахування вини боржника,
з’ясуємо, чи несе поручитель за дого
вором поруки самостійну відпові
дальність за порушення ним договору
поруки, а саме за прострочення сплати
грошових сум. На практиці усталеного
підходу до вирішення цього питання
немає. Суди в деяких випадках керу
ються тим, що поручитель самостійно
відповідає перед кредитором за нена
лежне виконання грошового зо
бов’язання, що виникло з договору по
руки, та покладають на поручителя
відповідальність, передбачену ст. 625
ЦК України у разі необґрунтованої
відмови або прострочення у виплаті
грошових сум кредитору. Іноді ж суди
керуються тим, що поручитель
відповідає так само, як і боржник —
сплачує кредитору суми, передбачені
ч. 2 ст. 554 ЦК України і, відповідно,
самостійної відповідальності перед
кредитором не несе. При цьому звер
тає на себе увагу той факт, що ні
раніше чинне (ЦК 1922 р. та ЦК
1963 р.), ні чинне нині законодавство
не містить положень щодо строку ви
конання поручителем свого обов’язку
за договором поруки та не встановлює
відповідальності за його порушення.
У зв’язку з цим необхідно підкресли
ти: те, що основним обов’язком пору
чителя є обов’язок нести відпові
дальність за боржника у разі порушен
ня основного договору, не повинно
приводити нас до висновку про
відсутність самостійної відповідаль
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ності поручителя за порушення дого
вору поруки. Оскільки сплатити гро
шові суми у зв’язку з порушенням
боржником грошового зобов’язання
становить обов’язок поручителя за до
говором поруки, то, відповідно, у разі
порушення цього обов’язку для пору
чителя має настати відповідальність, а
саме — відповідальність за порушення
ним грошового зобов’язання. Відпо
відно до положень ст. 555 ЦК України
після того, як минув розумний строк
після отримання письмової вимоги
кредитора, поручитель є боржником,
який прострочив виконання грошово
го зобов’язання, і тому, крім сплати
сум за договором поруки в обсязі,
визначеному ч. 2 ст. 554 ЦК України,
кредитор має право вимагати від пору
чителя сплати 3 % річних від простро
ченої суми, якщо інший розмір про
центів не встановлений сторонами в
договорі поруки (ст. 625 ЦК України).
Крім процентів річних з поручителя
може стягуватися і неустойка, якщо
вона буде встановлена договором по
руки на випадок порушення поручите
лем свого обов’язку.

З’ясувавши правову природу обо
в’язку поручителя, вважаємо, що сьо
годні з огляду на традиційні дефініції,
навряд чи доцільно порушувати пи
тання про докорінну зміну норм про
поруку, але, використовуючи термін
«відповідальність поручителя за дого
вором поруки», потрібно враховувати
умовний характер загальноприйнятої
термінології. При вирішенні конкрет
них питань щодо регулювання відно
син за договором поруки необхідно аб
страгуватися від традиції й сприймати
обов’язок поручителя таким, яким він
є по суті. Так, боржник у порядку
ст. 556 ЦК України не зобов’язаний
компенсувати поручителю суми, спла
чені останнім кредитору в зв’язку із
власним простроченням, оскільки,
сплачуючи їх, поручитель несе відпо
відальність за неналежне виконання
свого обов’язку за договором пору
ки — сплатити кредитору борг у разі
порушення зобов’язання боржником,
хоча саме це традиційно й називають
відповідальністю поручителя.
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Пучковська І. Й. До питання про відповідальність поручителя
Анотація. Стаття присвячена розумінню терміна «відповідальність поручителя», що тра
диційно застосовується законодавцем щодо обов’язку поручителя за договором поруки.
Те, що основним обов’язком поручителя є обов’язок нести відповідальність за боржника у
разі порушення останнім основного договору, не повинно приводити до висновку про
відсутність самостійної відповідальності поручителя за порушення договору поруки. Оскільки
сплатити грошові суми у зв’язку з порушенням боржником грошового зобов’язання —
обов’язок поручителя за договором поруки, то у разі порушення цього обов’язку для поручи
теля має настати відповідальність, а саме — відповідальність за порушення ним грошового зо
бов’язання.
Ключові слова: порука, договір поруки, основне зобов’язання, обов’язок поручителя,
відповідальність поручителя, боржник, кредитор, поручитель.
Пучковская И. И. К вопросу об ответственности поручителя
Аннотация. Статья посвящена понятию термина «ответственность поручителя», который
традиционно используется законодателем относительно обязанности поручителя по договору
поручительства.
То, что основной обязанностью поручителя является обязанность нести ответственность за
должника в случае нарушения последним основного договора, не должно приводить к выводу
об отсутствии самостоятельной ответственности поручителя по договору поручительства. По
скольку оплатить денежные суммы в связи с нарушением должником денежного обязательст
ва — обязанность поручителя по договору поручительства, то в случае нарушения этой
обязанности для поручителя должна наступать ответственность, а именно — ответственность
за нарушение им денежного обязательства.
Ключевые слова: поручительство, договор поручительства, основное обязательство, ответ
ственность поручителя, обязанность поручителя, должник, кредитор, поручитель.
Puchkovska I. To the question about surety liability
Annotation. The article is devoted to the notion of the term «surety liability», which is traditional
ly used by the legislator regarding the obligation of the surety on the contract of guarantee.
The fact that the basic responsibility of the surety is the obligation to be liable for the debtor in
case of infringement of the basic contract, should not lead to the conclusion that the independent
responsibility of a surety under a contract of guarantee is absent. Since to pay the amount for
breach of the payment obligation by the debtor — is the duty of the surety on the contract of guar
antee, then, respectively, in case of breach of this duty to the surety must apply the responsibility —
namely, liability for breach of payment obligation.
Key word: surety, contract of guarantee, basic responsibility, surety liability, obligation of the
surety, debtor, creditor, guarantor.
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С

учасна цивілістична доктрина
перебуває лише на етапі конста
тації необхідності пояснення
феномену нетиповості без вироблення
адекватних та обґрунтованих пропо
зицій щодо його ролі у цивільному
праві. Це, зокрема, пов’язано з відсут
ністю самого розуміння нетиповості,
аналізу сутнісного її аспекта, взає
мозв’язку та впливу на суміжні пра
вові явища. Втім, очевидно, що нети
повість потребує не тільки змістовної
визначеності, а й формальнологічної,
розрахованої на стабільне практичне
застосування. Однак, незважаючи на
наявність окремих напрацювань [1, 2,
3, 4] із цієї проблематики, нетиповість
потребує аналізу і в контексті об’єктів
цивільних прав. Розгляд нетиповості у
цьому ракурсі варто пов’язувати як
мінімум із двома причинами. Попер
ше, це інтенсивний розвиток суспіль
них відносин та завдяки цьому де
термінація появи нових або трансфор
мації чи ж навіть видозміни тих або
інших об’єктів права. Прикладами
можуть стати електронні гроші або
«перетворення» Інтернету з технічної
мережі на ринок для обороту прав
інтелектуальної власності [5]. Подру
ге, це суперечливість та неодно
значність чинного законодавства, що
вливає на розуміння певного об’єкта
та його правового режиму. Одним із

яскравих прикладів неоднозначності в
підході до юридичної кваліфікації є
такий об’єкт, як газопровід, для визна
чення правового режиму якого варто
його розглянути крізь призму сут
ності нерухомості.
Зміна засад у регулюванні ци
вільних відносин забезпечила повер
нення до національного правопорядку
традиційного поділу речей на рухомі
та нерухомі. Незважаючи на очевид
ний позитив цього поділу, у правозас
тосовній практиці та доктрині постала
значна кількість дискусійних та неод
нозначних запитань щодо можливості
віднесення того чи іншого об’єкта до
нерухомості [6], зокрема це стосується
під’їзних залізничних колій, газопро
водів та ін.
Можливо виокремити два блоки
проблем, що зумовлюють таку ситу
ацію: тривала відсутність визначення
на рівні законодавства поняття неру
хомості та перманентний стан супе
речливості сучасного українського за
конодавства, в якому зазвичай ті чи
інші поняття використовуються для
потреб конкретного акта. Внаслідок
цього виникає необхідність вироблен
ня рекомендацій із застосування норм
чинного законодавства щодо певного
об’єкта на рівні доктрини. Аналізуючи
той чи інший об’єкт цивільних прав,
необхідно звертати увагу саме на ті ха
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рактеристики або вимоги до його обо
роту, що викликані специфічністю
правового режиму стосовно такого
об’єкта.
У світовій практиці сформувалося
два підходи до розуміння сутності не
рухомості. Перший (єдиного об’єкта
нерухомості) побудовано на засадах,
вироблених ще римським приватним
правом, відповідно до якого нерухо
мою річчю (res immobiles) вважалася
тільки земельна ділянка, а всі інші
об’єкти вважалися її складовою части
ною [7, 8]. У сучасності цей підхід вті
лено насамперед у німецькому ци
вільному законодавстві, відповідно до
якого земельна ділянка визнається
єдиним тілесним об’єктом нерухо
мості, а будівлі, споруди — складовою
частиною земельної ділянки. Юри
дичний зв’язок земельної ділянки та
інших речей, пов’язаних з нею, ґрун
тується на принципі superficies solo
cedit (з лат. — зроблене над поверхнею
слідує за поверхнею), що унеможлив
лює їх самостійне відчуження окремо
від земельної ділянки. Розширення
кола об’єктів нерухомості має місце за
рахунок запровадження «юридичних
земельних ділянок» у вигляді прав на
нерухоме майно; можливість визнан
ня належністю земельної ділянки ли
ше рухомих речей [9, 10].
Другий (множинності об’єктів не
рухомості) підхід (Франція, США та
деякі інші країни) передбачає визнан
ня нерухомістю не лише земельної
ділянки, а й інших речей, причому
навіть безтілесних у вигляді прав на
земельну ділянку. При цьому земельна
ділянка вважається головною річчю, а
визначення юридичного зв’язку між
земельною ділянкою як головною
річчю й іншою розташованою на ній
нерухомістю відбувається за допомо
гою використання понять «складова
частина» і «належність» [10].
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Тлумачення ч. 1 ст. 181 ЦК України
й інших законодавчих актів дає змогу
виокремити три групи об’єктів, які на
лежать до нерухомості: а) це власне зе
мельні ділянки з іншими природними
об’єктами (зокрема, ч. 1 ст. 181 ЦК Ук
раїни, абзац 2 ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про іпотеку»); б) об’єкти, розташо
вані на земельній ділянці, переміщен
ня яких є неможливим без їх знецінен
ня та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181
ЦК України). До таких, зокрема, нале
жать будівлі, споруди та інше нерухо
ме майно (ч. 2 ст. 375 ЦК України);
житловий будинок, будівля, споруда,
інше нерухоме майно (ч. 1 ст. 376 ЦК
України); в) об’єкти, на яких відпо
відно до закону поширено режим
нерухомої речі. До таких, зокрема,
віднесено повітряні та морські судна,
судна внутрішнього плавання, кос
мічні об’єкти, інші речі, права на які
підлягають державній реєстрації (ч. 1
ст. 181 ЦК України); підприємство
(ч. 3 ст. 191 ЦК України); право орен
ди чи користування нерухомим май
ном (ч. 7 ст. 5 Закону України «Про
іпотеку»).
Таким чином, емпіричний аналіз
чинного українського законодавства
дає змогу дійти висновку, що за своєю
сутністю в ньому закладено кон
цепцію множинності об’єктів нерухо
мості. Однак останнім часом прийма
ються нормативні акти, аналіз яких
може свідчити про запровадження
конструкції єдиного об’єкта нерухо
мості. Зокрема, це підтверджується
викладенням ст. 377 ЦК України,
відповідно до положень якої відбу
вається юридична «прив’язка» житло
вих будинків, споруд до земельної
ділянки в контексті набуття прав на
земельну ділянку. Це фактично під
тверджує використання принципу
superficies solo cedit, хоча в певному ви
дозміненому вигляді, оскільки в його
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основу покладено житловий будинок,
споруду, а не земельну ділянку. Наве
дене апріорі ускладнює тлумачення
поняття нерухомості і, як наслідок,
практичне застосування тих норм за
конодавства, що визначають її право
вий режим.
Не є винятком у цьому сенсі й си
туація з такими нетиповими об’єктами
цивільних прав, як газопроводи. При
чому наслідки відповіді на це питання
знаходяться не лише у сфері доктри
ни, а й практики. Адже у разі віднесен
ня газопроводу до нерухомості на ньо
го потрібно поширювати правовий
режим нерухомості, а саме: нотаріаль
не посвідчення правочинів з газопро
водами, державна реєстрація речових
прав на газопроводи, встановлення
щодо газопроводів сервітутів як прав
на чуже нерухоме майно.
На рівні доктрини висловлювалися
думки, що: а) газопроводи можливо
віднести як до рухомих, так і до неру
хомих речей [11]; б) трубопроводи
(різновидами яких є газопроводи) на
лежать до споруд і вважаються неру
хомістю [6]; в) газопроводи з компре
сорними станціями є особливим об’єк
том нерухомості як технологічний
майновий комплекс [12]. Міністер
ство юстиції України вважає, що газо
проводи не можуть існувати без
земельної ділянки та їх переміщення
неможливе без знецінення [13].
У судовій практиці також відсутній
єдиний підхід щодо кваліфікації газо
проводів з позиції поділу речей на
рухомі та нерухомі. Зокрема, Вищий
господарський суд України, розгляда
ючи справу про встановлення сервіту
ту на газопровід зовнішньої мережі,
вказав, що не можна стверджувати про
відсутність перешкод вільному пере
міщенню газопроводу без його знеці
нення [14]. Навпаки Апеляційний суд
Волинської області відмовив у вста
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новленні сервітуту на користування
вуличним газопроводом, оскільки га
зопровід, що є предметом цього спору,
не належить до майна, яке може бути
об’єктом сервітуту [15].
Для визначення можливості або не
можливості віднесення газопроводу
до нерухомості слід враховувати саме
поняття газопроводу та правового ре
жиму, встановленого законодавством
для такого роду об’єкта. Як і в бага
тьох інших випадках, українське зако
нодавство не відзначається єдністю та
однозначністю у цьому питанні. Втім,
узагальнюючи положення чинних
нормативних актів [16, 17], потрібно
дійти висновку про розуміння газо
проводу як трубопроводу, призначено
го для транспортування газу. Отже,
родовим поняттям є трубопровід, яке
містить видове — газопровід.
При вирішенні питання про квалі
фікацію газопроводу крізь призму не
рухомості потрібно враховувати, що з
перелічених вище трьох груп об’єктів,
які належать до нерухомості, виклю
чається перша (оскільки зрозуміло,
що навіть гіпотетично газопровід не
може належати і розглядатися як зе
мельна ділянка) та третя (адже для
цього необхідна вказівка закону, яка в
сучасному законодавстві відсутня).
Отже, в подальшому «ситуативне»
тлумачення законодавства варто про
водити в контексті другої групи
об’єктів, тобто яка охоплює розташо
вані на земельній ділянці об’єкти, пе
реміщення яких є неможливим без їх
знецінення та зміни їх призначення
(ч. 1 ст. 181 ЦК України).
При цьому слід мати на увазі, що
законодавець, визначаючи цю групу
об’єктів, використав їх відкритий пе
релік. Саме тому, не виглядає супереч
ливим віднесення газопроводів до
споруд як об’єктів нерухомості, на ко
ристь чого можна додати, що:
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а) роботи з будівництва газопро
водів, газорегуляторних пунктів та
інших об’єктів систем газопостачання
міст, селищ і сільських населених пунк
тів повинні провадитись згідно із за
твердженим проектом газопостачання
населеного пункту, а також за наяв
ності організації, на яку покладено тех
нічний нагляд і приймання робіт, а в
подальшому — і експлуатацію газового
господарства цього населеного пункту
(п. 3.1 Правил безпеки систем газопоста
чання України (НПАОП 0.001.2098),
затверджених наказом Державного
комітету України з нагляду за охоро
ною праці від 1 жовтня 1997 р. № 254);
б) законодавець оперує терміном
«будівництво» щодо нових і рекон
струкції діючих об’єктів трубопровід
ного транспорту (ст. 15 Закону Украї
ни «Про трубопровідний транспорт»)
й, окрім цього, передбачається виді
лення земельних ділянок під наземні і
надземні трубопроводи та їх споруди,
а також під наземні споруди підземних
трубопроводів (ч. 1 ст. 73 Земельного
кодексу України);
в) у деяких нормативних актах га
зопровід належить до споруд (розділ 2
Правил безпеки систем газопостачан
ня України (НПАОП 0.001.2098), за
тверджених наказом Державного ко
мітету України з нагляду за охороною
праці від 1 жовтня 1997 р. № 254).
Незважаючи на те, що перелік не
рухомості відкритий, віднесення того
чи іншого об’єкта має здійснюватися з
урахуванням таких критеріїв:
а) розташування на земельній
ділянці. Оскільки законодавець опе
рує словосполученням «розташованих
на земельній ділянці», при викорис
танні формальнологічного підходу
звісно можна дійти висновку, що не

належать до нерухомості підземні та
наземні газопроводи, хоча таке тлума
чення навряд чи буде раціональним;
б) неможливість переміщення та
кого об’єкта без знецінення та зміни
призначення. Якщо буде встановлено,
що стосовно конкретного газопроводу
не існує можливості його переміщен
ня без знецінення та зміни його при
значення, тобто якщо в газопроводу є
зв’язок із землею, цей газопровід є не
рухомим майном, і тому права на ньо
го підлягають державній реєстрації.
Фактично тлумачення цього критерію
може призвести до альтернативності у
визначенні, чи вважатиметься газо
провід нерухомістю.
Подібні випадки допускаються
цивільним законодавством. Прикла
дом цього може виступати віднесення
речі до родових або ж речей, визначе
них індивідуальними ознаками залеж
но від правової ситуації, за якої постає
відповідне запитання*. Це додатково
підтверджує допустимість альтерна
тивності у визначенні правового ре
жиму, однак повною мірою залежить
від самих учасників цивільних відно
син, тобто перебуває винятково у пло
щині приватного права.
З точки ж зору оборотоздатності га
зопроводу, тобто можливості його
відчуження на підставі правочинів та
переходу від однієї особи до іншої в
порядку універсального або сингуляр
ного правонаступництва, то чинним
законодавством передбачено, що:
а) приватизації не підлягають об’єк
ти, що мають загальнодержавне зна
чення. Зокрема це магістральні нафто
і газопроводи та магістральний трубо
провідний транспорт, що обслуговують
потреби держави в цілому, підземні
нафто та газосховища (абзац 13 п. «г»

* Наприклад, розгляд 100 кг пшениці як родової або визначеної індивідуальними ознаками речі. За допомо
гою певного договору існує можливість вирішити правовий режим певної речі як родової (уклавши договір
зберігання зі змішуванням речей) або як визначеної індивідуальними ознаками (договір зберігання речі,
визначеної індивідуальними ознаками).
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ч. 2 ст. 5 Закону України «Про привати
зацію державного майна»);
б) магістральний трубопровідний
транспорт є державною власністю Ук
раїни (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
трубопровідний транспорт»).
Отже, магістральні газопроводи є
об’єктами, обмеженими в цивільному
обороті, оскільки можуть перебувати
тільки в державній власності, тобто
належати лише певним учасникам
цивільного обороту. Такий правовий
режим магістральних газопроводів ви
ключає можливість вчинення право
чинів щодо них за участю фізичних та
юридичних осіб, крім передачі споруд
трубопровідного транспорту в держав
ну власність (ч. 2 ст. 7 Закону України
«Про трубопровідний транспорт»).
У результаті вільно оборотоздатними
об’єктами залишаються тільки про
мислові газопроводи. Між тим такі, на
перший погляд, однозначні висновки
ускладнюються п. 2 Перехідних поло
жень Закону України «Про нафту і
газ», яким передбачено, що об’єкти
магістрального трубопровідного тран
спорту і перевалювальні комплекси
нафти, газу та продуктів їх переробки,
що побудовані за кошти комунальних
або приватних власників після на
брання чинності Законом України
«Про трубопровідний транспорт», мо
жуть перебувати в комунальній або
приватній власності.

Таким чином, з огляду на викладе
не можна дійти таких висновків:
1. При кваліфікації газопроводу як
рухомої чи нерухомої речі не повинна
мати місця альтернативність і учасни
ки цивільних відносин неспроможні
самостійно визначати випадки, за яких
він буде рухомою річчю, а за яких —
нерухомою. Це варто пов’язувати з
правовим режимом нерухомості, зок
рема наявністю у ньому значної
кількості публічних елементів (зокре
ма нотаріальне посвідчення, державна
реєстрація прав), що неспроможні вре
гульовувати самі суб’єкти. Як наслі
док, остаточне вирішення питання про
кваліфікацію газопроводу як нерухо
мої речі перебуває у сфері напрацю
вання та впровадження чіткої кон
цепції розуміння нерухомості.
2. Суперечливість чинного законо
давства, що проявляється як у не
доліках юридичної техніки, так і у
відсутності узгодженої концепції, бе
зумовно, детермінує завдання перед
доктриною у виробленні рекомен
дацій щодо створення ефективного
правового режиму нерухомості за су
часних інтенсивних умов розвитку
суспільних відносин. Причому в його
основу має бути покладено не тільки
врахування традиційних, а й нетипо
вих об’єктів.
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Крат В. І. Нетипові об’єкти цивільних прав
Анотація. У статті автор аналізує окремі прояви нетиповості об’єктів цивільних прав на при
кладі газопроводу крізь призму дослідження його правового режиму.
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Аннотация. В статье автор анализирует отдельные проявления нетипичности объектов
гражданских прав на примере газопровода сквозь призму исследования его правового
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З

гідно з ч. 1 ст. 1158 ЦК України,
якщо майновим інтересам іншої
особи загрожує небезпека на
стання невигідних для неї майнових
наслідків, діюча особа має право без
доручення вчинити дії, спрямовані на
їх попередження, усунення або змен
шення. Реалізуючи це право, остання
може понести витрати під час учинен
ня дій у чужому інтересі. Зобов’язання
з учинення дій у майнових інтересах
іншої особи без її доручення полягає в
тому, що особа, яка вчинила такі дії
іншої особи без доручення першої, має
право вимагати від неї відшкодування
фактично зроблених витрат, якщо во
ни були виправдані обставинами, за
яких були вчинені ці дії (ч. 1 ст. 1160
ЦК України). Із цього випливає, що
зобов’язання з відшкодування понесе
них витрат виникає не в будьяких ви
падках, а за наявності певних умов.
Вони, у свою чергу, чітко не визначені
у главі 79 («Вчинення дій у майнових
інтересах іншої особи без її доручен
ня»), що призводить до судових поми
лок при розгляді справ про відшкоду
вання витрат, понесених особою у
зв’язку з учиненням нею дій у майно
вих інтересах іншої особи без її дору

чення. Бракує одностайності з розгля
дуваного питання й у вітчизняній
цивілістиці.
На дисертаційному рівні питання
умов виникнення такого зобов’язання
досліджувалося В. Зубарем, який се
ред них виокремлює: а) відсутність до
ручень; б) необхідність і доцільність
втручання в чужі справи; в) умисне
здійснення дій на користь іншої особи
[4, 12]. Однак ці висновки зроблені у
процесі аналізу цивільного законодав
ства України до прийняття ЦК Украї
ни 2003 р. О. Отраднова вирізняє теж
три умови: 1) якщо інтересам іншої
особи загрожує небезпека настання
невигідних для неї майнових наслід
ків; 2) коли дії іншої особи, спрямо
вані на усунення небезпеки, здійсню
ються нею без доручення; 3) такі дії
мають бути вчинені суб’єктом на ко
ристь іншої особи [7, 25]. Водночас
дослідниця не надає належної оцінки
правилу ст. 1160 ЦК, яке виключає
відшкодування понесених витрат у
разі неповідомлення при першій же
нагоді про свої дії. Отже, і цей перелік
підстав не може вважатися вичерп
ним. Таким чином, ця стаття має на
меті з’ясування умов виникнення зо
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бов’язання з учинення дій у майнових
інтересах іншої особи без її доручення.
Вирішення поставленого завдання
потребує, на нашу думку, звернення до
аналізу наукових поглядів на дослі
джуване питання. Приміром, Є. Хари
тонов вважає, що такі зобов’язання ви
никають за трьох умов: 1) майновим
інтересам іншої особи загрожує небез
пека настання невигідних для неї май
нових наслідків; 2) це повинні бути дії
без доручення особи, в інтересах якої ці
дії відбуваються, а це означає, що
йдеться про відсутність не лише дого
вору доручення між учасниками цих
відносин, а й доручення в широкому
значенні цього слова як обов’язку діяти
в інтересах інших осіб; 3) дії мають бу
ти на користь іншої особи, тобто спря
мовані на попередження, усунення або
зменшення невигідних для неї майно
вих наслідків [8, 1050–1051].
Я. Шевченко і Є. Рябоконь назива
ють такі ознаки цих зобов’язань, серед
яких основною визначальною є перша:
1) дії однієї особи (гестора) здійсню
ються на користь іншої (домінуса) з
власної ініціативи першої, а не у зв’яз
ку з укладенням договору доручення
чи іншого цивільноправової угоди, а
також взагалі без будьякої поперед
ньої вказівки другої особи; 2) дії вчи
няються з огляду на їх очевидну ко
ристь для заінтересованої особи;
3) усвідомлення гестором спрямова
ності своїх дій в інтересах домінуса:
перший здійснює їх в інтересах друго
го свідомо, не маючи на меті надати
тому безоплатні послуги; 4) вчинюю
чи необхідні дії, гестор очікує відшко
дування понесених ним витрат з боку
домінуса в майбутньому [5, 858–859].
О. Дзера й Д. Боброва виокремлю
ють п’ять підстав виникнення розгля
дуваних зобов’язань: а) дії в інтересах
іншої особи (заінтересованої сторони)
відбуваються з власної ініціативи осо
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би, яка їх вчиняє (діюча сторона), тоб
то за відсутності доручення, договору
чи будьякої іншої вказівки заінтере
сованої сторони; б) дії вчиняються на
користь заінтересованої особи, тобто
мають бути об’єктивно вигідними ос
танній; в) діючій стороні належить
враховувати дійсні або вірогідні
наміри заінтересованої особи, вона не
повинна виступати проти волі остан
ньої; г) за неможливості отримати зго
ду іншої особи, наприклад у випадку її
тимчасової відсутності чи втрати нею
свідомості; ґ) діюча сторона усвідо
млює спрямованість дій на користь
іншої особи й не має на меті виникнен
ня будьякого іншого зобов’язання [9,
557].
Для російського цивільного права
також характерним є пошук умов ви
никнення зобов’язань з учинення дій у
чужому інтересі без доручення, причо
му ст. 980 ЦК РФ так і називається
«Условия действий в чужом интере
се». Російські правники О. Сергєєв і
Д. Лавров називають такі умови: 1) дії
в інтересах іншої особи (dominus) вчи
няються з власної ініціативи особи,
яка їх здійснює (gestor), тобто за
відсутності не лише доручення, іншо
го договору, й будьякої іншої вказівки
або наперед обіцяної згоди заінтересо
ваної особи; 2) дії здійснюються вихо
дячи з очевидної вигоди, а також
дійсних або припустимих намірів
заінтересованої особи; 3) гестор пови
нен бути позбавлений можливості от
римати згоду заінтересованої особи на
здійснення дій в її інтересах; 4) особа
усвідомлює спрямованість своїх дій і
не має на меті виникнення якогоне
будь іншого цивільноправового пра
вовідношення [3, 787–788].
Є. Суханов щодо розглядуваних
умов констатує:
1) будьякі дії в чужому інтересі по
винні здійснюватися не за розсудом
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особи, яка їх учиняє, а виключно для
досягнення однієї з передбачених за
коном мети, а саме: а) запобігання
шкоди, яка реально загрожує заінтере
сованій особі або її майну; б) виконан
ня майнового обов’язку, існуючого в
такої особи (наприклад зі сплати квар
тирної плати, внесення податкових
або інших обов’язкових платежів
тощо); в) дотримання інших непроти
правних інтересів, існуючих на мо
мент учинення відповідних дій (при
міром, отримання виконання, яке
слідує відсутній заінтересованій особі
від її боржників);
2) дії повинні вчинятися за відсут
ності не лише прямого доручення
заінтересованої особи (оформленого
договором або довіреністю), й будь
якої іншої (хоча б і усної) вказівки або
наперед обіцяної згоди із цими діями;
3) дії в чужому інтересі мають здій
снюватися з огляду на очевидну виго
ду або користь заінтересованої особи з
можливим урахуванням її дійсних або
припустимих намірів [2, 600–601].
Підсумувавши викладені точки зо
ру цивілістів, проаналізувавши норми
глави 79 ЦК України «Вчинення дій у
майнових інтересах іншої особи без її
доручення», доходимо висновку про
існування семи умов виникнення
досліджуваного зобов’язання. Розгля
немо їх детальніше.
1. Дії в інтересах іншої особи вчи
няються без її доручення. Це означає
лише власну ініціативу гестора, тобто
відсутність договору, вказівки або на
перед обіцяної згоди заінтересованої
особи, а також обов’язку в силу закону
вчинити певні дії в інтересах іншої
особи. Такими, наприклад, є дії опіку
на, піклувальника в інтересах підопіч
них, працівників служби соціального
захисту населення, які надають допо
могу громадянам похилого віку,
інвалідам та ін.
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Саме про згоду заінтересованої осо
би свідчить постанова Вищого госпо
дарського суду України від 13 липня
2006 р. у справі № 13/225 за позовом
Дочірньої компанії «Укртрансгаз» в
особі Долинського лінійного виробни
чого управління магістральних газо
проводів до Долинського виробничого
управління водопровідноканаліза
ційного господарства про стягнення
52 171,34 грн. Рішенням господарсь
кого суду ІваноФранківської області
від 6 грудня 2005 р. позов задоволено:
стягнуто з відповідача витрати на ре
монт водогону в зазначеній сумі. По
становою Львівського апеляційного
господарського суду від 1 лютого
2006 р. рішення господарського суду
скасовано й прийнято нове, яким у
задоволенні вимог позивачеві відмов
лено. Господарськими судами першої
й апеляційної інстанцій установлено
таке. У Державному ландшафтному
заказнику «Саджавський» у місці пе
рехрестя магістрального газопроводу
й водопроводу, що належить відпо
відачеві, 7 квітня 2005 р. виникла по
жежа. Її причиною згідно з актом від
8 квітня 2005 р. стало необережне по
водження з вогнем невстановленою
особою, що призвело до загоряння су
хої трави на території заказника.
У місці проходження газопроводу ви
явлено збільшення полум’я, що
свідчило про витік газу. У результаті
проведення земляних робіт установ
лено, що внаслідок розгерметизації
водопроводу в місці перехрещення з
газопроводом утворилося джерело
гідроабразивної ерозії, що спричинило
знос стінки газопроводу й витік газу.
При ліквідації аварії на газопроводі й
відновленні його експлуатації позива
чем були вчинені дії з ремонту водо
проводу в інтересах відповідача. Од
нак останній відмовився відшкодува
ти вартість матеріалів, витрачених на
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ремонт водопроводу. Задовольняючи
позов про стягнення 52 171,34 грн,
господарський суд першої інстанції
керувався тим, що факт виконання ре
монтних робіт на пошкодженій ділян
ці водопроводу в інтересах відповідача
на його прохання позивачем підтвер
джується матеріалами справи, що на
дає право позивачеві вимагати від
шкодування фактично понесених вит
рат згідно зі ст. 1160 ЦК. Таке тверд
ження свідчить про помилкову оцінку
судом фактичних обставин, оскільки
прохання відповідача виключає засто
сування ст. 1160 ЦК. У той же час без
сумнівно правильною є позиція Ви
щого господарського суду, який, ска
совуючи судові рішення у справі й пе
редаючи справу на новий розгляд до
господарського суду ІваноФранків
ської області, зазначив, що господар
ський суд першої інстанції не взяв до
уваги норми ст. 1160 ЦК про відшко
дування витрат, понесених особою у
зв’язку з учиненням нею дій у майно
вих інтересах іншої особи без її дору
чення; не з’ясував, чи виконані пози
вачем вимоги ч. 2 ст. 1160 ЦК щодо по
відомлення при першій нагоді особи, в
інтересах якої вчиняються дії, про
власні дії в разі вчинення дій позива
чем без доручення відповідача, в тому
числі коли були закінчені роботи з ре
монту водопроводу й коли позивач по
відомив відповідача про свої дії, і яки
ми доказами це підтверджується [6].
2. Наявність небезпеки настання
невигідних майнових наслідків і спря
мованість дій на їх попередження, усу
нення або зменшення. Небезпека по
винна існувати на час учинення дій, а
не бути уявною. Законодавець указує
на спрямованість дій щодо періоду
нейтралізації негативного впливу на
майнові інтереси. Залежно від ситу
ації, що склалася, це може бути: а) по
передження — відвернення невигід
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них майнових наслідків; б) усунен
ня — коли негативні чинники почали
впливати на майнові інтереси доміну
са, але гестор шляхом своїх дій їх усу
нув; в) зменшення — якщо негативні
наслідки не вдалося відвернути, а
тільки зменшити.
Як випливає із постанови Вищого
господарського суду України від
26 жовтня 2006 р. у справі
№ 225/3362006 за позовом приват
ного підприємства «ФеніксПлюс» до
селянського фермерського господар
ства — Особи 1 — про стягнення за
боргованості в сумі 62 349,2 грн за ви
конані сільськогосподарські роботи, а
також вартості посадочних і паливно
мастильних матеріалів, господарський
суд АР Крим рішенням від 4 квітня
2006 р. задовольнив позов і стягнув
спірну суму на оплату виконаних по
зивачем робіт, які були наслідком не
правомірної бездіяльності відповіда
ча. Суд зазначив, що позивач повною
мірою й відповідно до вимог чинного
законодавства добросовісно виконав
дії, спрямовані на зберігання майна
відповідача. Його дії були виправдані
обставинами, за яких вони були
здійснені, інакше врожай, що нале
жить відповідачеві, міг загинути. При
цьому позивач повідомив відповідача
про збирання ним урожаю. У цьому
разі небезпека настання невигідних
майнових наслідків полягала у втраті
останнього [6].
У судовій практиці також трапля
ються випадки, коли застосовуються
норми, що регулюють ведення чужих
справ без доручення безпідставно.
Розглянемо таку ситуацію. Одеська
залізниця передала в комунальну
власність територіальної громади
м. Одеси житловий будинок разом із
вбудованим приміщенням залізнич
них кас. Коли на виконання договору
про передачу було складено акт
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прийомупередачі спірного майна,
підписаний з боку Одеської залізниці
особами без належних повноважень,
суд застосував ч. 2 ст. 1158 ЦК Украї
ни без установлення небезпеки на
стання невигідних для Одеської заліз
ниці майнових наслідків (постанова
Вищого господарського суду України
від 18 жовтня 2006 р. у справі
№ 30/70062845) [6].
3. Оскільки законодавець говорить
про небезпеку настання для домінуса
невигідних наслідків, дії гестора по
винні бути націленими на отримання
вигоди заінтересованою особою (збе
реження майна, виконання зобо
в’язання перед третьою особою). За
своїм характером це можуть бути як
фактичні дії (ремонт речі, захист май
на від протиправних дій інших осіб),
так і юридичні (укладення правочину,
сплата боргу). Дії гестора також не по
винні суперечити інтересам домінуса,
якщо останній не бажає, наприклад,
піклуватися щодо свого майна. При
клад виконання зобов’язання перед
третьою особою містить постанова Ви
щого господарського суду України від
25 жовтня 2006 р. № 10/142/06 у
справі за позовом СВК «Україна моло
да» до ФГ «Україна» про визнання
права власності на заставлене майно,
яке СВК передав у заставу МФ ВАТ
«Мегабанк» у забезпечення виконан
ня зобов’язань за кредитним догово
ром. Задовольняючи позов, госпо
дарський суд першої інстанції керу
вався тим, що СВК прийняв на відпо
відальне зберігання придбане ФГ май
но (сільськогосподарську техніку),
оскільки СВК погасив кредитну
заборгованість ФГ перед МФ ВАТ за
договором кредиту в сумі 180 000 грн,
про що свідчать відповідні платіжні
доручення. Осільки умовами дого
ворів застави не передбачено обме
ження щодо погашення кредиторської
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заборгованості іншими особами, гро
шові кошти сплачувалися саме СВК у
рахунок погашення кредиту на під
ставі ст. 1158 ЦК. Залишаючи в силі
рішення суду першої інстанції, Вищий
господарський суд України зазначив: у
зв’язку з тим, що ФГ знаходиться у
стадії ліквідації, що передбачає припи
нення підприємницької діяльності з
метою вжиття заходів щодо задово
лення вимог кредиторів шляхом про
дажу його майна, дії позивача — СВК
відповідають вимогам ст. 1158 ЦК [6].
Небезпекою настання невигідних май
нових наслідків суд визнав можливе
банкрутство юридичної особи.
У частині 1 ст. 980 ЦК Російської
Федерації прямо зазначається, що дії в
чужому інтересі належить учиняти з
урахуванням їх очевидної вигоди, ко
ристі чи дійсних або можливих намі
рів заінтересованої особи і з не
обхідною (керуючись обставинами
справи) турботливістю й обачністю.
4. Гестор не має можливості отри
мати згоду заінтересованої особи на
вчинення дій в її інтересі. Це,
приміром, відсутність останньої в
місці її постійного проживання, а об
ставини вимагають термінового втру
чання у справи домінуса. Коли ж такої
терміновості немає й у гестора була
можливість отримати згоду домінуса,
зобов’язання по веденню чужих справ
без доручення не виникає.
5. Особа, яка діє в чужих інтересах,
усвідомлює, на що спрямовані її дії й
не має на меті виникнення іншого
цивільноправового зобов’язання. Так,
якщо поведінка особи, яка звільняє
боржника від майнового обов’язку пе
ред третьою особою, свідчить про те,
що вона вчиняє дії не тільки на безко
штовній, а й на безповоротній основі,
має місце її бажання здійснити дару
вання [1, 673]. На цей випадок
Німецьке цивільне укладення містить
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окрему норму — п. 1 § 685: особі, яка
веде чужі справи без доручення, право
вимоги не надається, якщо вона не ма
ла наміру вимагати від заінтересованої
особи відшкодування понесених ви
трат.
6. Наявність витрат, понесених осо
бою у зв’язку з учиненням нею дій у
майнових інтересах іншої особи без її
доручення, саме і означає ведіння чу
жої справи за чужий рахунок.
7. Особа, яка вчинила дії в майно
вих інтересах іншої особи без її дору
чення, повинна при першій же нагоді
повідомити останню про свої дії.
Таким чином, учинення дій у май
нових інтересах іншої особи без її до

ручення становить недоговірне зо
бов’язання, яке виникає на підставі
здійснюваних однією особою (гесто
ром) юридичних та/або фактичних
дій в умовах небезпеки настання не
вигідних майнових наслідків і немож
ливості отримати згоду заінтересова
ної особи (домінуса) для її вигоди і
яке полягає в обов’язку домінуса
відшкодувати понесені витрати гесто
ром за умови його повідомлення при
першій нагоді про свої дії.
У подальшому потребує з’ясування
питання про елементи зобов’язання з
учинення дій у майнових інтересах
іншої особи без її доручення.
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Ігнатенко В. М. Визначення умов виникнення зобов’язань з учинення дій у майнових інтере 
сах іншої особи без її доручення
Анотація. Визначаються умови виникнення зобов’язання з учинення дій у майнових інтере
сах іншої особи без її доручення, а також наводиться його визначення.
Ключові слова: дії у чужому інтересі без доручення, гестор, домінус, фактично зроблені
витрати.
Игнатенко В. Н. Определение условий возникновения обязательств по совершению дейст 
вий в имущественных интересах другого лица без его поручения
Аннотация. Устанавливаются условия возникновения обязательства по совершению дейст
вий в имущественных интересах другого лица без его поручения, а также приводится его опре
деление.
Ключевые слова: действия в чужом интересе без поручения, гестор, доминус, фактически
осуществленные расходы.
Ignatenko V. Determination of the conditions of rise of obligation arising from performing acts
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Annotation. The conditions of rise of obligation arising from performing acts in the valuable inter
est of another person without his or her assignment are determined and its definition is given.
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внутрішніх справ)

В

ерховенство права — система
державного і суспільного уст
рою, де права і свободи людини
є найвищою цінністю, а їх забезпечен
ня стає пріоритетом держави, де сама
влада перебуває під контролем закону,
обмежується правом, а саме право
створює таку систему правовідносин,
за якої максимально усуваються мож
ливості свавілля чиновників.
Проблеми забезпечення верховен
ства права, гармонізації права і влади
та удосконалення законодавчого про
цесу — в центрі уваги як політиків, так
і науковців. Вона стає пріоритетною
темою наукових дискусій на сторінках
юридичних видань України, зокрема
журналу «Право України» [1–10]. Але
існуючі публікації не вичерпують всю
складну проблему, а швидше утворю
ють фундаментальну базу для подаль
шого її дослідження.
Мета цієї статті — визначити
концептуальну модель забезпечення
верховенства права через поділ та гар
монізацію влади, реформування зако

нодавчої влади та удосконалення ме
ханізмів стримувань і противаг, яка б з
необхідною самодостатністю виклю
чала будьякі можливості реанімації
диктатури і тоталітаризму.
Створення системи стримувань і
противаг за допомогою поділу дер
жавної влади на окремі взаємодіючі та
контролюючі одна одну гілки забезпе
чує оптимальне функціонування дер
жавного механізму, не дає можливості
жодній із гілок влади узурпувати
владні повноваження інших. До речі,
ідея поділу влади вперше була втілена
в Україні — в Конституції Пилипа
Орлика 5 квітня 1710 р. Відтоді спли
нув час. А проблем накопичується чи
мало.
У правовій державі влада має бути
обмежена правом, а головний урок
історії показує, що вона має бути мак
симально обмежена в можливості
довільно змінювати законодавство за
для своєї вигоди. Насамперед має бути
удосконалено механізми формування
та діяльності законодавчої влади. Не
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ефективність законодавчої влади є
прикрим фактом нашого суспільства.
Якими можуть бути шляхи вирі
шення проблеми? Безумовно, необ
хідний системний підхід — від удоско
налення інституту законодавчої іні
ціативи до оптимізації діяльності Кон
ституційного Суду України.
Якості законів може сприяти удос
коналення моделі законодавчої влади,
при реформуванні якої не слід відмов
лятись від ідеї двопалатного парла
менту, досвід роботи якого в Росії,
США та багатьох інших країнах пока
зує його певні переваги.
Двопалатний парламент більш кон
сервативний. І це виправдано. У зако
нотворчій роботі як ніде має діяти
принцип — «сім раз відміряй, один
відріж». Вважаємо, що двопалатний
парламент — досить прийнятна мо
дель законодавчої влади для України,
яка має бути все ж реалізована, але без
поспіху, зважено.
Законодавчий орган України сьо
годні має навіть невдалу назву — Вер
ховна Рада. Нічого верховного
(панівного) в законодавчій владі бути
не може. Панування якоїсь гілки вла
ди суперечить принципам правової
держави, де саме і запроваджується
поділ влади та створюється все мож
ливе для усунення домінування якоїсь
з гілок влади. Законодавча влада сама
має забезпечувати верховенство (па
нування) права (природних прав і сво
бод людини). Доцільніше наш парла
мент так і іменувати «парламент», у
структурі якого передбачити дві пала
ти: верхня палата — «сейм» (не запере
чуємо і проти назви «сенат»); нижня
палата, яку з урахуванням історичних
традицій можна було б назвати «віче»
(народні збори).
Доцільно визначити, що верхня па
лата обирається строком на шість
років, а нижча — строком на три роки.
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Це зменшить ризик революційних по
трясінь, в основі яких можуть бути
емоції окремого політичного моменту.
Нарешті, слід визначити структур
ну модель верхньої палати. Вважаємо,
що половина верхньої палати має оби
ратись народом, інша половина —
представниками обласних рад народ
них депутатів, що мало б забезпечува
ти представництво регіонів у законо
давчій владі. Можна сподіватись, що
палата представників, яку ми пропо
нуємо називати «віче», зможе стати
важелем проти бюрократизації зако
нодавчого процесу, компенсує можли
вий брак відчуття дійсного волевияв
лення народу.
«Віче» має обиратись за макси
мально демократизованою мажори
тарною системою виборів. В іншому
випадку (при запровадженні пропор
ційної системи виборів) залишаються
умови для соціальних потрясінь —
пробудження політичних вулканів, як
наслідок, зміни симпатій виборців.
Часті зміни курсу ні державі, ні
суспільству, ні громадянам нічого хо
рошого не дають. Держава може нага
дувати човен, біля керма якого має бу
ти поміркований капітан. Якщо у чов
на енергійно працюють ліві весла —
човен може врізатись у правий берег,
якщо сильно гребуть праві — може за
стряти в мілині лівого берегу.
Багато проблем лежать у площині
діяльності самого парламенту, почина
ючи з процесу його формування і
закінчуючи регламентом його діяль
ності.
Перехід на висунення кандидатів у
депутати тільки від політичних партій
показав свою нелогічність. Закладена
змінами до Конституції схема роботи
Парламенту штовхає парламентарів
на створення штучної більшості, що
автоматично залишає інших в опо
зиції до неї. Парламент прирікається
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на існування двох таборів, стосунки
яких — «стінка на стінку». Існуюча ж
схема позбавляє можливості появи
мудрого і виваженого центризму, який
гармонізує всю систему.
Коли над суспільством нависла за
гроза економічної кризи, яка розпочи
налася з кризи банківської сфери, луна
ло багато гучних закликів. Мені у колі
студентів була нагода висловити просту
думку: «Банківську кризу легко погаси
ти, якщо б лідери політичних фракцій і
представлених у парламенті партій, як
найбільш заможні люди, зняли хоча б
десятину своїх валютних накопичень у
зарубіжних банках, і помістили б їх у
будьякий з банків України».
Виникло запитання. А чому б цю
вимогу не запровадити на постійно
діючій основі? Наприклад, кандидат у
парламентарії має не тільки надати
декларацію про своє багатство, а якщо
він презентує себе як патріот України і
збирається дати клятву на вірність Ук
раїні, то чому б, не покладаючись
тільки на його совість, ще й на законо
давчому рівні не закріпити правило,
що депутат Верховної Ради України
чи органів місцевого самоврядування
будьякого рівня має розміщувати та
тримати більшість своїх валютних чи
інших грошових накопичень та
об’єктів нерухомої власності на тери
торії України. Недотримання цього
правила має тягнути за собою відмову
в реєстрації кандидатом у депутати чи
позбавлення депутатського мандату.
Доцільно установити, що кандида
том до верхньої палати парламенту
може бути лише громадянин України,
який має вищу освіту (можливо, було
б доцільно встановити вимогу — є
магістром права чи державного управ
ління) і стаж роботи за фахом не мен
ше п’яти років.
Проблема скасування депутатської
недоторканності рік від року отримує
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все більш комічне забарвлення. Нага
даємо, що Указом Президента України
від 15 січня 2000 р. проголошено про
ведення 16 квітня 2000 р. Всеук
раїнського референдуму. На референ
дум ставилось запитання: «Чи згодні
Ви з необхідністю обмеження депу
татської недоторканності народних де
путатів України і вилученням у зв’язку
з цим частини третьої статті 80 Кон
ституції України, де сказано: «Народні
депутати України не можуть бути без
згоди Верховної Ради України притяг
нені до кримінальної відповідальності,
затримані чи заарештовані?»
Референдум було проведено від
повідно до Конституції України та
чинного законодавства. Необхідна
більшість голосів на референдумі була
подана за скасування названого поло
ження. Судового рішення щодо
визнання результатів референдуму не
дійсними немає.
Конституційний Суд України
27 червня 2000 р. (справа № 138/2000
№ 1в/2000) визнав, що виключення
ч. 3 ст. 80 Конституції України не су
перечить Конституції України.
У статті 1 Закону України «Про ре
ферендум» сказано: «Закони, інші
рішення, що прийняті референдумом,
не потребують будьякого затвер
дження державними органами». А у
статті 44 цього Закону сказано, що
«закони, інші рішення, прийняті рефе
рендумом, обнародуються у встанов
леному законодавством України по
рядку опублікування правових актів
Верховної Ради України та місцевих
Рад народних депутатів і вводяться в
дію з моменту їх опублікування, якщо
у самому законі, рішенні не визначено
інший строк». Прикро, але оприлюд
нення результатів референдуму як
закону так і не відбулось досі, хоча
юридичних перешкод немає, аби зро
бити це навіть сьогодні.
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На нашу думку, скасовуючи ч. 3
ст. 80 Конституції України, в Консти
туції України пропонується закріпити
такі правила: «Народні депутати Ук
раїни не можуть бути затримані чи за
арештовані під час роботи безпосеред
ньо у Верховній Раді України. Кримі
нальна справа стосовно народного де
путата України може бути порушена
тільки Генеральним прокурором Ук
раїни, його заступниками, або проку
рорами областей відповідно до правил
територіальної підслідності. Затри
мання чи арешт народного депутата
України може здійснюватися тільки за
рішенням апеляційного чи Верховно
го Суду України». Такий же рівень
правового захисту доцільно установи
ти і стосовно суддів та слідчих.
Для конструктивного оновлення
законодавчої влади слід установити
загальне конституційне правило: гро
мадянин може бути членом парламен
ту не більше двох строків підряд. Як
що цього не може зробити діючий пар
ламент, відповідне положення чи вся
конституція можуть бути прийняті ре
ферендумом.
Аналізуючи досвід зарубіжних
країн, не можна не відзначити як пози
тивний факт наявність у деяких
країнах більш досконалого підходу до
законопроектів ще на етапі законодав
чої ініціативи. Наприклад, у Франції
існує і непогано працює міністерство
законодавства, професійні співро
бітники якого і готують більшість за
конопроектів. Але ця модель зовсім не
виключає того, що самі парламентарії
можуть довести закон до абсурду. Між
тим в Україні давно назріла необ
хідність створення Державного зако
нотворчого департаменту, де б готува
лись і удосконалювались законопро
екти, що подаються на розгляд Парла
менту. Доцільно розширити право
законодавчої ініціативи, надаючи його
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Верховному Суду України, Гене
ральній прокуратурі України, Міні
стерству юстиції України, МВС,
Вищій раді юстиції, СБУ, запроваджу
ваному Слідчому комітету України.
Важливим механізмом забезпечен
ня верховенства права є право людини
і громадянина на звернення до Упов
новаженого Верховної Ради України з
прав людини. У світі існують подібні
правові інститути, і хоча різняться си
стемою своїх повноважень, але мають
єдину родову назву — омбудсман: у
Швеції, Фінляндії, Данії — це власне
омбудсман, у Греції — захисник грома
дян, у Польщі — речник громадянсь
ких прав, у Франції — посередник
Французької Республіки, в Литві —
контролер сейму, в Іспанії — захисник
народу, у Молдові — парламентський
адвокат.
Сьогодні у країнах Європи деякі
омбудсмани мають досить суттєві по
вноваження. Так, речник громадянсь
ких прав Республіки Польща може
виступати в адміністративному та ци
вільному процесі на правах прокуро
ра, а омбудсман Швеції — на правах
надзвичайного прокурора розпочина
ти кримінальну справу проти будь
якої посадової особи в межах своєї
юрисдикції, якщо, на його думку, для
цього є вагомі підстави.
Для більш активної протидії сва
віллю чиновників різного рівня та
ігнорування ними прав і свобод люди
ни доцільно зміцнити статус Уповно
важеного Верховної Ради з прав люди
ни, а саме, йому можуть бути надані
повноваження органу дізнання, а то і
слідчого, за аналогією зі статусом ом
будсмана у Швеції.
Одним із найважливіших кроків на
шляху реформи влади на сучасному
етапі державного будівництва та в
умовах існуючої системи роботи пар
ламенту є прийняття демократичної
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Конституції держави шляхом всена
родного референдуму, що нами уже
аргументувалось у першій статті з цьо
го циклу, яка друкувалася у журналі
[7].
Саме за умови прийняття Консти
туції держави шляхом всенародного
референдуму Основний Закон держа
ви отримує свою юрисдикцію безпосе
редньо від самого народу і стає вище
влади, а влада вже не має можливості
змінювати його на свій розсуд. Влада
має бути не «верховною», а слугувати
закону, дарованому народом. Прий
няття Конституції України шляхом
референдуму — суттєвий механізм за
безпечення верховенства права і зако
ну, за умови, що має бути непорушним
принцип, закріплений у ст. 22 чинної
Конституції України — «при прий

нятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів не допускається
звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод».
При прийнятті Конституції Украї
ни шляхом референдуму змінюється
суть співвідношення права і влади —
право отримує панівне становище, за
безпечується верховенство права,
стабільність і непорушність консти
туційних норм, а законодавча влада
залишається не «панівною», а однією з
гілок влади, яка має виконувати і
реалізовувати норми Конституції Ук
раїни взагалі та норми, якими визна
чені права і свободи людини зокрема,
як норми найвищої юридичної сили,
змінення яких стає не в компетенції
державної влади.
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Анотація. У статті розкриваються проблеми забезпечення верховенства права, гар
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ЯК ФІЛОСОФСЬКОПРАВОВА ПРОБЛЕМА
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кандидат юридичних наук,
професор кафедри цивільного права і процесу
(Національна академія внутрішніх справ)

Н

авіть при досить поверховому
аналізі правової нормативності
впадає в око подвійна, у певно
му розумінні, природа останньої: з од
ного боку, вона пов’язана з «сущим»,
тобто існуючим порядком речей, а з
другого — стосується «належності»
людської поведінки та взаємовідно
син. Адже, наприклад, будьяка норма
права у своїй гіпотетичній частині
містить індикацію на ті буттєві умови
чи обставини, за наявності яких вини
кає можливість або необхідність
здійснення тих суб’єктивних прав та
юридичних обов’язків (тобто реалі
зації модусів «бажаного»), котрі
зафіксовані в диспозитивній її час
тині. Як відомо, зазначена «подвій
ність», зрештою, призвела до поляри
зації та взаємозаперечення онтоло
гістських і деонтологістських підходів
до праворозуміння, що не могло не по
значитися низкою серйозних негатив
них наслідків у вигляді поглиблення
його саморозірваності й подальших
релятивізацій.
Ці наслідки стають особливо від
чутними, коли суспільство ставить

собі за мету утвердження принципу
верховенства права (а не самого лише
юридичного закону), оскільки ефек
тивність здійснення цієї мети суттєво
залежить від концептуальної єдності
уявлень про правову належність (на
фоні існуючого розмаїття світогляд
них та ціннісних орієнтирів) і, відпо
відно, від органічної та функціональ
ної цілісності системи правового регу
лювання суспільного життя. Зрозу
міло, що при цьому вже не можна
обмежитись вирішенням проблем ло
гічного взаємоузгодження норм зако
нодавства, не заглиблюючись у про
блематику, пов’язану з мотивацією
спрямувань правової нормативності, її
прийнятністю з точки зору доміную
чих на рівні масової правосвідомості
цінностей та ідеалів (адже принцип
«dura lex, sed lex» втрачає за таких
умов свою «непохитність»), релевант
ністю встановлюваних прав, обов’яз
ків та заборон тенденціям динаміки
суспільнополітичних відносин тощо.
Незважаючи на тривалу історію та
ких пошуків, лише «…у ХХ столітті бу
ло звернено увагу на те, що буття пра
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ва є ніби розщепленим: з одного боку,
воно є відокремленим від суб’єкта
об’єктом пізнання (логос, Божа воля,
законодавство), а з другого — суб’єк
тивним змістом свідомості (апріорні
правові ідеї). Отже, буття права було
поглинуте тією прірвою, яка існувала
між трансцендентними правовими фе
номенами та трансцендентальними
правовими конструкціями. Ліквідува
ти цю прірву за допомогою класичної
філософської методології, яка поділя
ла цілісний світ на «суб’єкт» та
«об’єкт», виявилося неможливим» [5,
24–25]. Відповідно, з середини ХХ ст.
у праві почали активно використову
вати здобутки феноменології, екзис
тенціалізму, герменевтики, фундамен
тальної онтології тощо, методологічни
ми засобами яких здійснюються спро
би подолання прірви відчуження права
від людини. Тобто у філософії права
спостерігається черговий (оскільки че
рез сутнісну зорієнтованість наукового
пізнання на об’єктивізацію своїх світо
глядних засад вона завжди повертала
людську суб’єктивність до реальності в
разі втрати зв’язку між ними), так би
мовити, «онтологічний поворот», голо
вним змістом якого стали пошуки
згаданих вище буттєвих основ форму
вання й конституювання правової на
лежності в умовах розбудови демокра
тичного суспільства.
Як зазначає відомий італійський
дослідник у галузях філософії, соціо
логії та теорії права Е. Паттаро, на
відміну від кантівського суб’єк
тивізму, згідно з яким наша свідомість
може знати лише свої власні настано
ви, в котрих вона не здатна вийти за
власні межі, а також позитивістської
тези про виключно деонтологічний ха
рактер феномену права, реалістичний
підхід ґрунтується на визнанні по
засвідомих факторів, що зумовлюють
осмислення світу взагалі та норматив
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них обов’язків зокрема. Цей підхід
обґрунтовується логічною супереч
ливістю суб’єктивного деонтологізму
таким чином: «Усвідомлювати означає
усвідомлювати дещо; те, що осягається
в нашій свідомості, завжди відріз
няється від самого акту осягнення; як
що ж свідомість та об’єкт свідомості не
можуть бути відмінними одне від од
ного, то доводиться визнати, що відно
шення між ними не може міститися,
але ж міститься у свідомості. Адже як
що одна зі складових відношення
(свідомість) є самим цим відношен
ням, то маємо суперечність… Нічого
не може бути сказано лише стосовно
ніщо; жодного твердження не можна
висловити про ніщо; отже, реальність є
присутньою в кожному судженні» [3,
15–16].
Звідси, однак, робиться висновок,
що будьяка визначеність думки є про
явом «реальності» її змісту; тобто
«реальний» означає «визначений»,
«самототожний» [3, 16]. До того ж,
оскільки визначити щонебудь можна
шляхом «підведення» під певне родо
ве поняття (що позначає більш широ
кий клас предметів думки, до якого
обсяг визначуваного поняття нале
жить як його елемент чи підмножина),
а термін «реальність» не має більш
широкого за себе поняття, то «ми не
можемо вести мову про «реальність
реальності»… і маємо кваліфікувати
«реальність як самототожність, або як
визначеність; таким чином, ці три сло
ва (реальність, самототожність, визна
ченість) мають одне й те саме значен
ня» [3, 16].
Гадається, вразливість такого під
ходу не потребує довгих коментарів:
якщо навіть гіпотетично прийняти
його за основу теоретикоправових
міркувань, то доведеться визнати «ре
алістичність» таких абстракцій, як
«ідеальна держава», «закон, що одна
81
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ковою мірою влаштовує усіх» тощо
(вже хоча б тому, що ними можна опе
рувати як самототожними поняттями,
для котрих існує можливість побудо
ви досить недвозначних та несупереч
ливих визначень).
Відповідно, деонтичні судження в
цьому контексті проголошуються
«псевдосудженнями»: адже «справж
нє» (реалістичне) судження має зна
ходити ідентифікацію свого змісту в
наявному бутті; «однак у реченніпре
скрипції у формі судження… реаль
ність (визначеність чи ідентичність)
стосовно поведінки є Належне (Ought).
Спосіб дії тут не може зберігати свою
ідентичність, будучи тим, чим він по
винен бути: він не може бути тим, чим
він не є. Належне є обмеженням
поведінки: воно не може бути пред
ставленим як елемент у контексті ре
альності, й, отже, не може бути
терміном судження… Воно не може бу
ти атрибутом поведінки, її характерис
тикою; воно також не може бути…
реальністю або детермінантою цієї по
ведінки» [3, 19].
Тобто, на відміну від звичайних де
скриптивних суджень (таких, що кон
статують чи описують певний реаль
ний стан речей), судження з деонтич
ним змістом виявляється досить важ
ко співвіднести з дійсністю та оцінити
їх як «істинні» або «хибні» (адже ці
характеристики наших висловлювань
є похідними від співвіднесення ос
танніх саме з цариною дійсного, а не
бажаного): «Обов’язок не асоціюється
з чимнебудь, йому не вистачає змісто
вного наповнення: судженняпре
скрипція на кшталт «дотримання цьо
го способу дій є моїм обов’язком»
еквівалентне судженню «дотримання
цього способу дій є моїм…» Тобто «світ
належного» та «світ реального буття»
є «відмінними одне від одного пара
лельними світами» [3, 19–20].
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Звідси також робиться висновок
про безпідставність будьяких спроб
логічного аналізу таких суджень,
оскільки подібний аналіз ґрунтується
на встановленні, поперше, відношень
сумісності та несумісності сутностей
(тобто атрибутів буття), котрі є
об’єктом цього аналізу, і, подруге,
відношення логічного випливання.
Насправді такі відношення «найбільш
природним чином пояснюються за до
помогою поняття істини та істин
ніснофункціональних понять. На
приклад: те, що одне логічно випливає
з іншого, «означає», мабуть (дещо на
зразок того), що коли останнє є істин
ним, то перше також повинно бути
істинним. Проте серед філософів існує
розповсюджена, якщо навіть і не усіма
поділювана, думка, згідно з якою нор
ми не мають істиннісного значення,
тобто не є ні істинними, ні хибними.
Отже, принаймні є сумнівним те, чи
можуть норми мати «логіку» — чи
можна, наприклад, говорити, що одна
норма випливає з іншої норми» [1,
290].
Аналогічні підстави та міркування
зумовили свого часу жорстке відо
кремлення Г. Кельзеном норм від
фактів і, відповідно, «очищення» пози
тивного знання про право (як суто де
онтологічне) від будьяких спроб його
підведення під форми його буттєвості
(як це має місце в контексті до
сліджень у галузі правової онтології чи
в деяких теоріях природного права).
Згідно з такими міркуваннями, незва
жаючи на, здавалося б, спільний — «зо
бов’язувальний» — характер природ
них та правових законів, їм властива
суттєва відмінність субстанційних
основ та сутнісних ознак реалізації та
кого характеру. У той час як у системах
природного порядку поняття «закон»
асоціюється з певними причинно
наслідковими зв’язками об’єктів та
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властивостей реальності, дієвість яких
є незалежною від жодної суб’єктивної
волі, правовий закон (норма) не опи
сує дійсності як такої, а приписує аген
тові правовідносин ті «бажані», «на
лежні» зразки його суспільної по
ведінки, що відповідають волевияв
ленню суб’єкта правової норматив
ності. Ця відмінність укорінена, на
думку Г. Кельзена, в самій «фундамен
тальній нетотожності» природи та
суспільства. Проте «теорія природного
права завжди тяжіла до розмивання
цієї відмінності. Такий підхід є резуль
татом уявлень про те, що в межах при
родноправової належності має місце
настільки тісний та безпосередньо оче
видний зв’язок між наслідками та умо
вами, що робить зайвим і непотрібним
будьякий «зовнішній» примус, і ці
наслідки мають матеріалізуватися, так
би мовити, спонтанним чином, виходя
чи з їх «внутрішньої необхідності». Та
кий погляд призводить до хибної
інтерпретації поняття «правове зо
бов’язування»… фактично підміняючи
його зміст тими ознаками, що
асоціюються з «необхідністю… у сенсі
природної регулярності». Навпаки ж,
справжній
зміст
«нормативного
обов’язку має ціннісний характер і як
такий слугує противагою реальності
фактичних людських вчинків, оціню
ваних як правові чи неправові» [9, 52].
На згадану полісемічність поняття
«належне» досить часто звертає увагу
Г. Харт у своїх обґрунтуваннях не
обхідності жорсткого розмежування
підходів до права з позиції принципів
його розгляду «таким, як воно є» і
«таким, яким воно повинно бути».
У цьому плані він наголошує на ту
обставину, що зазвичай зміст цього
поняття замикається рамками суто
морального аспекту, тоді як не завжди
ми визначаємо «належність» саме та
ким чином (як відомо, Г. Харт завжди
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був відвертим опонентом ідеї «мо
ралізації» основ праворозуміння). Тим
більше, «аж ніяк не очевидним є те, що
етична теорія взагалі може бути скон
струйована як когерентна сукупність
правил, з яких можна було б вивести
детермінуючий усе моральний вер
дикт» [11, 592].
Для ілюстрації зумовленості «на
лежного» не самими лише моральни
ми критеріями Г. Харт наводить такий
приклад: «Ми кажемо нашому ближ
ньому: «Ти повинен уникати брех
ні», — і це, без сумніву, моральний
критерій, але нам потрібно мати на
увазі, що й отруювач після невдалої
спроби скоєння злочину може сказа
ти: «Я повинен був дати їй ще одну до
зу». Суть питання у тому, що
раціональні рішення, котрі ми протис
тавляємо суто механічним або фор
мальним, з необхідністю не є тотожни
ми рішенням, які ми приймаємо з точ
ки зору моралі. Про багато рішень ми
можемо говорити: «Так, це правильно;
саме так і повинно бути», — і можемо
тільки мати на увазі, що у цьому ви
падку ми таким чином лише сприяли
прийнятій меті чи політиці; і можемо
не прагнути обґрунтування моральної
виправданості політики чи свого
рішення» [7, 122]. Тому, з цієї позиції,
право за своєю сутністю редукується
до «людської команди» [7, 112], ре
алізації суб’єктивної волі, котра якщо
й зумовлюється певними «зовнішні
ми» обставинами, то зазвичай без
відносними до настанов моралі: швид
ше, навпаки, самі ці «настанови» фор
муються залежно від вольових імпуль
сів суб’єкта.
Однак при більш детальному аналі
зі такого підходу в його межах вияв
ляється досить несподіваний пара
докс: загалом дотримуючись деонто
логістських позицій та заперечуючи
будьякі метафізикоонтологічні легі
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тимації права, прибічники абстрагу
вання від розгляду останнього з точки
зору того, яким воно повинно бути, і
констатації лише того, яким воно є,
приходять до непереборних логічних
суперечностей, спричинених, з одного
боку, онтологічним статусом слова «є»,
а з другого — деонтологічністю понят
тя «повинно». Відповідно, досить важ
ко виявляється зберегти послідовність
думки, поперше, ведучи мову про
«належність з позиції права», і при
цьому ігноруючи питання щодо
«належності самих правових норм», і,
подруге, аналізуючи право таким, як
воно «є», і не враховуючи тієї обстави
ни, що право виступає в ролі орга
нічної частини суспільного буття, кот
ре не може не здійснювати відчутного
впливу на правову свідомість і саму
волю суб’єкта правової нормативності.
Як зазначив з цього приводу Е. Патта
ро, «право як система соціального ре
гулювання та контролю не може бути
поясненим у термінах команд, а лише
в поняттях норм і правил» [3, 22].
Адже виражена в законі «команда» ще
не є справжньою нормою (тобто «пра
цюючим» правилом), якщо вона не
узгоджується з тією «фактичною нор
мативністю» суспільної поведінки та
відносин, що формується незалежно
від будьяких директив і команд [10,
38]. Відповідно, «те, що створює нор
ми, не є дефакто сила влади; навпаки,
існування норм надає владі (authority)
дефакто владу (power). Іншими сло
вами, конституційні правила здійс
нення повноважень є реальною підста
вою справжньої влади, а не навпаки.
Деякі люди, оскільки вони набувають
правлячого статусу згідно з правила
ми конституції, мають фактичну владу
зумовлювати людську поведінку» [3,
22]. Тобто тут підкреслюється думка
про те, що правова нормативність,
конституючись як компонент контекс
84

ту людського буття, саме через струк
тури та чинники останнього отримує
свою реалізацію в ролі актуального та
ефективного регулятора суспільних
відносин. Поза межами ж цього кон
тексту нормативність права може ма
ти не більш ніж декларативний харак
тер, так і не стаючи дійсною життєвою
нормою.
Розглянута суперечливість «рафі
нованої» версії деонтологістського
підходу, характерної, зокрема, для ор
тодоксальних представників правово
го позитивізму, стала одним із вагомих
теоретичних чинників так званого
пом’якшення останнього в новітніх
варіантах його концептуалізацій. Так,
наприклад, як стверджує Л. Фуллер,
наголошуючи на власному визнанні
певного місця моральних критеріїв у
визначенні правового характеру су
спільного порядку, «для мене немає
нічого шокуючого в думці про те, що
диктатура, котра приховується за
показовим блиском правової форми,
може настільки віддалитися від мо
ральності порядку, від внутрішньої
моральності права як такого, що вона
перестає бути правовою системою» [6,
149].
Варто зазначити, що несприйняття
представниками «класичного» пози
тивізму ідеї «моральності права»
(незважаючи навіть на деонтологіч
ний характер моралі як такої) і водно
час їхнє намагання пояснити спрямо
ваність правової нормативності логі
кою фактичних конкретнобуттєвих
обставин (але при цьому заперечуючи
будьяку «онтологію права») зумов
люється, напевно, тим, що моральні
критерії справедливості зазвичай
обґрунтовуються їх «підведенням» під
уявлення про певну «універсальну
сутнісну природу» людини чи буття
взагалі (як це, наприклад, має місце в
теоріях природного права). Проте, як
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відомо, загальний зміст позитивізму
(і не лише правового) є несумісним з
визнанням будьяких «метафізичних
сутностей» і полягає в зосередженості
на вивченні лише «емпірично позити
вованої» реальності (оскільки сут
ність речей не може бути безпосеред
ньо представлена в досвіді, а тому про
неї можна мати лише ту чи іншу «гад
ку», але жодним чином не наукове
знання). Зокрема, правовий пози
тивізм пов’язаний із запереченням
«метаюридичних» легітимацій зако
нодавства певними «вищепорядкови
ми» по відношенню до права «сутнос
тями». Що ж стосується визнання
впливу на правові рішення «конкрет
нобуттєвих обставин», то останні не
набувають у контексті позитивіст
ського праворозуміння онтологічного
статусу через їх мінливість, неперед
бачуваність, а отже, безвідносність до
«примарної» всезагальної сутності
буття, до узгодження з якою мало б те
леологічно прагнути право (тоді як
позитивізм «сахається» будьякої те
леології чи «вищого закону», котрий
стояв би над позитивним правом). Як
іронічно зауважив стосовно цього ас
пекту проблеми Л. Фуллер у своїй
критиці «ортодоксального пози
тивізму», «…якщо ви (йдеться про
Г. Харта. — І. Т.) належите до по
коління, котре звикло говорити й ду
мати, що «закон є закон», то єдиним
способом врятуватися від одного зако
ну для вас буде встановити другий за
кон, спрямований проти нього, і він,
бажаємо ми того чи ні, має стати «ви
щим законом». А отже, ці поняття про
«вищий закон», які є гідним приводом
для стурбованості, самі можуть стати
запізнілим плодом німецького юри
дичного позитивізму» [6, 149]. Далі
він пояснює, що основною причиною
згаданої відстороненості позитивіст
ської доктрини праворозуміння від те
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леологічної інтерпретації є не стільки
те, що вона може призвести до анархії
(через високий ступінь неоднознач
ності поняття «доцільність»), скільки
здатність такого уявлення про зміст
права «завести нас надто далеко у про
тилежному напрямі. У «цілепокла
деній» інтерпретації, розвинутій без
усякої міри, він вбачає загрозу свободі
та гідності людини» [6, 158].
Насправді ж онтологічну зумов
леність права варто розуміти не як
підпорядкування його нормативності
певному «вищому закону» чи раз і на
завжди передзаданій сутності людсь
кого буття. Адже остання не передує
дійсному існуванню людини, а ство
рюється нею самою у повсякденних
взаємовідносинах між людьми, пі
знанні й перетворенні навколишнього
світу та долученні до культурно
досвідного надбання людства. Як
слушно зауважує С. Максимов, «пра
во не може бути повністю виведеним
ні з моралі, ані з соціального світу. Во
но, як і мораль, релігія, політика, є
способом нашого буття у світі як бут
тя з іншими людьми… Право як пев
ний порядок випробовується усіма
нами персонально як особами ще до
того, як ми випробовуємо його як гро
мадяни. Іншими словами, право є час
тиною нашого людського буття, і тому
правова теорія повинна насамперед
зосередитись на особистості як «бутті
у праві», а вже потім на поверхневих
явищах права — законах, судових
рішеннях, правилах, принципах та
справах» [2, 116].
Отже, за своєю природою право не
є суто онтологічним феноменом у то
му розумінні, що його смислові
орієнтири не є детермінованими ви
ключно «зовнішнім» по відношенню
до людини буттям. Його не можна та
кож віднести до «чистої» деонто
логічної сфери, оскільки «не можна
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просто ввести той чи інший закон,
довільно змінити систему права — не
обхідно уловити та відтворити його
смисли, що здійснюється у правовому
спілкуванні, у процесі якого люди по
требують досягнення консенсусу. Як
що цього не відбувається, то світ права
не конституюється і закони не працю
ють. Право, відтак, має першопочатко
во здійснитися поза межами держа
ви — у царині громадянського суспіль
ства» [2, 115], де «протоправова» нор
мативність формується як буттєвий
продукт міжлюдської комунікації.
Тобто сутність права, як вже зазнача
лося, не можна несуперечливим чи
ном подати через самі лише об’єктив
ноонтологічні чи суб’єктивнодеонто
логічні поняття; вона за своєю приро
дою та характером є інтерсуб’єктив
ним явищем. А тому правова належ
ність визначається не стільки певною
константною «метанормативністю»,
скільки конституюється залежно від
«параметральних» умов упорядкуван
ня буття суспільства. Так само, напри
клад, як не може бути єдино можливо
го агрегатного стану для будьякої ре
човини (як відомо, цей стан змі
нюється згідно з такими його «бут
тєвими» характеристиками, як темпе
ратура, тиск, густина тощо), ана
логічним чином можемо вести мову
про релевантність уявлень про право
ву справедливість та похідну від неї
нормативну належність із точки зору
конкретної форми соціокультурної
організації. Правда, на відміну від
природних систем з властивими їм ка
узальними зв’язками, ми навряд чи
можемо констатувати певні «жорсткі»
та взаємооднозначні залежності між
специфікою упорядкування суспіль
ного буття, з одного боку, та відпо
відними їм формами й орієнтирами
нормативності права — з другого (вже
хоча б через те, що як формування цих
86

орієнтирів, так і їхня реалізація у ви
гляді того чи іншого правопорядку
опосередковані суб’єктивним факто
ром людської правосвідомості). Однак
здебільшого цілком можливим є
відшукування способів визначення
того, чи сприятиме реалізація певної
норми врівноваженню певної площи
ни людських стосунків за розглядува
них умов і, одночасно з цим, стабі
лізації правопорядку в суспільстві в
цілому.
У цьому плані, коли йдеться про
взаємоузгодження правової реаль
ності та її усвідомлень з точки зору
правової належності, характеристика
буття права не може обмежуватися
лише його загальними рисами, але й
має бути невід’ємною від конкретно
ситуативного контексту [8, 112]. Адже
саме «конкретна життєва ситуація,
яку розв’язує право, є його онто
логічним підґрунтям. Без того просто
ру відносин, які потребують правового
впорядкування, будьяке право є
правилами «Утопії»… Право ніколи не
існує як чиста ідея, сутність, яка не
мовби «парить» у якомусь просторі.
Онтологічно ідея права завжди
пов’язана з існуванням у світі, в якому
на основі права створюється правопо
рядок, і розглядати буття права, не
беручи до уваги його зв’язків з цим
правопорядком, настільки ж утопічно
в найточнішому сенсі цього слова. Са
ме тому осягнення існування права
можливе лише за умови одночасного
врахування умов його буття у світі» [5,
25].
Таким чином, багатогранність при
роди та форм буттєвого виявлення
сутності права, з одного боку, сприяє
досить строкатому розгалуженню на
прямів та методологічних підходів до
його вивчення й реалізації, а з друго
го — стимулює потребу в пошуках
основ їх інтеграції, оскільки при
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пізнанні права «майже неможливо
охопити відразу й одночасно всі його
сторони, грані та прояви. Найчастіше
дослідження зосереджується лише на
частині «правоявища» і, до того ж,
нерідко перебільшує, гіперболізує її
значення, не помічаючи його інших
елементів. Наслідком такої пізнаваль
ної ситуації стає вирізнення лише ок
ремих проявів правоявища, які, однак,
і проголошуються «правом» в цілому, в
усій його повноті та цілісності» [4, 5].

Зокрема, саме це зазвичай відбу
вається при характеристиках права з
точок зору «сущого» та «належного»,
тобто в онтологічному й деонто
логічному його аспектах, штучно роз
риваючи органічну єдність яких
неможливо уникнути численних пара
доксів праворозуміння, що суттєво
перешкоджають практичному втілен
ню ідеї пріоритетності правового регу
лювання суспільного буття.
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Тімуш І. С. Співвідношення реального та належного як філософськоправова проблема
Анотація. Статтю присвячено аналізу основних причин поляризації онтологістських та де
онтологістських тлумачень сутності права, а також накресленню дієвих, з точки зору автора,
шляхів вирішення суперечностей між ними.
Ключові слова: онтологія права, деонтологічний аспект права, інтегральне праворо
зуміння.
Тимуш И. С. Соотношение реального и надлежащего как философскоправовая проблема
Аннотация. Статья посвящена анализу основных причин поляризации онтологистских и
деонтологистских толкований сущности права, а также действенных, с точки зрения автора,
путей разрешения противоречий между ними.
Ключевые слова: онтология права, деонтологический аспект права, интегральное право
понимание.
Timush I. Reformation of industries and institutes of public right on bases of integral
Annotation. The article is devoted to analysis of the factors which caused the polarization of
ontologistic and deontologistic interpretations of law, and also it deals with drafting the ways of
deciding the contradictions between them.
Key words: ontology of right, deontologicheskiy aspect of right, integral pravoponimanie, right
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Т

екст заповіту не завжди викла
дений чітко й зрозуміло, через
що після відкриття спадщини
можуть виникнути складнощі щодо
належного його розуміння. За таких
обставин ст. 1256 Цивільного кодексу
України (далі — ЦК України) встанов
лює порядок тлумачення заповіту,
суть якого полягає у тому, що тлума
чення заповіту може бути здійснене
після відкриття спадщини самими
спадкоємцями. У разі спору між спад
коємцями тлумачення заповіту здійс
нюється судом відповідно до ст. 213
ЦК України.
Тлумачення заповіту являє собою
інтелектуальнорозумовий процес, спря
мований на з’ясування змісту заповіту
як одностороннього правочину, з текс
ту якого неможливо встановити
справжню волю заповідача. К. Побє
доносцев досить влучно визначив тлу
мачення заповіту як справу розуму та
мистецтва, у якій неможливо зазда
легідь встановити загальні правила та
керівні засади суду [1, 604].
Аналіз літератури з обраної темати
ки дослідження дає змогу дійти вис
новку про неоднаковість підходів до

тлумачення заповіту. Так, на думку
С. Агафонова, тлумачення заповіту
може бути здійснено у два етапи: на
першому етапі — заповідачем, на дру
гому — спадкоємцями. Одночасно
тлумачити заповіт ці суб’єкти не мо
жуть, оскільки заповідач як особа, яка
уклала заповіт, має пріоритет. Спад
коємці ж є додатковими суб’єктами
тлумачення, оскільки таке право у них
виникає тільки після настання певно
го юридичного факту — відкриття
спадщини. При цьому, на думку
дослідника, тлумачення заповіту спад
коємцями може мати місце тоді, коли
укладений заповіт не має суперечнос
тей, позбавлений неточностей і не
викликає жодних сумнівів щодо його
змісту та волі спадкодавця [2, 95].
С. Фурса відносить до суб’єктів
тлумачення заповіту усіх зацікавле
них осіб, а саме: відказоодержувачів,
вигодонабувачів за сервітутом та ви
конавців заповіту. Далі автор зазначає,
що при тлумаченні умов заповіту
можуть вирішуватися й питання про
повернення боргу, тому кредитори мо
жуть стати учасниками тлумачення
заповіту за запрошенням спадкоємців.
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Причому С. Фурса кваліфікує тлума
чення заповіту судом як офіційне тлу
мачення [3, 77–78].
Немає єдності думок і щодо підстав
здійснення тлумачення заповіту. Так,
З. Ромовська твердить, що тлумачен
ня може стосуватися імені, прізвища
спадкоємця, якщо воно записано в за
повіті не так, як за паспортом. Якщо ж
на спадщину претендують дві чи
більше осіб, прізвище, ім’я та по бать
кові яких збігаються, суд шляхом
тлумачення волі спадкодавця може
визначити, кому насправді заповідач
надав право на спадкування [4, 105].
Зазначене вимагає ретельного
наукового аналізу підстав, порядку,
способу закріплення тлумачення за
повіту, отже, метою цієї статті є з’ясу
вання особливостей тлумачення за
повіту як одностороннього правочину.
Об’єктом тлумачення є зміст за
повіту. При цьому зміст заповіту ста
новить сукупність розпоряджень, що у
ньому містяться. У цьому аспекті слід
зазначити, що в окремих випадках
спадкоємці здійснюють фактично не
тлумачення заповіту, а поділ спадко
вого майна. Так, відповідно до ст. 1267
ЦК України спадкоємці за усною уго
дою між собою, якщо це стосується ру
хомого майна, можуть змінити розмір
частки у спадщині когось із них. У то
му ж випадку, коли це стосується не
рухомого майна або транспортних за
собів, спадкоємці можуть змінити
розмір частки у спадщині за письмо
вою угодою між собою, посвідченою
нотаріусом.
Відтак, слід розрізняти тлумачення
заповіту від поділу спадкового майна,
які є різними за правовою метою. Як
зазначалося вище, мета тлумачення
змісту заповіту полягає у з’ясуванні
істинної волі заповідача, в той час як
поділ спадкового майна спрямований
на досягнення домовленості спад
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коємців про зміну розміру часток,
встановлених законом (заповітом).
Крім поділу спадкового майна,
спадкоємці можуть визначити, в якому
порядку будуть сплачувати борги
спадкодавця, хто саме із спадкоємців і
в якому обсязі надаватиме гроші на
встановлення пам’ятника на могилі
спадкодавця тощо. Вирішення таких
питань не пов’язане із тлумаченням за
повіту, оскільки, поперше, взагалі не
вимагає наявності заповіту та, подру
ге, переслідує зовсім іншу мету, від
мінну від з’ясування волі заповідача.
З огляду на наведене, важко погоди
тись із позицією С. Фурси про те, що у
результаті тлумачення змісту заповіту
може з’явитися договір про конкрети
зацію і розподіл прав та обов’язків між
усіма спадкоємцями [3, 77].
Суб’єктами тлумачення заповіту за
чинним законодавством є спадкоємці
та суд. Закон визначає вичерпний пе
релік суб’єктів тлумачення, який, ви
ходячи із побудови змісту ст. 1256 ЦК
України, не підлягає розширеному
тлумаченню. Причому суд тлумачить
зміст заповіту за умови наявності спо
ру між спадкоємцями. За таких обста
вин справа про тлумачення заповіту
має розглядатися у порядку позовного
провадження за позовом одного із
спадкоємців. Наведене підтверджуєть
ся і матеріалами судової практики. Так,
ухвалою Ленінського районного суду
АР Крим у справі № 12о178/2008 від
10 жовтня 2008 р. відмовлено у від
критті провадження за заявою особи
про тлумачення заповіту у порядку ок
ремого провадження на тій підставі,
що тлумачення заповіту судом здій
снюється за наявності спору між спад
коємцями. А отже, така справа має
розглядатися в порядку позовного
провадження [5].
Цивільний кодекс Російської Фе
дерації (далі — ЦК РФ) передбачає
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розширене коло суб’єктів тлумачення.
Так, згідно зі ст. 1132 ЦК РФ правом
тлумачити заповіт наділені нотаріус,
виконавець заповіту або суд. Отже,
спадкоємці відсторонені від процесу
тлумачення. Зміст наведеної норми
дав змогу Ю. Лукашу дійти висновку,
що нотаріус здійснює тлумачення за
повіту як на стадії його посвідчення,
так і на стадії виконання [6, 60]. Заува
жимо, що, на відміну від ЦК України,
ЦК РФ не містить застереження про
тлумачення заповіту після відкриття
спадщини. Утім, з огляду на те, що се
ред суб’єктів тлумачення заповіту
ст. 1132 ЦК РФ прямо не називає за
повідача, який фактично є ініціатором
виникнення досліджуваних правовід
носин, можна дійти висновку, що
процес тлумачення заповіту має відбу
ватися після відкриття спадщини.
Слід зазначити, що правовий
механізм тлумачення заповіту засто
совується у випадку, коли зміст за
повіту є нечітким або допускає подвій
не розуміння. Неадекватність відтво
рення в заповіті власної волі заповіда
ча щодо долі спадщини може бути
зумовлена, перш за все, неоднаковим
використанням у ньому слів, понять
та термінів, які є загальноприйнятими
у сфері речових, зобов’язальних, спад
кових відносин. Цьому також можуть
сприяти й певні неузгодженості між
змістом окремих частин заповіту і
змістом заповіту в цілому, що усклад
нюють розуміння останньої волі за
повідача щодо долі спадщини [7, 4].
У зв’язку з цим спірною є наведена
вище точка зору З. Ромовської про те,
що тлумачення може стосуватися
імені, прізвища спадкоємця, оскільки
тут мають місце не труднощі у ро
зумінні заповідального розпоряджен
ня, які унеможливлюють його вико
нання, а граматична помилка у напи
санні прізвища, ім’я та по батькові
90

спадкоємця. А тому спадкоємець після
відкриття спадщини повинен не тлу
мачити заповіт, а звернутися до суду
задля встановлення факту, що має
юридичне значення. Відповідно до п. 6
ч. 2 ст. 256 ЦПК України суд розглядає
справи про встановлення належності
правовстановлюючих документів осо
бі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і
час народження якої, що зазначені в
документі, не збігаються з ім’ям, по
батькові, прізвищем, місцем і часом
народження цієї особи, зазначеним у
свідоцтві про народження або в пас
порті. Такі справи розглядаються в
порядку окремого провадження.
Судова практика знає багато ви
падків звернення до суду із позовом
про тлумачення заповіту. Наприклад,
позивачка звернулася до Борзнянсь
кого районного суду Чернігівської
області з позовною заявою про тлума
чення заповіту, обґрунтовуючи свої
вимоги тим, що 7 квітня 2006 р. запо
відачем було складено заповіт на її
ім’я, посвідчений державним нота
ріусом. При складанні заповіту було
допущено помилку, а саме — зазначе
но, що позивачу заповідається житло
вий будинок та вказано адресу цього
будинку, але не зазначено номер квар
тири, власником якої була покійна і
яку дійсно їй заповідала. З огляду на
такі неточності, допущені у змісті за
повіту, державний нотаріус відмовив
позивачці у видачі свідоцтва про пра
во на спадщину за заповітом. З цих
підстав спадкоємець і просив витлу
мачити заповіт таким чином, що спад
кодавець на випадок своєї смерті
заповідала квартиру № 2 у вказаному
будинку. Суд позовні вимоги задо
вольнив повністю [8].
Утім, найскладнішим є питання
щодо способів тлумачення заповіту,
тобто на чому саме мають ґрунтувати
ся суб’єкти тлумачення у процесі такої
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діяльності. Аналіз змісту ст. 1256 ЦК
України дає змогу дійти висновку, що
спеціальна норма не містить жодних
застережень щодо тлумачення за
повіту спадкоємцями. Правила ст. 213
ЦК України застосовуються лише у
разі судового тлумачення заповіту.
А відтак, потребує з’ясування ме
ханізм тлумачення заповіту спад
коємцями. Зазначене набуває актуаль
ності з урахуванням хоча б того, що
витлумачений спадкоємцями текст за
повіту є обов’язковим не тільки для
них, а й для нотаріуса, відказоодержу
вачів та кредиторів.
Чинний ЦК України містить окремі
норми щодо тлумачення змісту право
чину (ст. 213), умов договору (ст. 637)
та заповіту (ст. 1256). При цьому
ст. 213 ЦК України є загальною нор
мою щодо тлумачення всіх видів пра
вочинів. А відтак, загальні правила
тлумачення застосовуються до всіх
правочинів у тому обсязі, в якому
вони не змінені спеціальними прави
лами, що містяться, відповідно, у спе
ціальних нормах. Оскільки спеціаль
ною нормою (ч. 1 ст. 1256 ЦК України)
не врегульовано механізм тлумачення
заповіту спадкоємцями, то таке тлума
чення має здійснюватися відповідно
до змісту ст. 213 ЦК України.
Правила, за якими має здійснюва
тися тлумачення правочину, закріп
лені у частинах 3, 4 ст. 213 ЦК Ук
раїни. При тлумаченні змісту право
чину береться до уваги однакове для
всього змісту правочину значення слів
і понять, а також загальноприйняте у
відповідній сфері відносин значення
термінів. Якщо буквальне значення
слів і понять, а також загальноприйня
те у відповідній сфері відносин зна
чення термінів не дає можливості
з’ясувати зміст окремих частин право
чину, останній встановлюється порів
нянням відповідної частини правочи
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ну зі змістом інших його частин, усім
його змістом, намірами сторін. Якщо і
у такий спосіб неможливо визначити
справжню волю осіб, які вчинили пра
вочин, до уваги беруться мета право
чину, зміст попередніх переговорів,
усталена практика відносин між сто
ронами, звичаї ділового обороту,
подальша поведінка сторін, текст ти
пового договору та інші обставини, які
мають істотне значення.
Сутність цих правил полягає у
поєднанні «теорії волі» та «теорії воле
виявлення», які протягом тривалого
часу протиставлялися одна одній.
Різниця між цими теоріями зводиться
до того, чому саме віддати перевагу
при тлумаченні правочину. За «те
орією волі» перевага надається тому,
що сторони дійсно мали на увазі, скла
даючи правочин. Навпаки, «теорія во
левиявлення» пріоритет надає тому,
що написано у правочині, тобто бук
вальному тлумаченню слів та термінів.
Аналіз ст. 213 ЦК України дає змогу
дійти висновку, що, незважаючи на
певний симбіоз наведених вище тео
рій, певний пріоритет віддається зако
нодавцем саме теорії волевиявлення,
оскільки при тлумаченні правочину
спершу береться до уваги однакове для
всього змісту правочину значення слів
і понять, а також загальноприйняте у
відповідній сфері відносин значення
термінів, тобто здійснюється букваль
не тлумачення правочину. І лише коли
буквальне тлумачення не дало змогу
витлумачити зміст правочину, суб’єкти
тлумачення керуються порівнянням
частин правочину, намірами сторін
тощо. Тобто правила тлумачення пра
вочину визначені законом за принци
пом концентричних кіл: у разі немож
ливості витлумачити зміст правочину
шляхом використання вузького кола
засобів (буквальне тлумачення) залу
чаються інші засоби.
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Водночас наведені правила тлума
чення правочину, що є, як зазначалося
вище, загальними, мають застосовува
тися при тлумаченні заповіту з ураху
ванням специфіки спадкових пра
вовідносин. Мова йде про те, що тлу
мачення заповіту здійснюється після
відкриття спадщини, а тому заповідач
об’єктивно не може брати участі у цьо
му процесі. Крім того, тлумачення
здійснюється зважаючи на односто
ронній характер заповіту, в якому дія
лише однієї особи (заповідача) поро
джує права та обов’язки для інших
осіб. Відтак, як спадкоємцями, так і
судом не беруться до уваги зміст попе
редніх переговорів, звичаї ділового
обороту, подальша поведінка сторін,
текст типового договору.
Слід вказати, що ст. 213 ЦК Украї
ни наводить невичерпний перелік об
ставин, які мають значення для тлума
чення заповіту. Зважаючи на це, ви
дається справедливим визначити ті
обставини, що мають враховуватися у
процесі тлумачення саме заповіту.
Оскільки спадкування має особистий
характер і заповідач призначає спад
коємців, зважаючи насамперед на осо
бисті якості останніх, надання ними
допомоги (утримання) тощо, важливе
значення при тлумаченні заповіту має
саме характер відносин між заповіда
чем та спадкоємцями. Наведене може
мати місце, зокрема, у випадку, коли
заповідач прямо не індивідуалізував
спадкоємця зазначенням прізвища,
ім’я, по батькові, а лише поіменував
його як «племінника», «онука», «бра
та» тощо. І процес тлумачення стає не
обхідним, коли у спадкодавця зали
шилося відповідно кілька племін
ників, онуків, братів тощо.
Утім, тлумачення, незалежно від
того, ким воно здійснюється, не по
винно змінювати суть волі заповідача,
тобто підміняти собою сам заповіт.
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Суб’єкт тлумачення не може переби
рати на себе право власника щодо роз
порядження своїм майном на випадок
смерті. Тлумачення заповіту є лише
інструментом з’ясування волі запо
відача після його смерті (оголошення
померлим). Відтак, спадкоємці або
суд, здійснюючи тлумачення заповіту,
не повинні виходити за межі цього
процесу та змінювати (доповнювати)
зміст заповіту. Останнє має наслідком
спотворення волі заповідача та вико
ристання механізму тлумачення у
власних цілях, відмінних від цілей йо
го встановлення.
Підлягає з’ясуванню також і те, в
який спосіб закріплюється результат
тлумачення заповіту спадкоємцями.
Цілком очевидно, що у разі тлумачен
ня заповіту судом (ч. 2 ст. 1256 ЦК Ук
раїни) результат тлумачення фік
сується у судовому рішенні.
Питання про спосіб закріплення
тлумачення заповіту спадкоємцями
закон прямо не вирішує. Окремі поло
ження містяться у п. 163 Інструкції
про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України [9], проте во
ни стосуються тлумачення секретного
заповіту. Зокрема, в Інструкції зазна
чається, що у протоколі про оголошен
ня секретного заповіту відтворюється
витлумачений спадкоємцями текст за
повіту та відомості про досягнення (чи
недосягнення) між спадкоємцями зго
ди щодо тлумачення тексту заповіту.
Невизначеність у законі способу
закріплення тлумачення заповіту
спадкоємцями дало змогу Т. Зайцевій
та П. Крашенінникову дійти висновку,
що проведена процедура тлумачення
заповіту відображена у подальших
діях особи, наділеної правом тлумачи
ти зміст заповіту, і, відповідно, не
приймається спеціальний процесуаль
ний документ про тлумачення запо
віту [10, 52].
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Однак видається правильним, що
результат тлумачення заповіту спад
коємцями має бути формалізований
належним чином у вигляді окремого
документа, враховуючи обов’язковість
результату тлумачення як для інших
спадкоємців, відказоодержувачів, кре
диторів, так і для нотаріуса, який має
видати кожному із спадкоємців свідо
цтво про право на спадщину за за
повітом. Такий документ підписується
всіма спадкоємцями, що закликаються
до спадкування, оскільки необхідною
умовою тлумачення заповіту спад
коємцями, керуючись змістом ст. 1256
ЦК України, є відсутність спору, тобто
згода кожного окремо спадкоємця із
витлумаченим текстом заповіту. Від
мова хоча б одного спадкоємця підпи
сати такий документ має наслідком
відмову нотаріуса видати свідоцтво
про право на спадщину та можливість
звернення до суду задля тлумачення
заповіту в порядку ч. 2 ст. 1256 ЦК Ук
раїни.
Встановивши спосіб закріплення
тлумачення заповіту спадкоємцями,
спробуємо з’ясувати його юридичну
природу. Слід погодитися із позицією
М. Сібільова щодо цього питання. Він,
зокрема, зазначає, що витлумачений
спадкоємцями заповіт за своєю юри
дичною природою не є договором. Ад
же договір відповідно до ст. 626 ЦК
України — це домовленість двох або
більше сторін, спрямована на встанов
лення, зміну або припинення цивіль
них прав і обов’язків. Тлумачення за

повіту не може бути спрямоване на
встановлення, зміну або припинення
цивільних прав і обов’язків спад
коємців, оскільки вони встановлені
заповітом як одностороннім правочи
ном [7, 9]. Тлумачення ж заповіту по
суті є конкретизацією положень ос
танньої волі заповідача і, відповідно,
не створює правових наслідків у ви
гляді прав та обов’язків спадкоємців.
Тому документ, у якому міститься ви
тлумачений спадкоємцями текст запо
віту, є невід’ємною частиною заповіту
та не може існувати окремо від нього.
Викладене дає змогу дійти певних
висновків. Тлумачення заповіту являє
собою інтелектуальнорозумовий про
цес спадкоємців та суду, спрямований
на з’ясування справжньої волі за
повідача. Слід розрізняти тлумачення
заповіту від поділу спадкового майна
та інших домовленостей спадкоємців,
які є різними як за метою, так і за пра
вовою природою. У разі тлумачення
заповіту спадкоємцями мають засто
совуватися загальні положення ст. 213
ЦК України в тому обсязі, в якому во
ни не суперечать суті відносин спадку
вання за заповітом. У процесі тлума
чення заповіту має братися до уваги
характер відносин між заповідачем та
спадкоємцями. Результат тлумачення
заповіту спадкоємцями формалізуєть
ся у вигляді окремого документа, що
підписується всіма спадкоємцями, і за
своєю правовою природою не є дого
вором.
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БЕЗДОКУМЕНТАРНІ ЦІННІ ПАПЕРИ
В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

О. ВИГОВСЬКИЙ
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри міжнародного приватного
права Інституту міжнародних відносин
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

П

итання про сутність бездоку
ментарних цінних паперів ви
явилося найбільшим «каменем
спотикання» для традиційного вчення
про цінні папери. Невдалі спроби по
яснити це явище за допомогою сталих
правових категорій стали причиною
намагання вивести бездокументарні
цінні папери за межі інституту цінних
паперів взагалі. І хоча дискусії навко
ло цієї проблематики потроху втрача
ють свою гостроту та запеклу поле
мічність, остаточну крапку в ній
ставити ще зарано. У цій статті ми
спробуємо проаналізувати проблему
визначення правової природи бездо
кументарних цінних паперів шляхом
доведення чи спростування тотож
ності об’єктів цивільних прав — цін
них паперів та бездокументарних
цінних паперів, наявності між ними
особливих родовидових зв’язків.
Як відомо, процес трансформації та
зміни обсягу понять властивий бага
тьом суспільним наукам, і цивілістич
на наука тут не є винятком. Су
спільноекономічний розвиток ХХ ст.
призвів до виникнення нових реалій,
до яких мало адаптуватися поняття
цінного папера, розроблене цивіліста
ми ХІХ ст. Виникнення цього інститу
ту було продиктоване необхідністю

віднайдення юридикотехнічного ін
струменту, який би полегшив та лега
лізував обіг певного комплексу втіле
них у ньому прав. Найголовнішим у
цінних паперах завжди було їх функ
ціональне призначення, яке полягає у
забезпеченні стандартизованого та
спрощеного механізму зміни уповно
важеної сторони у суб’єктному складі
визначеної групи зобов’язальнопра
вових відносин і яке за умов сучасного
технічного розвитку може здійснюва
тися без застосування матеріальної
оболонки. Таке призначення здатні
виконувати всі цінні папери, незалеж
но від факту фізичного існування їх
сертифіката. Як слушно зазначає
В. Яроцький, обґрунтований у період
становлення і розвитку документарної
концепції цінних паперів висновок
щодо тісного правового зв’язку між
документом і посвідченим ним майно
вим правом у сучасних умовах не
втрачає актуальності, хоча і підлягає
коригуванню стосовно бездокумен
тарної форми їх випуску та обігу [1].
В юридичній літературі з питання
правової природи бездокументарних
цінних паперів часто відправною
тезою догматичних міркувань є сен
тенція про «поширення» правового
режиму цінних паперів на «бездоку
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ментарні цінні папери», що нібито доз
воляє проведення аналогії з поширен
ням на об’єкти зобов’язального права
у певних, визначених законом випад
ках, речовоправового режиму. Понят
тям «правовий режим» зазвичай охоп
люється сукупність правил, що забез
печують досягнення правової мети,
яка у такому випадку полягає у фік
сації та передачі певного комплексу
майнових прав, забезпеченні їх оборо
тоздатності на фондовому ринку. До
категорії об’єктів, що забезпечують до
сягнення правової мети, рівною мірою
належать і документарні, і бездоку
ментарні цінні папери. Отже, незалеж
но від наявності чи відсутності доку
ментарної оболонки цінний папір
здатний виконувати своє функціо
нальне призначення.
Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про Національну депозитарну систе
му та особливлості електронного обігу
цінних паперів в Україні» від 10 груд
ня 1997 р., під бездокументарною фор
мою цінного папера розуміється
здійснений зберігачем обліковий за
пис, який є підтвердженням права
власності на цінний папір. Такий облі
ковий запис, по суті, за своїм функ
ціональним призначенням є аналогом
сертифіката документарного цінного
папера.
Цінний папір як об’єкт речового
права характеризується наявністю
документарної форми, формального
характеру та нерозривного зв’язку між
документом та посвідченим ним пра
вом [2]. Однак у випадку з бездоку
ментарними цінними паперами ці оз
наки, очевидно, втрачаються. Попер
ше, оборотоздатність прав, які звіль
нилися від матеріальної оболонки,
більше не опосередковується переда
чею речового субстрату, що ставить
питання про альтернативні шляхи за
безпечення відокремленості цілісного
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комплексу суб’єктивних майнових
прав та особливий порядок легіти
мації управомоченої особи, які у цьо
му випадку слід пов’язувати із вчине
ним зберігачем обліковим записом.
Фізична передача цих об’єктів ци
вільних правовідносин є неможливою,
як неможливим є і застосування речо
вого засобу правового захисту —
віндикаційного позову — при пору
шенні прав власника [3].
Подруге, втрата ознаки формаль
ності зумовлена зникненням фор
малізованого документа (з певною
натяжкою під такою ознакою можна
розуміти необхідність фіксації прав
певним нормативно встановленим
способом). Із втратою ознак докумен
тальності та формальності пов’язана і
трансформація властивості публічної
достовірності, яка полягає в тому, що
весь обсяг прав та обов’язків за цінним
папером, поряд з умовами та поряд
ком їх здійснення, може бути встанов
лений безпосередньо з його змісту.
Проте слід відзначити, що ознака
публічної достовірності у такому кла
сичному ракурсі притаманна виключ
но ордерним та цінним паперам на
пред’явника.
Потретє, зникнення нерозривного
зв’язку між правом, вираженим у
папері, та документом виявляється і в
зникненні ознаки презентації, яка оз
начає, що передача та здійснення цьо
го права можливі лише при пред’яв
ленні документа. Важливим наслід
ком цієї ознаки є класичний принцип
«слідування» як основна атрибутивна
характеристика взаємозв’язку між ре
човим правом на папір та зобов’язаль
ним правом з папера. Спробу при
рівнювання облікового запису до до
кумента слід визнати невдалою, ос
кільки останній є не лише носієм
інформації про наявність та належ
ність права, виконує не лише доказову
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(правопідтверджуючу) функцію, а й
опосередковує передачу комплексу
майнових прав; водночас «право влас
ності на обліковий запис» є нонсен
сом, а виписка з рахунка у цінних па
перах не може бути предметом право
чинів, що тягнуть за собою перехід
права власності на цінні папери на
підставі абзацу 2 ч. 4 ст. 5 Закону
України «Про Національну депози
тарну систему...»
Саме втрата презентаційної власти
вості бездокументарним цінним папе
ром, на думку деяких науковців, безза
перечно виводить його за межі інсти
туту цінних паперів. Найбільш чітко
таку позицію сформулював Є. Суха
нов, який зазначає, що бездокумен
тарні цінні папери не є цінними папе
рами у прямому смислі слова, а є лише
способом фіксації прав [4]. М. Бра
гинський та В. Вітрянський менш
категоричні у своїх висловлюваннях,
однак і вони наголошують, що бездо
кументарні цінні папери до числа
цінних паперів можуть бути віднесені
лише з певними застереженнями. На
відміну від справжнього цінного папе
ра, вказані ерзаци позбавлені речово
правових елементів, зберігаючи лише
елементи зобов’язальні [5]. Ф. Карагу
сов також наголошує на «відокремле
ності» бездокументарних цінних
паперів від власне цінних паперів, які,
на його думку, є самостійною кате
горією майнових прав [6]. Є й більш
радикальні твердження. Так, М. По
скребньов, ґрунтуючись на комплекс
ному аналізі бездокументарних цін
них паперів, доходить висновку, що
вони є одночасно (!) і формою фіксації
прав, і річчю, і майновим правом, про
понуючи при цьому виокремити без
документарні цінні папери як само
стійний об’єкт цивільних прав, поряд
із грошима, цінними паперами, іншим
майном [7].
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Не важко помітити, що в основі та
кого яскраво вираженого несприйнят
тя ідеї сутнісної тотожності бездоку
ментарних та документарних цінних
паперів лежить уявлення про втрату
матеріальності як підставу для відмо
ви від «двоєдиної» природи — з точки
зору таких цивілістів, визначальної
класифікаційної ознаки для об’єднан
ня певних об’єктів цивільних прав у
межах єдиного інституту цінних
паперів. При цьому прихильники
«документарної» концепції не форму
люють жодної ознаки в якості пред
метного критерію для розмежування
документарних та бездокументарних
цінних паперів. Проте фактичне виве
дення бездокументарних цінних па
перів за межі інституту цінних паперів
наштовхується на ряд серйозних
зауважень.
Поперше, юридичним фактом, що
породжує цивільні правовідносини з
приводу цінних паперів, далеко не
завжди є створення документа; у
більшості випадків документ лише
оформлює відповідний юридичний
факт (так, друкування та видача сер
тифікатів акцій не є необхідною умо
вою для виникнення прав акціонера).
Подруге, той факт, що функцію
інформування про наявність права та
його суб’єкта виконує не документ, а
запис у відповідній системі обліку, не
вносить корективів до системи взає
мовідносин «суб’єкт права — зобо
в’язана особа — треті особи». По
третє, вказана ознака повною мірою
втілюється лише в цінних паперах на
пред’явника; в документарних імен
них поява елемента посередництва
(передача прав неможлива без звер
нення до реєстродержателя) значною
мірою нівелює презентаційність доку
мента.
Однак найголовніший аргумент у
цьому зв’язку можна сформулювати
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таким чином. Об’єднання ряду об’єк
тів у межах певного родового поняття
визначається не стільки їх назвою,
скільки сутністю та змістом. Філо
софська категорія змісту — це певним
чином впорядкована сукупність еле
ментів та процесів, що утворюють
предмет чи явище, тоді як форма є
способом існування та вираження цьо
го змісту або його модифікацій [8].
Змістом будьякого цінного папера є
комплекс прав, що ним засвідчується.
Зникнення документарної оболонки
залишає нам суб’єктивні майнові пра
ва, які, тим не менш, продовжують ви
конувати функціональне призначення
цінного папера і законодавчо нале
жать до тієї ж категоріальної одиниці.
Зміна форми посвідчення виключає
лише можливість фізичної передачі
цих прав та змінює юридичний склад,
необхідний для переходу права влас
ності. Взагалі форма фіксації прав ви
ступає лише як базисний критерій
класифікаційної дихотомії цінних па
перів відповідно до форми їх існуван
ня, а не як сутнісна ознака, притаман
на явищу, що вивчається. Такою
сутнісною ознакою цінного папера ви
ступатиме юридична неподільна су
купність прав, яка, на думку Л. Юл
дашбаєвої, характеризує цінний папір
як об’єкт зобов’язального права [2].
Стосовно останньої тези, щоправда,
доцільно зробити таку ремарку. На на
шу думку, традиція термінологічного
позначення головної сутнісної харак
теристики змісту цінного папера як
«сукупності майнових прав» не від
повідає специфіці цього явища. У цьо
му випадку слід послуговуватися по
няттям «комплекс майнових прав»,
оскільки термін «комплекс», що по
значає цілісність, яка виходить за межі
механічної суми її складових частин,
більш адекватно відображає сутність
цього явища. Формування такої
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внутрішньої цілісності, незалежно від
характеру зовнішньої форми її втілен
ня (матеріальний документ чи обліко
вий запис на рахунку в цінних папе
рах), і породжує феномен, відомий як
цінний папір. Парадоксальність цієї
ситуації полягає в тому, що зникнення
«документа» як матеріальноречового
субстрату втілених у ньому прав не
призводить до зникнення «папера» як
умовного поняття, що вживається для
позначення вказаного зобов’язально
правового комплексу. Однак так
здається лише на перший погляд: на
справді «цінний папір» — це абстракт
не юридичне поняття, а не предмет ма
теріальної дійсності за будьякої фор
ми існування, змістове наповнення
якого визначається на нормативному
та піднормативному рівнях і яке пере
творює цю абстракцію на реальність
цивільного обігу. Тому цілком природ
но має сприйматися той факт, що у ви
падку з бездокументарними цінними
паперами «юридично неподільний»
комплекс майнових прав утворювати
ме самостійний об’єкт цивільних пра
вовідносин, що і виступатиме предме
том цивільних правочинів як «цінний
папір».
Слід підкреслити, що в українській
правовій доктрині ідея розмежування
цінних паперів та бездокументарних
цінних паперів здебільшого не знай
шла прихильників. Так, на думку
В. Посполітака, досвід застосування
«бездокументарних» цінних паперів
ще не виявив суттєвої змістової
відмінності від «документарної» фор
ми цінних паперів [9]. Л. Панова та
кож обґрунтовує ідею тотожності ба
зових характеристик бездокументар
них цінних паперів фундаментальним
властивостям цінних паперів у доку
ментарній формі [10]. Як зазначає
В. Яроцький, «той факт, що правова
природа бездокументарних цінних па
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перів порівняно з документарними
характеризується істотними особли
востями, не викликає сумніву. Однак
це не дає підстав розглядати їх як ок
рему категорію об’єктів цивільних
прав» [1].
По суті, бездокументарні цінні па
пери слід розглядати в руслі загально
цивілістичної тенденції до викорис
тання речовоправових конструкцій у
відношенні зобов’язальних прав. Сфе
ри res та obligatio виявилися не такими
жорстко розмежованими, як це вбача
лося римським юристам. Сам факт
існування такого об’єкта цивільних
правовідносин, як бездокументарні
цінні папери, є наслідком визнання
оборотоздатності зобов’язальних прав,
інакше це явище явно випадало б з
існуючого правового поля.
Слід підкреслити, що поява нових
об’єктів цивільного обігу не призво
дить до зникнення традиційних цін
них паперів у класичному розумінні,
зокрема на пред’явника та ордерних, а
отже, зберігаються і способи передачі

прав на них. Важко уявити їх у бездо
кументарній формі існування, так са
мо як і передачу в іншому порядку, ніж
traditio (для цінних паперів на
пред’явника) та індосамент (для ор
дерних). У них речовоправові ознаки
інституту цінних паперів проявляють
ся найбільш повно, а тому їх належ
ність до категорії рухомих речей у наш
час майже не викликає сумнівів (хоча
у випадку з ордерними паперами із де
якими застереженнями).
Підбиваючи підсумки, слід наголо
сити, що бездокументарні цінні папе
ри через повну відсутність речових
елементів принципово не можуть бути
віднесені до категорії рухомих речей
без створення юридичної фікції, проте
і не можуть вважатися звичайними
об’єктами зобов’язального права.
У цьому випадку «юридично непо
дільний» комплекс майнових прав ут
ворюватиме єдиний об’єкт цивільних
правовідносин, що і виступатиме
предметом цивільних правочинів як
«цінний папір».
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Виговський О. І. Бездокументарні цінні папери в системі об’єктів цивільний прав
Анотація. У статті розглядаються теоретичні питання юридичної природи бездокументарних
цінних паперів. На основі аналізу широкого кола нормативних та доктринальних джерел автор
підбиває підсумки наукової полеміки та обґрунтовує висновок, що такі цінні папери не нале
жать ні до категорії рухомих речей, ні до об’єктів зобов’язального права, а є специфічним
об’єктом цивільних правовідносин.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы юридической природы без
документарных ценных бумаг. На основе анализа широкого круга нормативных и доктриналь
ных источников автор подводит итоги научной полемики и обосновывает вывод о том, что
такие ценные бумаги не относятся ни к категории движимых вещей, ни к объектам обязательст
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Б

удьякий цивільноправовий до
говір, у тому числі й договір про
передання ноухау, вважати
меться укладеним за умови досягнен
ня сторонами згоди з усіх його істот
них умов. Відповідно до ст. 628 ЦК
України істотними є умови, які визна
чені угодою сторін (ініціативні умо
ви), і умови, які є обов’язковими
(істотними і необхідними) для того
або іншого виду договорів відповідно
до актів цивільного законодавства.
На сьогодні учені не досягли єдиної
думки з приводу того, які ж умови
обов’язкові для договору про передан
ня ноухау. Проте всі вони пропону
ють досить широкий перелік таких
умов.
Наприклад, І. Зенін до істотних
умов відносить конфіденційність ноу
хау, підзвітність і контроль за його ви
користанням, податки, можливість
удосконалення ноухау, якість про
дукції, що виробляється з використан
ням ноухау, тощо [2, 622]. Є. Петров
до істотних умов відносить предмет
договору, яким вважається нерозкрита
інформація і право на використання

нерозкритої інформації, порядок ви
користання ноухау (залежно від те
риторії, строку), найбільш важливі
обов’язки сторін, умови та характер
майнової відповідальності, ціну, пла
тежі (вид, розмір, строки, порядок ви
плати), підстави розірвання договору
тощо [4, 14].
Навряд чи можна визнати це пра
вильним, оскільки відбувається підмі
на понять «істотні умови» договору і
«структура» договору про передання
ноухау*.
Ґрунтуючись на правовій природі
договору про передання ноухау, до
його обов’язкових умов (істотних і не
обхідних), незалежно від того, на якій
основі укладається договір, слід відне
сти: предмет, підтримку режиму
конфіденційності ноухау, спосіб пере
дання знань і досвіду, ціну, порядок
розрахунків.
Питання про предмет договору про
передання ноухау як системоутворю
ючу ознаку будьякого цивільнопра
вового договору є неоднозначним.
Одні автори вважають, що це — тех
нічні, технологічні знання [1, 28–29],

* Слід зазначити, що останнім часом подібна ситуація спостерігається не тільки на рівні доктрини, а й на рівні
окремих законодавчих актів України. Яскравим прикладом може бути Закон України «Про державне регулю
вання діяльності у сфері трансферу технологій», який відніс до істотних умов договору про трансфер техно
логій 15 позицій (ст. 16). Проте детальний аналіз цих умов дає змогу дійти висновку, що вказаний Закон
разом з умовами, які дійсно є істотними для договорів у сфері трансферу технологій (предмет, ціна, строк
договору, спосіб передачі технологій тощо), відніс і умови, недосягнення угоди з яких на момент укладення
договору навряд чи призводить до його недійсності.
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другі — надання права на використан
ня ноухау [3, 264], треті — дії з пере
дання інформації [5, 15], четверті вва
жають, що це сукупність або частина
виробничого досвіду і знань [7, 12].
Розглянемо це питання більш де
тально і будемо керуватися тим, що
предмет договору визначається його
спрямованістю. Іншими словами, не
обхідно дати відповідь на запитання —
чого сторони договору збираються до
сягти у процесі реалізації своїх прав і
обов’язків, яка мета переслідується
ними? Під предметом будьякого
цивільноправового договору слід ро
зуміти передбачені ним дії, які повин
на зробити зобов’язана сторона (або
зобов’язані сторони). У цьому випад
ку предмет договору розглядається як
«договірправовідношення», тобто ко
ли йдеться про предмет зобов’язання,
що виникло за юридичним фактом, —
укладення відповідного договору.
Оскільки суть зобов’язання полягає у
праві кредитора на певні дії боржника,
то суть предмета зобов’язання полягає
в тому, що він повинен відповісти на
запитання, які саме дії має вчинити
боржник за таким зобов’язанням.
З огляду на це, можна дійти вис
новку, що предметом договору про пе
редання ноухау є дії володільця права
на ноухау, а також дії набувача ноу
хау, які вони повинні вчинити в межах,
передбачених договором. Проте во
лоділець права на ноухау не передає
набувачеві своє квазівиключне право,
він передає ноухау як неохороноздат
не рішення, що зберігається в режимі
конфіденційності, наділяючи набува
ча ноухау тільки правом на викорис
тання останнього. Ноухау виступає у
формі опису, запропонованого воло
дільцем права на ноухау, що містить
усі відомості, які він має у своєму роз
порядженні і які необхідні й достатні
для використання ноухау його набу
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вачем. У разі великого обсягу інфор
мації необхідно дати її опис у додатку,
який тоді буде невід’ємною частиною
договору.
Конфіденційність — це умова існу
вання самого ноухау, її суть полягає в
обов’язку сторін не розголошувати
інформацію, що становить суть ноу
хау, яка передається за договором
третім особам.
У договорі зазвичай обумовлюється,
що жодна зі сторін не несе відповідаль
ності у разі втрати ноухау конфі
денційності з незалежних від неї при
чин, зокрема якщо третіми особами
будуть проведені аналогічні розробки
з публікацією їх результатів. У такій
ситуації за законодавством низки
країн набувач ноухау може бути в су
довому порядку звільнений від випла
ти роялті, що слід визнати цілком
доцільним.
На практиці сторони у деяких ви
падках беруть на себе зобов’язання
підтримувати конфіденційність про
тягом декількох років після закінчен
ня строку дії договору. Проте з огляду
на те, що строк, за загальним прави
лом, не є істотною умовою такого до
говору, цей обов’язок, на нашу думку,
навряд чи доцільний. Навіть у ліцен
зійних договорах строк визначається
за домовленістю сторін і залежить від
їх уявлень про «строк життя» об’єкта
на ринку [6, 37].
Ціна є однією з істотних умов дого
вору. Ініціатором же у визначенні ціни
є володілець права на ноухау, який і
розробляє проект договору. Сума гро
шової винагороди, отримана во
лодільцем права на ноухау від набу
вача ноухау за його передання за весь
строк дії договору, становить вартість
самого договору.
Істотним ціноутворюючим чинни
ком є ймовірність успішного викорис
тання ноухау, зумовлена не лише йо
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го технічними характеристиками, а й
очікуваною місткістю внутрішнього і
зовнішнього ринків.
У практиці укладення договорів
про передання ноухау застосовують
ся такі види платежів:
• періодичні платежі (процентні
відрахування) протягом строку дії
договору про передання ноухау — ро
ялті;
• тверді (фіксовані) суми пла
тежів — паушальні платежі;
• періодичні платежі (роялті)
у поєднанні з паушальним платежем;
• комбіновані (змішані платежі).
До ініціативних умов договору про
передання ноухау, які після досягнен
ня угоди між сторонами стають істот
ними умовами договору, можна відне
сти: умову про територію використан
ня ноухау; строк; встановлення
обмежень за сферами використання
ноухау, за видами використання, за
обсягом виробництва; дозвіл на укла
дення субдоговорів про передання
ноухау, про вдосконалення ноухау і
порядок надання сторонами інфор
мації про ці вдосконалення; умови про
комерційні передумови, спрямовані на
забезпечення реалізації продукції;
підстави зміни та доповнення умов до
говору; загальні та спеціальні форми
цивільноправової відповідальності за
невиконання або неналежне виконан
ня договору.
Умова про територію використан
ня ноухау, тобто географічну сферу
поширення дії договору. Особлива
увага територіальним обмеженням
приділяється при укладенні договору
про передання ноухау на неви
ключній основі, коли сам володілець
права на ноухау виявляє бажання ви
готовляти та реалізовувати продукцію
за межами територій договору.
Антимонопольне законодавство за
рубіжних країн більш чітко оцінює те
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риторіальні обмеження в договорах
про передання ноухау, ніж у ліцен
зійних договорах. Так, законодавство
Німеччини обґрунтовує допустимість
заборони експорту в ліцензійному до
говорі обмеженням території викорис
тання винаходу. Оскільки право на
ноухау не обмежується територією,
то при забороні експорту паралель із
розділом території буде ще очевид
нішою, ніж при патентній ліцензії [7,
219].
Умова про строк дії договору про
передання ноухау має свою особ
ливість, яка зумовлена специфікою
предмета договору, і, за загальним пра
вилом, не належить до істотних умов
такого договору.
Разом із тим доцільно передбачити
в договорі такі строки, як строк набут
тя договором чинності, строки вико
нання сторонами своїх зобов’язань за
договором, строк, необхідний для ви
конання договорів, укладених у розви
ток договору про передання ноухау
тощо.
Якщо строк дії договору про пере
дання ноухау сторонами не обумов
лений, вважається, що він укладений
на невизначений строк, оскільки в ос
нову договору покладено ноухау, а не
винахід, захищений патентом, строк
дії якого визначено в законі й після
закінчення якого ліцензійний договір
припиняє свою дію.
Доцільність такого підходу пояс
нюється тим, що після закінчення
строку дії договору про передання
ноухау набувач ноухау втрачає всі
права, що виникли у нього на підставі
цього договору, і тому зобов’язаний
повернути всю передану йому для ви
робництва і використання технічну та
виробничу документацію, що містить
інформацію, в якій розкрито суть ноу
хау. Проте це зовсім не означає, що
буде повернута сама інформація, яка
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міститься в названих документах. Ад
же добре відомо, що у людини можна
забрати книгу, проте відібрати ті знан
ня, які вона отримала під час читання,
неможливо. Крім того, у набувача ноу
хау можуть залишитися копії таких
документів, фотографії, опис виробів,
наявність яких встановити практично
неможливо. Здебільшого нереально
також встановити і факт подальшого
використання набувачем ноухау у
своїй подальшій діяльності раніше от
риманого ноухау і повернутого во
лодільцю, з огляду на складність до
ступу до його бізнесу.
Доцільність зазначення строку дії
договору про передання ноухау пояс
нюється ще й тим, що у разі, коли
аналіз розробок, які існують на ринку,
показує, що ноухау, яке передається,
надаватиме сторонам певні переваги
від його використання протягом се
мирічного строку з моменту укладен
ня договору, сторони можуть обмежи
ти строк дії договору цим терміном.
Якщо ж актуальність ноухау збере
глася і після закінчення строку, вказа
ного в договорі, сторони можуть його
продовжити.
Відповідно до загального правила,
припинення договору тягне за собою
припинення всіх прав, що виникли на
підставі його укладення. Тому після
закінчення строку дії договору набу
вач ноухау, як правило, не може вико
ристовувати передане йому ноухау
для випуску своєї продукції. Проте
сторони при укладенні договору мо
жуть встановити строки, необхідні для
виконання договорів, укладених у роз
виток договору про передання ноу
хау, що дасть можливість уникнути
ситуації, за якої набувач ноухау пови
нен миттєво розірвати всі свої кон
тракти, понісши значні збитки. Набу
вач ноухау зможе протягом певного
строку після закінчення дії договору
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використовувати ноухау для виготов
лення своєї продукції, продовжувати
роботу за договорами, укладеними до
закінчення строку дії договору про пе
редання ноухау протягом певного ча
су. Однак ця умова не діятиме в тих
випадках, коли припинення дії дого
вору стало наслідком порушення його
умов однією зі сторін.
Встановлення обмежень за сферами
використання ноухау (фармакологія,
ветеринарія тощо); за видами викорис
тання (виробництво, збут тощо); за
обсягом виробництва тощо.
Дозвіл на укладення субдоговорів
про передання ноухау. За загальним
правилом, володілець права на ноу
хау не надає набувачу такого права.
Проте, якщо сторони домовляться про
це, то в договорі повинні бути вказані
права та обов’язки сторін щодо вто
ринного набувача — субнабувача. Від
повідно до поширеної практики во
лоділець права на ноухау прагне зро
бити набувача ноухау відповідальним
за забезпечення виконання всіх вимог
субнабувачем основного договору, а
також за збір роялті. Однією з найваж
ливих є умова про те, хто надаватиме
технічну допомогу субнабувачеві. Як
правило, цей обов’язок покладається
на набувача ноухау.
Удосконалення ноухау і порядок на
дання сторонами інформації про ці
вдосконалення. Необхідність включен
ня такої умови в текст договору зумов
лена зацікавленістю сторін у постійно
му оновленні техніки та технології, що
застосовуються. Особлива увага при
діляється вдосконаленням, здійсне
ним після набуття правочином чинно
сті, причому на практиці це питання,
як правило, стає предметом окремого
розділу договору.
Удосконалення зазвичай здійснюєть
ся або у вигляді винаходу, або тех
нічних розробок, або ноухау, тобто во
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ни можуть бути або патентоспромож
ними, або непатентоспроможними.
У договорі визначається доступ
сторін до вдосконалень, а також їх
використання. Щодо вдосконалень за
звичай приймаються такі ж зобов’я
зання із секретності, що передбача
ються і для ноухау.
Слід зазначити, що у світовій па
тентній практиці існує звичай, згідно з
яким володілець права на ноухау —
визнаний лідер і розробник техно
логій — надає набувачеві доступ до
всіх удосконалень з метою забезпечен
ня своєї конкурентоспроможності або
зміцнення позицій на ринку. Для того
щоб упевнитися в тому, що вдоскона
лення конкретного ноухау дійсно
мало місце, необхідно щоб воно було
розроблене під час строку дії договору,
належало до використовуваного за до
говором ноухау і було запроваджене
набувачем ноухау або здійснене во
лодільцем права на нього.
Разом із тим практика легіти
мізації вдосконалення ноухау визна
на вченими не в усіх країнах. Напри
клад, у французькій доктрині, спира
ючись на обов’язок володільця права
на ноухау забезпечити безперешкод
не його використання, визнають на
явність заборони внесення до нього
вдосконалень. На перший погляд
здається, що таке обмеження необ
ґрунтоване, оскільки вдосконалення
не є об’єктом договору. До того ж удо
сконалення — це завжди нове знання,
а володілець права на ноухау не зо
бов’язувався ні перед ким зупинятися
у своєму розвитку. Проте обмеження
в удосконаленні з боку володільця
права на ноухау може мати сенс тоді,
коли при укладенні договору про пе
редання ноухау на виключній основі
він буде позбавлений можливості ви
користовувати здійснене ним же вдо
сконалення ноухау.
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Це пояснюється тим, що вдоскона
лення тісно пов’язане з ноухау, яке
використовується за договором набу
вачем ноухау, а отже, застосування
вдосконалення є порушенням умов
договору з боку володільця права на
ноухау.
Володілець права на ноухау
зацікавлений у тому, щоб удоскона
лення ноухау могло бути здійснене
його набувачем лише за згодою остан
нього, наприклад, при реалізації про
дукції з використанням знаку для то
варів і послуг володільця права на
ноухау вдосконалення може негатив
но позначитися на якості товару; набу
вач ноухау шляхом здійснення вдос
коналень об’єкта договору може спро
бувати уникнути необхідності випла
ти винагороди за надане ноухау, дово
дячи нетотожність цих об’єктів, тощо.
Щоб запобігти цьому, у договорі
може бути передбачена умова про
обов’язкове отримання письмової зго
ди володільця права на ноухау на вне
сення набувачем ноухау конструк
тивних змін або поліпшень у ноухау з
метою їх застосування.
Що ж до загальних підходів до про
блеми вдосконалення ноухау во
лодільцем права на нього, то, на нашу
думку, слід керуватись таким. Якщо
обов’язок володільця права на ноухау
інформувати набувача ноухау про
вдосконалення і надавати останньому
право на їх використання не передба
чено договором, володілець права на
ноухау робити цього не повинен. Як
що ж такий обов’язок передбачений, у
договорі має бути обумовлено питан
ня про відплатність або безвідплат
ність використання вдосконаленого
ноухау. На особливу увагу заслуговує
питання про долю вдосконалень,
здійснених набувачем ноухау після
закінчення строку дії договору про пе
редання ноухау на невиключній ос
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нові, оскільки важко визначити, у чо
му полягають власні розробки набува
ча ноухау і що було зроблено во
лодільцем права на ноухау в період
дії договору, зокрема коли надавалася
технічна допомога набувачу з викори
стання ноухау.
Тому вважаємо за доцільне в таких
випадках передбачити, що володільцю
права на первинне ноухау протягом
певного строку після закінчення стро
ку дії договору про передання ноухау
на невиключній основі надається пра
во на використання вдосконалень ноу
хау, здійснених набувачем ноухау, як
що впродовж цього часу володілець
права на ноухау паралельно з набува
чем останнього розвивав власне ви
робництво на основі цього ноухау.
Такий підхід зумовлений тим, що
набувач первинного ноухау викорис
товував його як основу для нового
ноухау. Сам момент ідеї про вдоско
налення ноухау довести складно, про
те результат стає відомим вже після
закінчення строку дії договору і набу
вач первинного ноухау стає во
лодільцем права (квазівиключного) на
вже нове ноухау. Безумовно, він не
отримав його в дарунок, проте і набути
це право він не зміг би, якби не було
первинного ноухау і можливості його
використовувати.
Володілець права на первинне ноу
хау може в такій ситуації зазнати пев
ного збитку, оскільки він міг розвива
ти виробництво з використанням пер
винного ноухау, вдосконалив його,
але визначити тотожність удоскона
лень, здійснених контрагентами, через
низку обставин, і насамперед конфі
денційність інформації про нове ноу
хау, неможливо. Разом із тим подаль
ше виготовлення виробів володільцем
права на ноухау без використання
вдосконалень (нового ноухау) не мо
же витримати конкуренції.
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Комерційні передумови, спрямовані
на забезпечення реалізації продукції.
З огляду на те, що для володільця пра
ва на ноухау важливо використовува
ти його передання для реклами своїх
досягнень у певній сфері діяльності,
набувач ноухау забезпечує рекламу,
яка сприяє оптимальному продажу
виробів, вироблених із використанням
ноухау.
Підстави зміни та доповнення умов
договору. Безумовно, зміна та допов
нення умов договору відбувається від
повідно до загальних вимог зміни до
говірних зобов’язань (статті 598–609,
651–652 ЦК України), що можливо у
разі істотної зміни обставин, якими
сторони керувалися при укладенні до
говору. Так, удосконалення ноухау,
здійснене на умовах, обумовлених у
договорі, та необхідність у подальшо
му вирішувати питання про мож
ливість використання набувачем вже
нового ноухау, тягне за собою необ
хідність внесення до договору додат
кових умов про предмет договору,
ціни, строки використання тощо, але
може спричинити й дострокове
розірвання договору.
На практиці нерідко трапляються й
випадки дострокового розірвання цьо
го договору на вимогу однієї зі сторін,
що не суперечить положенням ч. 1
ст. 651 ЦК України. Таким чином, це
можливо, якщо буде доведено, що про
тилежна сторона істотно порушує
умови договору, тобто таке порушення
завдає іншій стороні шкоду, що вияв
ляється в тому, що вона позбавляється
того, на що мала право розраховувати
при укладенні договору. В інших ви
падках слід керуватися ст. 615 ЦК Ук
раїни, згідно з якою одностороння
відмова від зобов’язання можлива за
умови, якщо це встановлено догово
ром або законом. Тому, зважаючи на
специфіку такого договору, відсут
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ність нормативного його регулювання,
доцільно домовитися про всі можливі
випадки, що дають можливість зміни

ти умови договору або вимагати в
односторонньому порядку його розір
вання.
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П

равосуб’єктність визначає здат
ність особи до правоволодіння,
тому вона є основоположною
правовою категорією, значення якої
актулізується в умовах ринкових від
носин. Правосуб’єктність — це юри
дична властивість, яка розвивається і
відображає специфіку суспільних
відносин, особливості соціальноеко
номічної формації, визначає місце
особи у суспільстві загалом і у сфері
певної галузі права зокрема. Реалії
ринкової економіки об’єктивно зумов
люють необхідність чіткого визначен
ня правосуб’єктності як основополож
ної правової категорії у сфері трудово
го права для забезпечення пріоритету
договірного регулювання правовідно
син щодо застосування найманої праці
й, одночасно, ефективної реалізації
захисної функції трудового права.
Дослідженню різних аспектів пра
восуб’єктності у сфері трудового пра
ва приділяли увагу багато вітчизняних
і зарубіжних вчених, таких як:
М. Александров, Н. Болотіна, В. Вене

диктов, С. Іванов, М. Іншін, В. Костюк,
В. Лазор, Р. Лівшиць, С. Маврін, Ю. Ор
ловський, П. Пилипенко, В. Прокопен
ко, С. Прилипко, О. Процевський, Г. Ча
нишева, Є. Хохлов, Н. Хуторян, О. Яро
шенко та ін. Однак єдності поглядів що
до поняття трудової правосуб’єктності,
її структури, ролі, підстав диференціації
у науці трудового права все ще не до
сягнуто.
Метою цієї статті є дослідження по
няття, місця і ролі правосуб’єктності
як визначальної правової категорії у
сфері трудового права, обґрунтування
доцільності диференційованого підхо
ду в умовах ринкових відносин до по
няття правосуб’єктності основних
суб’єктів трудового права, визначення
перспектив відображення категорії
«правосуб’єктність» у новому Трудо
вому кодексі України.
Ґрунтуючись на класичному право
розумінні, правосуб’єктність як право
ва категорія визнає за особою мож
ливість бути учасником правовідно
син, тобто виступати суб’єктом права.

© Л. Лазор, 2010
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Галузева правосуб’єктність визнає за
особою здатність бути учасником пра
вовідносин у певній сфері суспільних
відносин.
Правосуб’єктність містить два ком
поненти — правоздатність і дієздат
ність. Правоздатність — це визнана за
коном здатність особи мати певні пра
ва й обов’язки. Динаміка розвитку
правоздатності у сфері застосування
найманої праці відображає рівень
соціальноекономічного розвитку су
спільства. Так, за римським приват
ним правом раб не мав правоздатності,
тому він не визнавався фізичною осо
бою й, отже, суб’єктом права. У серед
ні віки трудова діяльність має майже
абсолютно становоспадковий харак
тер. У ті часи закон визнавав за осо
бою право лише на певний вид праці —
залежно від станового походження
цієї особи.
Виникнення та активний розвиток
капіталістичної формації зумовили
необхідність відмови від станових
уявлень феодального суспільства у
сфері застосування праці й визнання
за усіма особами права на будьякий
вид трудової діяльності (за винятком
державної служби). Надалі це право
було поставлено законом у залежність
від досягнення певного віку.
У сучасному цивілізованому су
спільстві право на працю визнано при
родним правом людини, й завдання
сучасної правової держави — забезпе
чити юридичні можливості для його
реалізації. Тому правоздатність у
сфері трудового права визнається
рівною мірою за усіма фізичними осо
бами після досягнення певного віку,
законом також передбачено порядок
виникнення й визнання трудової пра
восуб’єктності роботодавця.
Дієздатність — це здатність особи
своїми діями набувати й реалізовува
ти суб’єктивні права та обов’язки, а
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також нести відповідальність за свої
дії.
Характерною особливістю галузі
трудового права є те, що категорії
«трудова правоздатність» і «трудова
дієздатність» є нероздільними і вини
кають одночасно практично в усіх
суб’єктів трудового права.
Відомі російські вчені Р. Лівшиць
та Ю. Орловський зазначають: «У ци
вільному праві правоздатність і діє
здатність не збігаються за суб’єктами:
особа може володіти цивільною пра
воздатністю, але не володіти цивіль
ною дієздатністю... У трудовому праві
це неможливо. Тільки після досягнен
ня трудового повноліття особа набу
ває трудові права та обов’язки (трудо
ву правоздатність). І тоді ж виникає
трудова дієздатність, тобто здатність
своїми діями набувати трудових прав
та обов’язків. Працівник як суб’єкт
трудового права завжди виступає ли
ше в особистій якості» [1, 35]. Як вид
но, безумовною властивістю трудової
правосуб’єктності є також те, що
здатність особи мати трудові права та
обов’язки і своїми діями реалізовува
ти їх здійснюється цією особою безпо
середньо, тобто особисто. Проте важко
погодитися з цим твердженням у тій
частині, що після досягнення певного
віку («трудового повноліття») особа
набуває трудові права й обов’язки.
Важливо також зазначити, що
здатність мати трудові права та обо
в’язки і наявність в особи суб’єктив
них трудових прав та обов’язків — це
не одне і те саме.
Для того щоб особа набула трудові
права й обов’язки, має бути не тільки
визнана законом здатність цієї особи
мати зазначені права, а й активні дії з
боку зацікавленої особи. Досягнувши
віку трудової правосуб’єктності, особа
набуває право реалізовувати свою
здатність до праці, але зовсім не зо
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бов’язана це робити. Щоб придбати
конкретні суб’єктивні трудові права й
обов’язки, особа за власним вільним
волевиявленням повинна вступити у
трудове правовідношення.
Важко погодитися з позицією, ви
словленою В. Костюком, який ствер
джує: «Визнання учасників суспіль
них відносин носіями прав та обо
в’язків передбачає надання їм певної
правосуб’єктності» [2, 43]. Видається,
що цей автор довільно поміняв місця
ми причину й наслідок: адже саме для
того, щоб особа мала можливість бути
учасником суспільних відносин, ця
особа повинна володіти правосуб’єкт
ністю. Правосуб’єктність — це вихідна
категорія. Вступати у правовідносини
у сфері застосування найманої праці
можуть тільки особи, які володіють
трудовою правосуб’єктністю. Реалізу
ючи свою трудову правосуб’єктність,
названі особи набувають трудові пра
ва й обов’язки.
Позиція про те, що трудова право
суб’єктність — це здатність мати тру
дові права та обов’язки, а не саме на
явність цих прав, досить поширена у
наукових колах. Так, ще понад 30 років
тому Н. Черноморченко обґрунтовано
стверджував, що трудова правосуб’єкт
ність — це визнана державою здатність
мати й особисто здійснювати трудові
права та обов’язки, а також здатність
нести самостійну юридичну відпові
дальність за порушення або невиконан
ня своїх трудових обов’язків [3, 5]. Таку
думку висловлюють відомі російські
вчені С. Маврін, Є. Хохлов та ін. Вони
вказують, що під галузевою трудовою
правосуб’єктністю слід розуміти за
кріплювану правовими нормами здат
ність особи бути суб’єктом трудового
права, тобто здатність мати й особисто
здійснювати трудові права та обов’яз
ки, а також нести трудоправову юри
дичну відповідальність [4, 301].
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Водночас серед вітчизняних учених
існують інші погляди на поняття,
структуру та правову природу трудо
вої правосуб’єктності. Так, має місце
твердження, що однією з основних
ознак трудової правосуб’єктності є те,
що вона «...відображає правове стано
вище учасників суспільнотрудових
відносин, у зв’язку з набуттям право
суб’єктності вони перетворюються на
суб’єктів трудового права» [2, 52].
Слід зауважити, що відповідно до
чинного законодавства трудова право
суб’єктність працівника виникає зага
лом після досягнення 16річного віку,
роботодавча правосуб’єктність юри
дичної особи — з моменту державної
реєстрації, роботодавча правосуб’єкт
ність фізичної особи — з моменту
досягнення повної цивільної дієздат
ності, тобто 18 років. З цього твер
дження однозначно випливає, що з ви
никненням трудової правосуб’єкт
ності особа, незалежно від того, всту
пила вона у трудове правовідношення
чи ні, автоматично перетворюється на
суб’єкта трудового права. Причому
фізична особа перетворюється і на
працівника — після досягнення
16 років, і на роботодавця — після до
сягнення 18 років. Але ж таке твер
дження суперечить формальній логіці.
Необхідно зазначити також, що, ґрун
туючись на положеннях теорії права,
правове становище учасників суспіль
них відносин, у тому числі трудових
відносин, визначає (відображає) пра
вовий статус.
Досить поширеною у науці є точка
зору, що правовий статус суб’єктів
трудового права містить: трудову пра
восуб’єктність, трудові права й обо
в’язки, юридичні гарантії цих прав та
обов’язків і відповідальність за пору
шення трудових обов’язків. Ця думка
видається цілком обґрунтованою і
справедливою. Водночас у вітчиз
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няній науці трудового права існує
твердження, що логічно було б саме
правовий статус визначати як складо
ву частину трудової правосуб’єкт
ності. При цьому наголошується, що
«...правосуб’єктність визначається як
поєднання трьох компонентів — пра
воздатності, дієздатності та правового
статусу» [5, 67].
Якщо звернутися до класики юри
дичної наукової думки, то абсолютно
справедливим і переконливим вигля
дає твердження Л. Явіча, що право
суб’єктність (правоздатність насампе
ред) є передумовою виникнення не
тільки загальних прав громадян
(невід’ємних прав особистості), а й ви
никнення, точніше придбання, кон
кретних цивільних, трудових та інших
прав кожним громадянином держави
[6, 194]. І. Ільїн зазначав: «Для того
щоб будьяке повноваження (або забо
рона, або обов’язок) належало певно
му суб’єкту права, необхідно, щоб пра
вові норми визнали за ним узагалі
здатність мати це повноваження (або
заборону, або обов’язок). Ця «здат
ність», яка іменована правоздатністю,
полягає в тому, що людина насправді
володіє тією властивістю, яка визнана
необхідною умовою: наприклад, ду
шевним здоров’ям, зрілим віком тощо.
Наявність цієї властивості робить її
правоздатною; відсутність її — робить
людину неправоздатною» [7, 78].
Таким чином, можна цілком об
ґрунтовано дійти висновку, що саме
трудова правосуб’єктність є складо
вою частиною правового статусу осо
би у сфері трудового права, але не
навпаки. Трудова правосуб’єктність
виступає необхідною передумовою
виникнення трудових прав та обов’яз
ків у будьякої особи. Іншими слова
ми, за наявності трудової право
суб’єктності особа може й не бути
суб’єктом трудового права. Але для то
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

го, щоб мати можливість стати суб’єк
том відносин у сфері застосування
найманої праці, особа обов’язково
повинна володіти трудовою право
суб’єктністю.
Як видно, трудова правосуб’єктність
має виняткову важливість у сфері тру
дового права, оскільки вона є вихідною,
необхідною передумовою участі особи
у відносинах із застосування найманої
праці, законодавчо надаючи цій особі
можливість бути учасником цих відно
син. Трудова правосуб’єктність — це не
наявність у особи трудових прав і
обов’язків, а передбачена законом
здатність мати ці права й обов’язки і са
мостійно їх реалізовувати. Разом з тим
вітчизняне трудове законодавство
ніколи нормативно не відображало по
няття трудової правосуб’єктності, що
призвело до різних підходів у ро
зумінні й трактуванні цієї основопо
ложної правової категорії. Якщо має
місце невизначеність у розумінні
вихідних правових категорій, то це не
минуче відобразиться на ефективності
правового регулювання в цілому.
Тому є необхідним новаційний під
хід до визначення поняття та змісту
трудової правосуб’єктності у сучасних
умовах, а саме: новий Трудовий кодекс
України повинен закріпити поняття
трудової правосуб’єктності, чітко
визначивши її зміст.
Звертаючись до кодифікаційного
досвіду галузі цивільного права, слід
зазначити, що там законодавець чітко
закріпив поняття структурних еле
ментів правосуб’єктності — цивільної
правоздатності та цивільної дієздат
ності — стосовно фізичної та юридич
ної осіб [8, статті 25, 30–32, 34–36, 91].
Досвід законодавчого відображення
основоположних правових категорій у
суміжній галузі права цілком може бу
ти запозичений при вдосконаленні
вітчизняного трудового законодавства.
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Проте, беручи до уваги, що спе
цифічною галузевою особливістю тру
дового права є існування єдиної кате
горії — трудової правосуб’єктності, у
трудовому законодавстві доцільно
відобразити саме поняття трудової
правосуб’єктності, причому стосовно
кожного з основних суб’єктів трудово
го права — працівника й роботодавця.
Такий новаційний правовий підхід
до визначення правосуб’єктності за
безпечить чіткість та однозначність у
розумінні суб’єктного складу право
відносин у сфері застосування найма
ної праці, дозволить уникнути право
вих колізій, понятійної невизначе
ності і, як наслідок, уникнути пору
шень у сфері правового регулювання
відносин із застосування найманої
праці. Реалії ринкових відносин, роз
маїття видів власності, легалізація
різних форм реалізації права на працю
об’єктивно зумовлюють необхідність
законодавчого визначення трудової
правосуб’єктності в основному право
застосовному акті трудового права —
новому Трудовому кодексі України.
Важливо також звернути увагу на
те, що у сучасних умовах здатність ма
ти трудові права та обов’язки не може
бути однаковою у всіх осіб, що досяг
ли віку трудової правосуб’єктності.
Закон не за всіма фізичними особами,
які мають трудову правосуб’єктність,
визнає здатність займатися окремими
видами трудової діяльності. Так,
згідно із законом не всі можуть
обіймати посади в органах державної
служби, бути льотчиками, шахтарями
тощо. Слід наголосити, що у цьому
випадку йдеться не про особливості
правового регулювання праці окремих
категорій працівників, а саме про від
мінності у початковому стані осіб —
про визнання або невизнання законом
за ними можливості займатися пев
ним видом трудової діяльності.
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З цього логічно зробити висновок,
що поряд із загальною трудовою пра
восуб’єктністю працівника, настання
якої поставлено у залежність від
досягнення певного віку, існує й спе
ціальна трудова правосуб’єктність,
яка характеризується не тільки віко
вими, а й іншими факторами.
Слід зазначити також, що віковий
критерій настання трудової право
суб’єктності працівника також не є бе
зумовним. Чинне трудове законодав
ство і проект Трудового кодексу
України передбачають різні вікові по
казники для виникнення трудової
правосуб’єктності працівника — у за
гальному випадку з 16 років, за згодою
батьків — з 15 років, за певних обста
вин — ще раніше. У всіх зазначених
випадках здатність осіб до володіння
трудовими правами, обов’язками й
можливість їх самостійної реалізації
не однакові. Крім того, визнані зако
ном здатності та можливості у сфері
трудового права 16річних осіб по
мітно відрізняються від тих, які визна
ються за особами, котрі досягли по
вноліття громадянського — 18 років.
Зі сказаного можна дійти висновку,
що доцільно передбачити дифе
ренційований підхід до визначення
трудової правосуб’єктності працівни
ка за ознаками характеру роботи та
віковим критерієм, розробити відпо
відні правові категорії й законодавчо
закріпити їх. Диференціація право
суб’єктності працівника забезпечить
чіткість правового регулювання, доз
волить виключити дискримінаційні
прояви у трудових правовідносинах,
забезпечивши при цьому належний
правовий захист трудових прав та
інтересів громадян.
Вважаю також за доцільне у новому
Трудовому кодексі України закріпити
окремо дефініції правосуб’єктності
працівника і правосуб’єктності робо
тодавця.
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Поняття роботодавчої трудової
правосуб’єктності також потребує
науковотеоретичної розробки та ди
ференціації. На сучасному етапі роз
витку ринкових відносин у державі
існують, по суті, три види робото
давців: 1) юридичні особи, з великим
числом найманих працівників; 2) малі
підприємства (тобто юридичні осо
би — суб’єкти малого підприєм
ництва), в яких кількість працівників
нечисленна; 3) роботодавці — фізичні
особи.
Здається очевидним, що обсяг
роботодавчої правосуб’єктності зазна
чених осіб не може бути однаковим.
Закон не повинен рівною мірою
наділяти роботодавчими правами та
обов’язками суб’єктів, які значною
мірою різняться між собою за мате
ріальним становищем. Як відомо, кри
теріями правосуб’єктності роботодав
ця виступають майновий та органі
заційний критерії. Але необхідно
визнати, що організаційний критерій
перебуває у безпосередній залежності
від критерію майнового. Ігнорування
законодавцем цього факту (що відбу
вається нині) призводить до того, що
на сучасному етапі тіньовий сектор
застосування найманої праці має тен
денцію до поширення. Відмова зако
нодавця від однобокого підходу до
розуміння работодавчої правосуб’єкт
ності буде одним з ефективних право
вих способів впливу на нелегальне ви
користання найманої праці з метою
його максимального скорочення.
Трудове право в умовах ринкових
відносин не повинне ігнорувати
об’єктивні можливості та інтереси ро
ботодавця, обтяжуючи його обов’язка
ми, які він реально не може виконува
ти без шкоди для своєї виробничої
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діяльності. Слід пом’ятати, що метою
трудового права на сучасному етапі є
необхідность, з одного боку, повною
мірою виконувати захисну функцію
стосовно працівників, а з другого —
надати роботодавцю можливість ефе
ктивного розвитку виробництва.
Диференційований підхід до право
суб’єктності роботодавця якраз і буде
спрямований на сприяння ефективно
му розвитку виробництва. А дифе
ренціація правосуб’єктності працівни
ка значною мірою сприятиме розвитку
соціальної та захисної функції трудо
вого права. Однозначність визначення
правосуб’єктності у трудовому праві
буде досягнута нормативним закріп
ленням понять правосуб’єктності
працівника і правосуб’єктності робо
тодавця у новому Трудовому кодексі
України.
Безпосереднє завдання науки тру
дового права зараз — розробити й об
ґрунтувати визначення вказаних пра
вових категорій, підстав їхньої дифе
ренціації, а також розробити дефініції
окремих видів правосуб’єктності
працівника і роботодавця.
Новий підхід до визначення право
суб’єктності у трудовому праві пови
нен полягати і в забезпеченні одно
значності розуміння цієї правової
категорії шляхом нормативного її
закріплення, і в диференційованому
підході до правосуб’єктності основних
суб’єктів трудового права — працівни
ка та роботодавця. Таким чином, по
няття, зміст, підстави диференціації
правосуб’єктності працівника і робо
тодавця повинні отримати відповідне
теоретиконаукове обґрунтування і
законодавче відображення у новому
кодифікованому джерелі трудового
права — Трудовому кодексі України.

113

Л. Лазор

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Трудовое право России : учеб. для вузов / отв. ред. др юрид. наук, проф. Р. З. Лившиц, др юрид.
наук, проф. Ю. П. Орловский. — М., 1999. — 480 с.
2. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового зако
нодавства : проблеми та напрями вирішення // Право України. — 2009. — № 3. — С. 48–53.
3. Черноморченко Н. П. Субъекты советского трудового права : автореф. канд. дис. — Саратов,
1969. — Т. 1. Общая часть. — 20 с.
4. Курс российского трудового права : в 3 т. / под ред. Е. Б. Хохлова. — СПб., 1996. — Т. 1. Общая
часть. — 573 с.
5. Трудове право України : академ. курс : підруч. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. ;
за ред. П. Д. Пилипенка. — К., 2004. — 536 с.
6. Явич Л. С. Общая теория права. — Л., 1976. — 287 с.
7. Ильин И. А. Теория права и государства. — М., 2003.
8. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

Лазор Л. І. Правове регулювання правосуб’єктності у сфері трудового права в ринкових
умовах
Анотація. Досліджено поняття, місце і роль правосуб’єктності у сфері трудового права,
обґрунтовано доцільність диференційованого підходу до поняття правосуб’єктності працівника
і роботодавця як основних суб’єктів трудового права. Визначено перспективи відображення
категорії «правосуб’єктність» у новому Трудовому кодексі України.
Ключові слова: правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, працівник, роботодавець,
диференціація.
Лазор Л. И. Правовое регулирование правосубъектности в сфере трудового права в ры
ночных условиях
Аннотация. Исследованы понятие, место и роль правосубъектности в сфере трудового
права, обоснована целесообразность дифференцированного подхода к понятию право
субъектности работника и работодателя как основных субъектов трудового права. Опреде
лены перспективы отражения категории «правосубъектность» в новом Трудовом кодексе
Украины.
Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность, работник, ра
ботодатель, дифференциация.
Lazor L. Legal regulation of the legal personality in the field of labour law in market conditions
Annotation. The notion, place and role of legal personality in the field of labor law are
investigated, the reasonability of a differentiated approach to the concept of legal personality of the
worker and employer, as the main subjects of labor law is substantiated. The prospects of reflection
category of «legal personality» in the new Labour Code of Ukraine are outlined.
Key words: legal personality, legal capacity, capacity to act, worker, employer, differentiation.

Вийшло друком видання:

Трудове право України : підруч. / за ред. П. Д. Пилипенка. — 4!те вид.,
переробл. і допов. — К. : Ін Юре, 2010. — 536 с.
У підручнику на основі чинного трудового законодавства та практики
його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового
права України. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих
навчальних закладів, працівників юридичної і кадрової служби,
профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться трудовим правом.
Замовляйте видання за телефоном:
0(44) 5375111
або електронною поштою:
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua

114

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

ПРАВОДІЄЗДАТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри
цивільного права
(Чернівецький національний
університет
імені Юрія Федьковича)

І. КОЗУБ
асистент кафедри цивільного права
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

П

рофесійні спілки, будучи су
б’єктом трудового права, завжди
викликали підвищену зацікав
леність серед науковців. Особливо в
момент, коли все менше інтересу серед
наукового кола почав викликати тру
довий колектив як суб’єкт трудового
права.
Дослідженню питань професійних
спілок як суб’єктів трудового права
приділялася увага науковців в усі ча
си. Серед них: Г. Гончарова, В. Жерна
ков, В. Прокопенко, О. Процевський,
В. Щербань та ін. Однак питання
визначення праводієздатності про
фесійних спілок не втратило своєї
актуальності й сьогодні, більше того,
воно є дискусійним.
Метою статті є визначення право
дієздатності професійної спілки, ви
окремлення проблемних і дискусій
них питань у цій сфері та можливих
шляхів їх вирішення.
Відповідно до cт. 1 Закону України
«Про професійні спілки, їх права та га

рантії діяльності» від 15 вересня
1999 р. № 1045ХІV [1] (далі — Закон
№ 1045) професійна спілка (проф
спілка) — добровільна неприбуткова
громадська організація, що об’єднує
громадян, пов’язаних спільними інте
ресами за родом їх професійної
(трудової) діяльності (навчання).
Стаття 16 цього Закону наголошує, що
профспілка набуває права юридичної
особи з моменту затвердження статуту
(положення). Така вказівка законо
давця є важливою для визначення
моменту виникнення саме цивільної
правоздатності. Однак момент набут
тя цивільної правоздатності не вказує
нам на момент набуття трудової пра
воздатності. Або навпаки. Тим більше,
наявність або відсутність статусу юри
дичної особи для суб’єкта трудового
права і для наявності такої його влас
тивості як правосуб’єктність не має
визначального значення. Адже ми
знаємо, що такими суб’єктами є і
фізичні особи, і колективні утворення

© Н. Гетьманцева, І. Козуб, 2010
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

115

Н. Гетьманцева, І. Козуб

(трудовий колектив), філії та пред
ставництва, які не є юридичними осо
бами, однак є суб’єктами трудового
права. Тому в жодному випадку і ні за
яких обставин не потрібно ототожню
вати момент набуття статусу та прав
юридичної особи з моментом набуття
трудової правоздатності у професій
них спілок.
Трудову правоздатність профспіл
ки набувають з моменту створення.
У Законі № 1045 детально не регла
ментовано сам процес створення про
фесійної спілки. Однак вбачаємо, що з
моменту реалізації права громадян на
об’єднання у професійні спілки вини
кає трудова правоздатність про
фесійної спілки.
Оскільки для встановлення трудо
вої правоздатності професійних спі
лок є важливим визначення права на
об’єднання у професійні спілки, слід
встановити, з якого моменту воно ви
никає і які гарантії його реалізації.
Так, у ст. 36 Конституції України вста
новлено, що громадяни України мають
право на свободу об’єднання у полі
тичні партії та громадські організації
для здійснення і захисту своїх прав і
свобод та задоволення політичних,
економічних, соціальних, культурних
та інших інтересів, за винятком обме
жень, встановлених законом в інтере
сах національної безпеки та громадсь
кого порядку, охорони здоров’я насе
лення або захисту прав і свобод інших
людей. Громадяни мають право на
участь у професійних спілках з метою
захисту своїх трудових і соціально
економічних прав та інтересів. Профе
сійні спілки є громадськими органі
заціями, що об’єднують громадян,
пов’язаних спільними інтересами за
родом їх професійної діяльності. Вони
утворюються без попереднього дозво
лу на основі вільного вибору їх членів.
Усі професійні спілки мають рівні пра
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ва. Обмеження щодо членства у про
фесійних спілках встановлюються
виключно цією Конституцією і зако
нами України. Положення Основного
Закону деталізуються у Законі
№ 1045. Зокрема, у ст. 6 цього Закону
встановлено, що громадяни України
мають право на основі вільного воле
виявлення без будьякого дозволу
створювати профспілки, вступати до
них та виходити з них на умовах і в по
рядку, визначених їх статутами, брати
участь у роботі профспілок. Іноземні
громадяни та особи без громадянства
не можуть створювати профспілки,
але можуть вступати до них, якщо це
передбачено їх статутами.
Як бачимо, ні Конституція України,
ні Закон № 1045 не вказують чітко на
те, з якого віку або з якого моменту
людина володіє цим правом. Оскільки
професійна спілка — це громадська
організація, звернемося до Закону Ук
раїни «Про об’єднання громадян» від
16 червня 1992 р. № 2460ХІІ [2]
(далі — Закон № 2460), який, можли
во, дасть нам відповіді на поставлені
запитання. У преамбулі цього Закону
вказується, що право громадян на сво
боду об’єднання є невід’ємним правом
людини, закріпленим Загальною дек
ларацією прав людини, і гарантується
Конституцією та законодавством
України. Така вказівка законодавця
мала б означати, що людина володіє
вказаним правом з моменту народжен
ня і до смерті, що це право є природ
ним правом людини і що воно є безу
мовним. У будьякому випадку,
вказівка законодавцем на невід’єм
ність права повинна означати, що таке
право належить людині без будьяких
умов. Тобто невід’ємне право — це та
ке право, без якого людина існувати не
може, зокрема: без права на життя —
немає і людини, немає права на здо
ров’я — тривалість життя людини під
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питанням, немає права на працю — не
має засобів до існування і т. д. З огля
ду на це виникає запитання: чи є пра
во на об’єднання невід’ємним правом
людини? Сам законодавець нам і
відповідає на це запитання. Так, Закон
№ 2460 вказує, що засновниками гро
мадських організацій (нагадаємо,
профспілка — громадська організація)
можуть бути громадяни України, які
досягли 18 років. Членами громадсь
ких організацій, крім молодіжних та
дитячих, можуть бути особи, які до
сягли 14 років. Вік членів молодіжних
та дитячих громадських організацій
визначається їх статутами в межах,
встановлених законами України. За
кон № 1045 додає, що членами проф
спілок можуть бути особи, які працю
ють на підприємстві, в установі або
організації незалежно від форм влас
ності та видів господарювання, у
фізичної особи, яка використовує най
ману працю, особи, які забезпечують
себе роботою самостійно, особи, які
навчаються в навчальному закладі.
Громадяни України вільно обирають
профспілку, до якої вони бажають
вступити. Підставою для вступу до
профспілки є заява громадянина
(працівника), подана в первинну орга
нізацію профспілки. При створенні
профспілки прийняття до неї здійс
нюється установчими зборами.
Як бачимо, право на об’єднання
громадян не є безумовним правом лю
дини, а виникає із настанням певного
віку. І важко погодитись із вказівкою
законодавця про те, що таке право є
невід’ємним. Можливо, хтось і не по
годиться з нашою точкою зору. Однак
зазначимо, що невід’ємні — ті права,
без яких людина проіснувати не може.
Причому людська природа може по
ставити перед науковцями нові запи
тання щодо того, які права в дійсності
є невід’ємними: ті, які забезпечують
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біологічне існування людини, чи ті,
які забезпечують поряд із біологічним
існуванням і соціальне. Те, що права,
які забезпечують біологічне існування
людини, є невід’ємними правами, —
сумніву не викликає. Однак питання
про права, що поряд із біологічним
існуванням забезпечують і соціальне
існування, — залишається ще дис
кусійним. Слід додати, що не до всіх
природних прав законодавець застосо
вує термін «невід’ємне право». І, мож
ливо, це невипадково. Творець закону
продумано використовує такі терміни,
як «невідчужувані права» (такими є
права людини), «невід’ємне право»
(слід додати, що цей термін викорис
товується лише щодо права на життя).
Використовуються також такі слово
сполучення: «кожний має право»,
«громадяни мають право» та ін. Тому
пропонуємо науковцям приєднатися
до наших роздумів. Адже вирішення
питання, які саме права є невід’ємни
ми правами людини — як біологічної
істоти або/та як істоти соціальної, — є
досить важливим як з теоретичної, так
і з практичної точки зору. Це дасть
привід для переосмислення усіх нада
них та встановлених державою прав.
Продовжуючи наше дослідження,
зазначимо, що право на об’єднання
громадян у профспілку тісно пов’яза
но із правом на працю та правом на
освіту. Такі права є природними права
ми людини, які визначаються і вста
новлюються міжнародноправовими
актами та законодавством України.
Оскільки право громадян на об’єднан
ня у профспілки є в осіб, які мають
статус працівників або таких, що на
вчаються у навчальних закладах
(учнів, студентів), таке право повинно
виникати з моменту, коли особа має
можливість набути такого статусу.
Так, відповідно до ст. 188 КЗпП Ук
раїни допускається прийняття на ро
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боту осіб з 16 років. За згодою одного
з батьків або особи, що його замінює,
можуть, як виняток, прийматися на
роботу особи, які досягли 15 років.
Для підготовки молоді до продуктив
ної праці допускається прийняття на
роботу учнів загальноосвітніх шкіл,
професійнотехнічних закладів для
виконання легкої роботи, що не завдає
шкоди здоров’ю і не порушує процесу
навчання, у вільний від навчання час
після досягнення ними 14річного
віку за згодою одного з батьків або
особи, що його замінює. Отже, законо
давець допускає, що статусу працівни
ка особа може набути із 14 років. Нага
даємо, що з такого віку особа може бу
ти членом громадської організації,
якою і є професійна спілка.
Говорячи про право на освіту, варто
зазначити, що відповідно до ст. 56
Конституції України кожен має право
на освіту. Ця вказівка повинна означа
ти, що таке право є безумовним пра
вом людини незалежно від віку, стану
здоров’я і т. д. Однак це не означає, що
діти у дитячому садочку можуть
об’єднатися у профспілкову органі
зацію (хоча сам Закон № 1045 не дає
нам чіткої відповіді). Таке твердження
випливає з вказівки Закону № 2460.
Як ми уже зазначали, право бути за
сновником громадської організації ви
никає з 18річного віку, а право бути
членом такої організації — з 14 років.
Отже, не кожний, хто реалізує право
на освіту, має право на об’єднання у
професійні спілки. Тому для уникнен
ня суперечностей слід чітко передба
чити у Законі № 1045 вік, з якого гро
мадяни можуть реалізувати право на
об’єднання у професійні спілки.
Однак і це питання, на нашу думку, є
дискусійним. Оскільки профспілка є
громадською організацією, то вихо
дить, що її засновниками можуть бути
особи, що досягли 18річного віку.
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Проте статусу працівника особа може
набувати і з 14річного віку. Тоді вини
кає нове запитання: чи усім працівни
кам належить таке право? Закон
№ 1045 не вказує, що лише працівни
ки, які досягли 18річного віку, мають
право бути засновниками професійної
спілки. Ми теж вважаємо, що особа,
яка займається трудовою діяльністю,
зокрема перебуває у трудових відно
синах з роботодавцем, не повинна об
межуватись у праві бути засновником
професійної спілки. Тим паче що таке
право здійснюється без попереднього
на те дозволу.
Отже, на основі викладеного вва
жаємо за доцільне внести зміни до За
кону № 1045 та доповнити статті 6, 7
відповідними положеннями: кожний
громадянин, що досяг 14річного віку і
перебуває у трудових відносинах або
навчається, має право створювати
професійні спілки, вступати в них та
вільно виходити із профспілок. До
речі, положення схожого змісту
містяться у Законі Російської Феде
рації «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» від 12 січня
1996 р.
Продовжуючи дослідження питан
ня про праводієздатність професійних
спілок, ще раз наголосимо, що трудова
правоздатність у профспілки виникає
з моменту її створення. Саме з цього
моменту профспілка — суб’єкт трудо
вого права. Суб’єктом з трудових пра
вовідносин профспілка може стати
лише з моменту встановлення трудо
вої дієздатності. Тому залишається
вирішити питання про момент виник
нення трудової дієздатності у вказано
го суб’єкта трудового права.
Вказівка Закону на те, що проф
спілки діють відповідно до законодав
ства та своїх статутів (ч. 1 ст. 14 Зако
ну), дає підстави вважати, що саме з
моменту затвердження статуту проф
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спілка набуває трудової дієздатності.
Адже трудова дієздатність — це здат
ність власними діями реалізувати та
набувати трудових прав та обов’язків.
Якби законодавець передбачав лише,
що профспілка діє тільки відповідно
до законодавства, то трудової дієздат
ності профспілка набувала б одночас
но з набуттям трудової правоздат
ності, тобто з моменту створення. От
же, тільки та діяльність профспілки
веде до реалізації або набуття прав і
обов’язків, яка здійснюється відпо
відно до її статутів. При цьому ч. 1
ст. 14 Закону № 2460 наголошує, що
діяльність об’єднань громадян, які не
легалізовані або примусово розпущені
за рішенням суду, є протизаконною.
Саме з моменту реєстрації громадські
організації набувають статусу юри
дичної особи. Однак цей Закон не вра
ховує специфіки такої громадської
організації, як профспілка. Власне,
відповідно до ст. 16 Закону № 1045 ле
галізуючий орган не може відмовити в
легалізації профспілки. Тому, на нашу
думку, ч. 1 ст. 14 Закону № 2460 сто
сується тих громадських організацій,
яким відповідно до законодавства мо
же бути відмовлено у реєстрації.
Оскільки профспілці не можуть
відмовити у реєстрації, то підстави
визнання діяльності профспілки, яка
не зареєстрована, однак має статут і
діє відповідно до законодавства саме
як суб’єкт трудових правовідносин, —
немає. Наша вказівка на те, що лише у
тому випадку, коли профспілка висту
пає як суб’єкт трудових правовідно
син, визнавати її діяльність без
реєстрації незаконною немає підстав, є
дуже важливою. Як суб’єкту трудово
го права та трудових правовідносин
професійній спілці не потрібна згода
або дозвіл відповідних державних ор
ганів. Через те, що раніше науковці та
законодавець не знайшли спільної
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точки зору з цього питання, й виникла
дискусія щодо невідповідності попе
редньої редакції Закону № 1045
(в якій було передбачено обов’язкову
реєстрацію професійної спілки) Кон
ституції України та міжнароднопра
вовим актам, що регламентують це пи
тання. На нашу думку, дискусія точи
лася з приводу різних суб’єктів права,
якими одночасно може бути проф
спілка. Зокрема як суб’єкт трудового
та як суб’єкт цивільного права. Дійсно,
як суб’єкт трудового права проф
спілка виникає з моменту створення,
тобто з моменту реалізації права гро
мадян на об’єднання у професійні
спілки, та діє вона з моменту затвер
дження статуту. Ніхто і не обмежував
такого права. Йшлося про професійну
спілку як суб’єкта цивільного права
(юридична особа), виникнення та
діяльність якої має за усіма правилами
регламентуватися цивільним законо
давством. Законодавець поспішно
хотів усунути (на його думку) недо
ліки попередньої редакції Закону
№ 1045 і вказав, що професійна спілка
набуває прав юридичної особи з
моменту затвердження статуту; про
фесійній спілці не може бути відмов
лено в реєстрації і т. д. Але чи дійсно
творець Закону усунув недоліки?
Вирішимо це питання згодом.
Отже, наша думка з приводу набут
тя трудової дієздатності професійної
спілки полягає в тому, що такої влас
тивості вказаний суб’єкт трудового
права набуває з моменту затверджен
ня статуту. Факт легалізації для набут
тя професійної спілки як суб’єкта тру
дових правовідносин значення не має.
Тому реєстрація для профспілки по
винна означати лише те, що вона може
виступати як суб’єкт цивільного пра
ва. Небажання засновників, членів
професійної спілки її зареєструвати
слід оцінювати як небажання набува
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ти статусу юридичної особи, а ос
кільки метою діяльності профспілки є
представництво та захист трудових і
соціальноекономічних прав та інте
ресів її членів (ст. 2 Закону № 1045),
набуття такого статусу є необов’язко
вим для виконання такої мети. Вказані
нами положення є досить важливими,
тому їх доцільно передбачити у Законі
№ 1045. Конкретніше про запропоно
вану нами редакцію ст. 16 Закону йти
меться пізніше.
Як бачимо, для визначення момен
ту встановлення трудової дієздатності
професійною спілкою важливим є
прийняття статуту (положення) такої
громадської організації. Частина 2
ст. 14 Закону № 1045 наголошує, що
статути (положення) профспілок
приймаються з’їздами, конферен
ціями, установчими або загальними
зборами членів профспілки відпо
відного рівня і не повинні суперечити
законодавству України. Тобто це дає
нам підстави вважати, що статут може
прийматися як у момент створення
професійної спілки, так і згодом.
На підставі викладеного можна
стверджувати, що трудова правоздат
ність і дієздатність професійної
спілки — поняття не універсальне.
Момент виникнення трудової право
здатності та трудової дієздатності у
професійної спілки не одночасний.
Трудова правоздатність виникає з мо
менту створення професійної спілки і
вказує на здатність професійної
спілки мати права та обов’язки (вона
не вказує на те, що такі права вже є, а
лише на можливість їх мати). Трудова
дієздатність професійної спілки вини
кає з моменту затвердження статуту і
вказує на можливість професійної
спілки своїми діями реалізувати та на
бувати прав та обов’язків.
З огляду на цю позицію ми не пого
джуємось із деякими науковцями, які
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висловлюють свою думку з цього при
воду. Зокрема, не підтримуємо мірку
вань В. Щербаня, який вбачає у на
бутті трудової правосуб’єктності про
фесійними спілками два етапи: 1) мо
мент затвердження статуту, з якого
профспілка набуває статусу юридич
ної особи; 2) легалізація професійної
спілки [3, 42–43]. Ми вже зазначали,
що трудова правоздатність і трудова
дієздатність у профспілки — поняття
не універсальне. Тим паче що трудова
правоздатність та дієздатність не
пов’язується з моментом легалізації
профспілки. Адже відповідно до ст. 4
Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізич
них осіб — підприємців» [4] (а саме
цим Законом аргументує свою точку
зору В. Щербань) державна реєст
рація юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців — засвідчення
факту створення або припинення
юридичної особи, набуття або позбав
лення статусу підприємця фізичною
особою, а також вчинення інших
реєстраційних дій, які передбачені
цим Законом, шляхом внесення
відповідних записів до Єдиного дер
жавного реєстру. Тобто цей Закон не
пов’язує факт легалізації професійної
спілки як юридичної особи з момен
том набуття трудової правосуб’єкт
ності. Тому вказівка на те, що одним із
етапів виникнення трудової пра
водієздатності професійної спілки є її
легалізація, є неправильною. Як уже
було зазначено, легалізація проф
спілки значення для її трудової
праводієздатності не має. Вона має
визначальне значення для її цивільно
правової правосуб’єктності. Таке
твердження повністю відповідає ст. 7
Конвенції Міжнародної організації
праці «Про свободу асоціації і захист
права на організацію» 1948 р. № 187
та ст. 36 Конституції України.
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Професійна спілка як юридична
особа є також суб’єктом цивільного
права. Однак і тут вона має певні особ
ливості порівняно з іншими юридич
ними особами. Так, відповідно до п. 4
ст. 91 Цивільного кодексу України
цивільна правоздатність юридичної
особи виникає з моменту її створення і
припиняється з дня внесення до Єди
ного державного реєстру запису про її
припинення. Пункт 4 ст. 87 ЦК Ук
раїни вказує на те, що юридична особа
вважається створеною з дня її держав
ної реєстрації. Юридична особа набу
ває цивільних прав та обов’язків і
здійснює їх через свої органи, які
діють відповідно до установчих доку
ментів (ст. 92 ЦК України). Тобто ЦК
України наголошує, що цивільна пра
воздатність та дієздатність у юридич
ної особи — категорія універсальна,
виникає вона з моменту державної
реєстрації. Постає запитання: з якого
моменту набуває цивільної праводіє
здатності професійна спілка? Закон
№ 1045 дає чітку відповідь. Так, як
вже було зазначено, прав юридичної
особи професійна спілка набуває з мо
менту затвердження статуту, що дає
нам привід стверджувати, що ци
вільної правоздатності вона набуває
саме з цього моменту, а не з моменту
державної реєстрації профспілки як
юридичної особи, як це передбачено у
ЦК України. Аналізуючи вказаний За
кон, можна дійти висновку, що і
цивільної дієздатності вона набуває
також з моменту затвердження стату
ту, а не з моменту державної реєст
рації. Підставами такого твердження є
те, що відповідно до ст. 16 Закону
№ 1045 легалізуючий орган не може
відмовити в легалізації профспілки,
об’єднання профспілок. У разі невід
повідності поданих документів проф
спілки, об’єднання профспілок зазна
ченому статусу легалізуючий орган
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пропонує профспілці, об’єднанню
профспілок надати додаткову доку
ментацію, необхідну для підтверджен
ня статусу. Тобто якщо легалізуючий
орган не може відмовити в реєстрації
професійній спілці, це означає, що у
будьякому випадку її зареєструють
як юридичну особу. Тому момент
реєстрації у цьому випадку не є тим
юридичним фактом, що вказує на мо
мент набуття цивільної дієздатності
професійною спілкою. Таким юридич
ним фактом відповідно до Закону слід
вважати момент прийняття статуту, з
яким законодавець пов’язує набуття
прав юридичної особи профспілкою.
Отже, можна стверджувати, що у
законодавстві України існує певна
колізія з приводу виникнення пра
водієздатності у юридичних осіб.
Оскільки Закон № 1045 є спеціальним
Законом порівняно з ЦК України, са
ме цей Закон слід привести у
відповідність до Цивільного кодексу.
У статті 16 Закону № 1045 слід скасу
вати ті положення, що, на нашу думку,
суперечать цивільному законодавству.
Поперше, права юридичної особи
професійна спілка набуває з моменту
затвердження статуту. До речі, В. Щер
бань слушно зауважив, що недоцільно
вказувати, що з моменту затверджен
ня статуту професійна спілка набуває
саме прав юридичної особи, адже по
ряд із правами юридична особа має і
обов’язки [3, 42]. Продовжуючи його
роздуми, додамо, що правоздатність
юридичної особи означає не тільки
здатність мати права, а й здатність ма
ти обов’язки. А вказуючи лише на пра
ва юридичної особи, які виникають у
професійної спілки з моменту затверд
ження статуту, законодавець ніби
ділить цивільну правоздатність. Тому
слід передбачати або момент виник
нення правоздатності або набуття ста
тусу юридичної особи.
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Подруге, в законі слід розмежува
ти профспілку як суб’єкта трудового
права та як суб’єкта цивільного права.
Тому слід вказати, що професійна
спілка має право не реєструватися.
У такому випадку вона не набуває ста
тусу юридичної особи. А цивільна пра
воздатність професійної спілки вини
кає з моменту державної реєстрації.
Отже, на основі викладеного можна
дійти таких висновків. Трудова право
здатність і дієздатність професійної
спілки — поняття не універсальне.
Трудова правоздатність виникає з мо
менту створення професійної спілки і
вказує на здатність професійної спіл
ки мати права та обов’язки і виявляє
нам професійну спілку у новій
якості — як суб’єкта трудового права
(вона не вказує на те, що такі права
вже є, а лише на можливість їх мати).
Трудова дієздатність професійної
спілки виникає з моменту затверджен
ня статуту і вказує на можливість про
фесійної спілки своїми діями реалізу
вати та набувати прав та обов’язків.
Наявність трудової дієздатності є пе
редумовою до визначення профе
сійної спілки як суб’єкта трудових
правовідносин.
Як суб’єкту трудового права та тру
дових правовідносин професійній
спілці не потрібна згода або дозвіл
відповідних державних органів.

Професійна спілка як юридична
особа є суб’єктом цивільного права.
При цьому для того щоб набути такої
якості (йдеться про визнання проф
спілки суб’єктом цивільного права та
суб’єктом цивільних правовідносин),
професійній спілці необхідна держав
на реєстрація.
Пропонуємо внести зміни до
статей 6 та 7 Закону № 1045 і доповни
ти їх відповідними положеннями
згідно зі змістом вказаних статей:
«Кожний громадянин, який досяг
14річного віку і перебуває у трудових
відносинах або навчається, має право
створювати професійні спілки, всту
пати в них та вільно виходити із проф
спілок». Згідно з цими доповненнями
слід привести у відповідність ці статті
Закону.
Пропонуємо внести зміни до ст. 16
Закону № 1045 та у її змісті передба
чити такі положення: «Професійна
спілка має право не реєструватися.
У такому разі вона не набуває статусу
юридичної особи. Цивільна право
здатність професійної спілки виникає
з моменту державної реєстрації».
Звісно, що вказівка таких положень у
ст. 16 цього Закону повинна передба
чати і приведення змісту всієї статті у
відповідність до вказаних положень.
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дієздатність професійної спілки — поняття не універсальне. Наявність трудової дієздатності є
передумовою до визначення професійної спілки як суб’єкта трудових правовідносин.
Ключові слова: професійна спілка, трудова правоздатність професійної спілки, трудова
дієздатність професійної спілки.
Гетьманцева Н. Д., Козуб И. Г. Праводееспособность профсоюзов
Аннотация. В статье исследуется праводееспособность профсоюзов, выделяются проблем
ные и дискуссионные вопросы в этой сфере, а также возможные пути их разрешения. На осно
ве анализа нормативноправовых актов авторы приходят к выводу, что трудовая правоспособ
ность и дееспособность профсоюза — понятие не универсальное. Наличие трудовой дееспо
собности является предпосылкой к определению профсоюза в качестве субъекта трудовых
отношений.
Ключевые слова: профсоюз, трудовая правоспособность профсоюза, трудовая дееспо
собность профсоюза.
Getmantseva N., Kozub I. Legal capacity of trade unions
Annotation. In the article there has been studied legal capacity of trade unions, there have been
outlined problematic and debating issues in the given field and possible ways of their solution.
Based on the analysis of regulatory legal acts, the authors have arrived at the conclusion that labour
legal capacity and active capacity of a trade union are a non universal notion. The availability of
labour active capacity is the precondition to determine the trade union as an entity of labour legal
relations.
Key words: trade union, labour legal capacity of a trade union, labour active capacity of a trade
union.
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Р

еалії ринкової економіки визна
чають необхідність чіткого за
кріплення понятійних категорій
у сфері правового регулювання найма
ної праці, у тому числі поняття
«працівник». Працівник виступає
одним з основних суб’єктів трудового
права. На сучасному етапі розвитку
України людина має можливість реа
лізовувати своє конституційне право
на працю різними способами, у тому
числі й поза трудовим правовідношен
ням. Тому проблема чіткого визначен
ня поняття «працівник» сьогодні
особливо актуальна, оскільки її вирі
шення допомогає уникнути правової
невизначеності у сфері регулювання
суспільних відносин із застосування
праці.
Дослідженням понятійного інстру
ментарію у сфері суб’єктного складу
трудового права, у тому числі дослі
дженню поняття «працівник», приді
ляли увагу багато вченихправознав
ців, а саме: О. Акопова, Н. Болотіна,
В. Венедиктов, М. Іншин, Л. Лазор,
В. Лазор, Р. Лівшиць, П. Пилипенко,
С. Прилипко, В. Прокопенко, О. Про
цевський, Ю. Орловський, Н. Хуто
рян, Г. Чанишева, О. Ярошенко та ін.

Однак єдність поглядів щодо поняття
«працівник» у науці трудового права
на сьогодні відсутня, чинне вітчизняне
трудове законодавство також не ви
значає досить повно цю правову кате
горію.
Метою цієї статті є дослідження су
часних наукових підходів до визна
чення поняття «працівник», аналіз
нормативного відображення цієї пра
вової категорії, дослідження правової
природи й сутності категорії «праців
ник» як суб’єкта трудового права, роз
робка дефініції «працівник» та об
ґрунтування доцільності її норматив
ного закріплення у новому Трудовому
кодексі України.
Чинний Кодекс законів про працю
України (далі — КЗпП України) не
містить дефініції «працівник». У на
уковій літературі вже неодноразово
було звернено на це увагу як на істот
ний недолік сучасного трудового зако
нодавства України. Так, наприклад,
О. Ярошенко справедливо зазначав:
«Чинне трудове законодавство Украї
ни не містить чіткого визначення по
няття «працівник», хоча у законах цей
термін закріплений. Іншими словами,
у терміна «працівник», який викорис
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товується в КЗпП України й у трудо
вому законодавстві взагалі, відсутня
вихідна основа, за допомогою якої
можна позначити працівника як сто
рону трудового правовідношення.
Формулювання поняття, яке буде ма
ти загальне значення, придатне для
всіх осіб — суб’єктів трудових пра
вовідносин, є одним із завдань на шля
ху реформування трудового законо
давства» [1, 8].
Повністю розділяючи цю позицію,
слід зазначити, що ряд законів Украї
ни використовує поняття «праців
ник», акцентуючи на певних ознаках
цієї правової категорії. Так, Закон
України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» містить
таке визначення: «…працівник — це
фізична особа, яка працює на основі
трудового договору на підприємстві, в
установі, організації або у фізичної
особи, що використовує найману пра
цю» (ч. 8 ст. 1) [2]. Можна побачити,
що у наведеному визначенні акцен
тується на тому, хто саме використо
вує найману працю фізичної особи.
Закон України «Про порядок
вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)» містить подібне
визначення, однак у ньому наголо
шується на найманому характері праці
фізичної особи. Цей Закон закріплює
поняття саме найманого працівника в
такій редакції: «Найманий праців
ник — це фізична особа, яка працює за
трудовим договором на підприємстві,
установі, організації, в їхніх об’єднан
нях або у фізичних осіб, що викорис
товують найману працю» (ч. 2 ст. 1)
[3]. Закон України «Про охорону
праці» у редакції від 2002 р. містить
таке визначення: «Працівник — особа,
що працює на підприємстві, в орга
нізації, установі й виконує обов’язки
або функції згідно із трудовим догово
ром (контрактом)» (ст. 4) [4].
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Як бачимо, законодавець визнає
важливість поняття «працівник» як
однієї з основних правових категорій у
сучасному трудовому праві й прагне
легально визначити його. Наведені ви
ще дефініції мають певні схожі ознаки,
однак їх не можна назвати ідентични
ми. Разом з тим загальною ознакою,
яку містять усі ці визначення, є вка
зівка на наявність трудового договору,
який опосередковує застосування
праці працівника.
У науковій літературі також немає
єдності поглядів щодо поняття «пра
цівник», правової природи названої
категорії, її характерних ознак. Так,
Р. Лівшиць і Ю. Орловський вказують:
«Працівник — одна зі сторін трудово
го відношення й трудового право
відношення. Він є носієм праці, трудо
ве правовідношення виступає як
правове опосередкування, правова
оболонка трудової діяльності праців
ника» [5, 35]. Слід зазначити, що на
звані автори виокремлюють як харак
терні ознаки працівника те, що він є
носієм праці й перебуває у трудовому
правовідношенні. Як відомо, необхід
ним юридичним фактом для виник
нення трудового правовідношення є
трудовий договір. Зі змісту наведеного
визначення можна зробити висновок,
що працівник — це особа, яка уклала
трудовий договір.
Професор Л. Лазор наголошує, що
найбільш поширеною формою ре
алізації громадянами права на працю є
укладення ними трудового договору,
розглядаючи це як характерну влас
тивість поняття «працівник» [6, 3]. На
важливості факту укладення трудово
го договору як визначальної ознаки
поняття «працівник» наполягає
О. Ярошенко. Він зазначає, що «пра
цівник» і «роботодавець» — це кате
горії одного рівня, а їх визначення слід
формулювати за допомогою єдиної
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конструкції — через вказівку на трудо
вий договір (контракт), який їх
пов’язує. Цей автор пропонує таке
визначення: «Працівник — це фізична
особа, яка перебуває у трудових пра
вовідносинах з роботодавцем на
підставі укладеного трудового догово
ру і яка безпосередньо своєю працею
виконує трудову функцію» [1, 8].
У цьому визначенні важливою оз
накою правової природи категорії
«працівник» вказано безпосереднє ви
конання особистою працею трудової
функції. Видається, що ця ознака, по
ряд з фактом укладення трудового до
говору, є однією з найбільш суттєвих у
визначенні правової категорії «праців
ник». Саме наявність цієї ознаки від
межовує працівника як суб’єкта тру
дового права від інших осіб, які є учас
никами відносин із застосування
(використання) праці — підрядника,
фермера, приватного підприємця
тощо.
На думку професора О. Смирнова
[7, 54] працівники — це особи найма
ної праці. Зазначений правовий підхід
заслуговує на увагу. Адже саме понят
тя «наймана праця» уже є суттєвою
характерною ознакою як суспільних
відносин, що входять у предмет трудо
вого права, так і осіб, які виступають
суб’єктами відповідних правовідно
син. Професор В. Лазор зазначає, що
наймана праця — це праця несамо
стійна, яка здійснюється під керів
ництвом і на користь роботодавця [8,
11]. Видається, що несамостійність
праці є однією із важливих ознак, що
характеризують працівника як суб’єк
та трудового права й ця ознака має бу
ти відображена у дефініції поняття
«працівник».
Вітчизняні вчені Г. Чанишева й
Н. Болотіна [9, 16] ототожнюють по
няття «працівник» з поняттям «най
маний працівник». Вони вважають, що
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хоча у ст. 3 КЗпП України не вжи
вається термін «найманий працівник»,
однак відсилання до трудового дого
вору як підстави виникнення таких
відносин підтверджує цей висновок.
Видається, що саме термін «праців
ник» є важливою категорією трудово
го права, який визначає сторону тру
дового правовідношення й одного із
основних суб’єктів у трудовому праві.
Працівник — це завжди особа найма
ної праці, оскільки саме наймана
праця входить до сфери правового
регулювання трудового права. Те, що
працівник — особа найманої праці,
опосередкованої укладенням трудово
го договору, є ознакою, що характери
зує правову природу категорії «пра
цівник». Ґрунтуючись на законах
логіки, очевидно, що використання
терміна «найманий працівник» у най
менуванні суб’єкта трудового права
нівелює правовий зміст самої категорії
«працівник». Тому прикметник «най
маний» доцільно застосовувати для
вираження правової сутності поняття
«працівник», але не для найменування
цього суб’єкта.
Слід зазначити, що ряд авторів роз
глядають як суб’єкта трудового права
громадянина, вказуючи на те, що, ук
лавши трудовий договір, громадянин
перетворюється на працівника. Така
позиція викликає деякі заперечення.
Чинне законодавство України перед
бачає можливість укладення трудово
го договору не тільки для громадян
України, а й для іноземців. Як випли
ває із змісту КЗпП України та із
проекту Трудового кодексу України,
громадянство не є обов’язковою умо
вою для вступу в трудові відносини, а
через це й для придбання правового
статусу працівника.
С. Прилипко та О. Ярошенко зазна
чають, що іноземці й особи без грома
дянства мають рівні з громадянами
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України права й обов’язки у трудових
відносинах, якщо інше не передбачено
законодавством і міжнародними дого
ворами [10, 116]. Міграційні процеси
активно розвиваються у сучасному
світі, у тому числі й у нашій країні. Пе
реконливим прикладом цього можуть
служити численні трудові контракти
зі спортсменами іноземних держав, які
виступають за різні професійні спор
тивні клуби України. З огляду на
зазначене видається не зовсім виправ
даним розглядати як суб’єкта трудово
го права громадянина.
Слід також взяти до уваги, що осо
ба стає суб’єктом відносин у сфері
трудового права ще до виникнення її
трудового правовідношення, коли во
на тільки підшукує собі роботу. Крім
того, фізична особа може володіти
трудовою правосуб’єктністю, але не
реалізовувати її, тобто не робити жод
них активних дій. Зазначимо, що
відповідно до загальної теорії права
суб’єкт права — це особа, яка володіє
за законом здатністю мати й здійсню
вати права та юридичні обов’язки.
Можна дійти висновку, що стає суб’єк
том трудового права не та фізична осо
ба, яка робить певні активні дії у цій
сфері, а навпаки — та людина, яка є
суб’єктом права й має об’єктивний
трудоправовий статус, може робити
активні дії (тобто вступати у пра
вовідносини) у сфері трудового права.
Якщо звернутися до норм цивільно
го права, яке є суміжною правовою га
луззю стосовно трудового права, то ЦК
України чітко вказує коло суб’єктів
цивільного права, безвідносно до того,
роблять вони якісь активні дії чи ні:
«Учасниками цивільних відносин є
фізичні і юридичні особи (далі — осо
би). Учасниками цивільних відносин є:
держава Україна, Автономна Респуб
ліка Крим, територіальні громади, іно
земні держави й інші суб’єкти пуб
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лічного права» (ст. 2) [11]. Видається
доцільним, щоб новий Трудовий ко
декс України також чітко окреслював
коло суб’єктів трудового права.
У зв’язку з цим виникає закономірне
запитання: яким терміном повинні
визначатися ті суб’єкти трудового пра
ва — фізичні особи, які ще не вступили
у трудове правовідношення, але при
бажанні можуть це зробити?
У науковій літературі існує думка,
її зокрема висловлює В. Щербина, що
поряд із терміном «працівник» необ
хідно використовувати «...специфіч
ний термін трудового права, що визна
чає трудову правосуб’єктність кон
кретного громадянина, — «трудящий»;
трудящі — це потенційні працівники,
що характеризуються певними озна
ками: трудовою правоздатністю й
дієздатністю; а працівник — особа, що
уклала трудовий договір з під
приємством, установою, організацією
або фізичною особою» [12, 67–68].
Зазначена позиція заслуговує на
увагу. Однак видається не цілком
доцільним перевантажувати трудове
законодавство понятійними катего
ріями. Крім того, значеннєве тлума
чення слова «трудящий» припускає,
що це той, хто працює, трудиться. Але
ж потенційний працівник, який во
лодіє трудовою правоздатністю й діє
здатністю (тобто правосуб’єктністю),
може взагалі ніколи не трудитися, ке
руючись конституційною нормою про
свободу праці й про те, що примусова
праця заборонена. Іменувати таку осо
бу трудящим не зовсім правильно.
Досвід країн пострадянського про
стору, які вже здійснили кодифікацію
свого трудового законодавства в
умовах ринкових відносин, показує,
що там загальноприйнятою правовою
категорією є термін «працівник». При
цьому характерною ознакою праців
ника є наявність трудового договору.
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Так, Трудовий кодекс Республіки
Білорусь у ч. 7 ст. 1 «Основні терміни,
застосовувані в цьому Кодексі»
містить таке визначення: «…праців
ник — особа, що перебуває у трудових
відносинах з наймачем на підставі ук
ладеного трудового договору» [13].
Трудовий кодекс Російської Федерації
закріпив таку дефініцію: «Праців
ник — фізична особа, що вступила в
трудові відносини з роботодавцем»
(ст. 20) [14]. Як відомо, підставою ви
никнення трудового відношення є ук
ладення трудового договору. Тому зі
змісту визначення російського зако
нодавця випливає, що працівником є
фізична особа, яка уклала трудовий
договір. Проект Трудового кодексу
України містить подібне визначення:
«Працівник — це фізична особа, яка
вступила у трудові відносини на ос
нові трудового договору» (ст. 20) [15].
Не може викликати заперечень
твердження, що трудовий договір опо
середковує застосування найманої
праці. Це випливає зі змісту наведе
них законодавчих дефініцій. Однак
зазначимо, що чітке акцентування на
найманому характері праці працівни
ка як суб’єкта трудового права у цих
дефініціях відсутнє. Крім того, не
можна не помітити, що всі зазначені
дефініції застосовуються лише до осо
би, яка вже зробила активні дії й укла
ла трудовий договір. Таким чином,
застосувати ці визначення до тих
фізичних осіб, які є потенційними
працівниками, неможливо — зі змісту
законодавчих дефініцій випливає, що
факт укладення трудового договору
вже повинен мати місце для того, щоб
особа могла іменуватися працівником.
Слід звернути увагу також на те, що
у всіх зазначених актах не тільки по
няття категорії «працівник» дається
через вказівку на трудовий договір, а й
саме поняття трудового договору
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визначається через категорію «праців
ник»: «Трудовий договір — це угода
між працівником і роботодавцем, у
якому…» [13, ч. 3 ст. 1; 14, ст. 56; 15,
ст. 39]. Інакше кажучи, виходить, що
працівник — це той, хто уклав трудо
вий договір, а трудовий договір, у
свою чергу, — це угода, яку уклали
працівник і роботодавець. Беручи до
уваги міркування формальної логіки,
важко погодитися з доцільністю тако
го підходу законодавця.
Видається, що дефініція «праців
ник» повинна відображати характерні
ознаки цієї правової категорії й визна
чати в об’єктивному змісті, тобто без
відносно до дії конкретної особи, по
няття суб’єкта, який може виступати
стороною трудового правовідношення.
На підставі аналізу наведених пра
вових підходів до поняття «праців
ник» можна дійти висновку, що харак
терними ознаками цієї правової кате
горії є такі: поперше, працівник — це
завжди фізична особа; подруге,
працівник — це особа найманої праці;
потретє, застосування найманої праці
працівника опосередковує укладення
трудового договору.
Ґрунтуючись на положеннях за
гальної теорії права й науки трудового
права, поняття суб’єкта трудового
права у загальному випадку можна
розглядати у такій редакції: суб’єкт
трудового права — це особа, яка має
потенційну, передбачену законом
можливість за наявності власного
волевиявлення виступати суб’єктом
трудового правовідношення і право
відносин, тісно пов’язаних із трудовим
правовідношенням.
Якщо брати за основу це визначен
ня суб’єкта трудового права й взяти до
уваги характерні ознаки працівника як
правової категорії, видається до
цільним запропонувати таку дефініцію
поняття «працівник»: «Працівник —
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це фізична особа, що вступає у відно
сини найманої праці на підставі укла
дення трудового договору».
Слід наголосити, що це поняття
визначає працівника як суб’єкта тру
дового права саме в об’єктивному
змісті — воно не містить вказівки на
необхідність здійсненого факту укла
дення трудового договору.
Це визначення цілком може бути
застосоване до осіб, які мають по
тенційну можливість за наявності
власного волевиявлення укласти тру
довий договір у будьякій часовій пер
спективі й тим самим вступити у
відносини найманої праці. Запропоно
вана дефініція дає змогу однозначно
визначити як суб’єктів трудового пра
ва тих осіб, які є або можуть бути сто
роною трудового правовідношення на
стороні працівника.
Важливо зазначити також, що наве
дене визначення чітко вказує на
основну властивість працівника як су
б’єкта трудового права — те, що це осо
ба найманої праці. Інакше кажучи, зі
змісту запропонованого визначення
очевидно, що працівником є той, хто
займається працею несамостійною —
під керуванням іншої особи (робото
давця) й на користь цієї особи. Із
вказівки у визначенні на те, що найма

на праця опосередковується укладен
ням трудового договору, логічно
випливає, що ця праця здійснюється
безпосередньо фізичною особою осо
бисто.
Таким чином, видається, що зазна
чена дефініція досить повно відобра
жає правову природу категорії «пра
цівник», чітко вказуючи на галузеву
приналежність цього суб’єкта.
Принципово важливо відзначити
ознаку найманої праці у самому понят
ті категорії «працівник» і відмовитися
від використання терміна «найманий
працівник» у сучасному трудовому
праві. Працівник — це завжди особа
найманої праці; працівник — це уза
гальнююче поняття, воно позначає
усіх фізичних осіб, які виступають або
можуть виступати стороною трудового
правовідношення, що протистоїть
роботодавцеві.
На підставі проведеного досліджен
ня можна дійти висновку, що для за
безпечення чіткості й однозначності
правових категорій у сучасному тру
довому праві й правильного їх викори
стання доцільно, щоб дефініція понят
тя «працівник» у запропонованій
редакції була закріплена законодавчо
у новому Трудовому кодексі України.
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О

днією з фундаментальних про
блем сучасної цивілізації стало
забезпечення людства міне
ральносировинними ресурсами. Ви
користовуючи досягнення науково
технічного прогресу, суспільство не
так звільняється від необхідності ос
воєння земних багатств, як дедалі
більше залежить від них. Свідчення
цьому — сучасний рівень розвитку
світової економіки, що характери
зується прогресивним збільшенням
обсягів використання мінеральноси
ровинних ресурсів надр. Зокрема, за
останні 35 років використано 80–85 %
нафти й газу від загального обсягу їх
видобутку за всю історію людства.
Щорічний приріст споживання пер
винних енергоносіїв у світі становить
1,5–2 %. Обсяги використання інших
видів мінеральної сировини зросли в
3–5 разів.
З метою подолання кризового ста
ну в економіці України забезпечення
енергетичної та екологічної безпеки
держави є можливим лише за умови

оптимального використання її ресурс
ного потенціалу. Важливого значення
набуває проблема визначення ресурс
них можливостей надр та їх ефектив
ного використання, що потребує де
тального наукового дослідження та
належного законодавчого регулюван
ня як самостійного інституту еколо
гічного права.
В екологоправових дослідженнях і
публікаціях В. Андрейцева, Г. Балюк,
А. Гетьмана, О. Грицан, Р. Кірина,
Н. Малишевої, О. Плотнікової, О. По
грібного, В. Семчика, І. Хохлової,
О. Шем’якова, Ю. Шемшученка,
М. Шульги, якими започатковано
вирішення цієї наукової проблеми,
надра розглядаються як природний
ресурс та об’єкт довкілля у початково
му стані.
Однак у процесі проведення робіт,
пов’язаних із надрокористуванням,
окремі ділянки надр кардинально
змінюються. У результаті виникає но
вий літосферний об’єкт — техногенно
порушені надра. Сьогодні, на жаль,
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у межах екологічного права України
дослідження цього об’єкта не ведуть
ся. Незважаючи на всю очевидність
існування проблеми техногенно пору
шених надр, дотепер вона не тільки не
була поставлена правознавцями, а й
навіть не було спроб її діагностувати й
сформулювати для подальших науко
вих розвідок. Викладене зумовлює
необхідність теоретикоправового ви
значення поняття техногенно зміне
них надр, їх ознак та характеристик,
оцінки впливу техногенного порушен
ня надр на довкілля і людину з метою
забезпечення екологічної безпеки над
рокористування.
Метою статті є дослідження якісної
визначеності нового природного
об’єкта літосфери — техногенно пору
шених надр, формулювання поняття
та розгляд його правових ознак і
характеристик, визначення умов вико
ристання.
На відміну від більшості інших га
лузей промисловості вплив гірничого
виробництва на навколишнє середо
вище має настільки об’ємний і пере
творюючий характер, що за ступенем
впливу прирівнюється до геологічної
сили. Процес надрокористування сут
тєво впливає на літосферу, геосфери,
які контактують із нею (атмосферу,
гідросферу), а також деформує земну
поверхню та видозмінює ландшафти.
І тут головне, що у процесі користу
вання надрами порушення літосфери
неминучі, оскільки це єдиний шлях
досягнення основної мети — гео
логічної розвідки, видобування міне
ральної
сировини,
будівництва
підземних споруд тощо. Проведення
гірничих та інших робіт, пов’язаних із
руйнуванням і переміщенням порід та
утворенням порожнин, супрово
джується порушенням природної
рівноваги та реальною можливістю
виникнення небезпечних і шкідливих
132

явищ не тільки під землею, а й на по
верхні.
У результаті антропогенної діяль
ності величезні ділянки земної кори
переходять у якісно новий стан. Вини
кає специфічний літосферний об’єкт —
техногенно порушені надра — певний
простір, який оточений недоторканою
літосферою і складається із зони тех
ногенного руйнування (або повного
виймання об’єма) гірничого масиву та
зони істотної зміни екологічного стану
геологічного середовища, викликаної
цим руйнуванням.
У такому просторі корисні власти
вості надр, що були притаманні їм
раніше, зникають. Адже руйнуються
або значно змінюються системні
взаємозв’язки розміщених у надрах
субстанцій (мінералів, води, газів) і
попередніх характеристик (цілісність,
непроникність, поглинаючі або ізолю
ючі властивості тощо).
Такі ознаки техногенно порушених
надр, які втратили свої ресурсні харак
теристики, вже не дають можливості
розглядати їх у ракурсі корисності,
оскільки вони мають здебільшого
шкідливі, небезпечні для людини й
суспільства (насамперед в екологічно
му сенсі) властивості та явища.
У гірничому праві найбільш близь
ким терміном для визначення харак
теристики техногенно порушених
надр, що відображає зону істотної
зміни екологічного стану літосфери, є
словосполучення «зона шкідливого
впливу гірничих та інших робіт,
пов’язаних із надрокористуванням»
[1; 2]. Однак легальний зміст та озна
ки цього поняття законодавством про
надра не визначено.
Випадки використання в текстах
нормативноправових актів зазначе
ного поняття темпорально збігаються
з часом проведення геологорозвіду
вальних та гірничодобувних робіт, а
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також будівництва та експлуатації
підземних споруд. У цей часовий пе
ріод правовідносини, що виникають
на підставі вимог гірничого законо
давства, породжують відповідний
обов’язок надрокористувача щодо
охорони надр.
Однією з основних вимог у галузі
охорони надр відповідно до статей 24,
56 та 62 Кодексу України «Про надра»
[1] є недопущення шкідливого впливу
робіт, пов’язаних з користуванням
надрами, на збереження запасів корис
них копалин, гірничих виробок і
свердловин, що експлуатуються чи за
консервовані, а також підземних спо
руд; правильність і своєчасність про
ведення заходів, що гарантують безпе
ку людей, майна і навколишнього при
родного середовища.
У правовому вимірі формування
майбутньої зони техногенного руйну
вання (техногенної поразки) та зони
шкідливого впливу робіт, пов’язаних з
користуванням надрами, розпочи
нається у процесі надання гірничого
відводу [3] — частини надр, наданої
користувачам для промислової роз
робки родовищ корисних копалин та
цілей, не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин (ст. 17) [1].
Заборона користування надрами за
межами гірничого відводу визначає
територіальну дію правовідносин, в
умовах яких надрокористувач пови
нен вживати заходів щодо недопущен
ня шкідливого впливу робіт, пов’яза
них з користуванням надрами.
Однак вивчення правових підходів
до визначення меж гірничого відводу
не дає однозначної відповіді про на
явність чіткої диференціації ділянки
техногенного порушення надр від ото
чуючої літосфери. Інакше кажучи,
аналіз нормативноправових актів з
цих питань не дає змоги чітко визна
чити зону шкідливого впливу робіт,
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пов’язаних із користуванням над
рами.
Положенням про порядок надання
гірничих відводів їх межі визначають
ся залежно від виду та різноманітних
ресурсних і геоморфологічних особ
ливостей користування надрами:
• для розробки родовищ корис
них копалин — контурами їхніх за
пасів, оцінених ДКЗ, у тому числі
запасів категорії С2, з урахуванням зон
зсування гірських порід або розносу
бортів кар’єру;
• для будівництва й експлуатації
підземної споруди — її технічними ме
жами з урахуванням зон зсування й
обвалення гірських порід, а також охо
ронних і бар’єрних ціликів, які забез
печують нормальне функціонування
цієї споруди;
• для поховання шкідливих ре
човин і відходів виробництва, скидан
ня стічних вод — тією частиною надр,
де може бути забезпечена їх ло
калізація в суворо визначених межах;
• для підземного зберігання
газу — контурами поширення макси
мального об’єму газу, який зака
чується у порові пласти, відповідно до
проектного документа на будівництво
підземного сховища газу;
• для розробки родовищ нафти і
газу із застосуванням законтурного за
воднення або для впровадження но
вих методів розробки з метою збіль
шення нафтогазоконденсатовіддачі —
за периметром розташування закон
турних нагнітальних свердловин.
Як видно з наведеного, межа відпо
відного гірничого відводу і зовнішня
межа зони зміни екологічного стану
гірничого масиву, яка відбувається в
результаті техногенного впливу над
рокористування, не збігаються. Пере
дусім увага звертається на необхід
ність урахування проявів геоморфо
логічного (зсування і обвалення
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гірських порід) та літосферного (по
ширення речовин і субстанцій, що
зберігаються чи захоронюються в над
рах) чинників такого впливу.
При цьому при визначенні меж
гірничого відводу абсолютно не врахо
вуються інші аспекти впливу техно
генного порушення надр на процеси
водообміну, газовиділення, тріщину
ватості, на геодинаміку гірничого ма
сиву та інші зміни екологічної харак
теристики надр, які безпосередньо
пов’язані з питаннями забезпечення
безпеки довкілля.
Спостерігається й інша тенденція у
правовому регулюванні шкідливого
впливу робіт, пов’язаних із надрокори
стуванням. Зокрема, деталізація
обов’язків надрокористувача на підза
конному рівні свідчить про їх ресурс
ну спрямованість — збереження запа
сів корисних копалин, гірничих виро
бок і свердловин, що експлуатуються
чи законсервовані, а також підземних
споруд.
Наприклад, при визначенні послі
довності відпрацювання родовищ ко
рисних копалин або їх частин та
взаємоув’язуванні гірничих робіт над
рокористувачі повинні забезпечувати
найповніше, комплексне та економіч
но доцільне вилучення із надр розвіда
них запасів корисних копалин і вико
нання вимог щодо охорони надр і
навколишнього природного середови
ща (п. 12) [3].
Завершальним етапом надрокорис
тування сучасне законодавче регулю
вання гірничих відносин визначає
стадію консервації або ліквідації
гірничодобувних об’єктів [1, ст. 54; 2,
ст. 45]. У законодавстві визначено, що
у разі повної або часткової ліквідації
чи консервації гірничодобувного
об’єкта гірничі виробки і свердловини
повинні бути приведені у стан, який
гарантує безпеку людей, майна і на
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вколишнього природного середовища,
а в разі консервації — гарантує також і
збереження родовищ, гірничих виро
бок та свердловин на весь період кон
сервації.
У чисельному масиві нормативно
правових актів, присвячених користу
ванню надрами, подальший вплив
техногенної зміни літосфери врахо
вується лише Положенням про поря
док забудови площ залягання корис
них копалин загальнодержавного
значення [4]. Тут зазначено, що роз
міщення об’єктів будівництва на
земній поверхні або підземних споруд,
не пов’язаних з видобуванням корис
них копалин, у масиві гірських порід,
під якими видобуто корисні копалини,
допускається, як правило, після за
кінчення процесу зсуву земної поверхні
(курсив мій. — І. К.) та за відсутності
непогашених гірничих виробок і пус
тот, розташованих на малих глибинах.
Варто наголосити, що після завер
шення робіт, пов’язаних із користу
ванням надрами, та виконання
комплексу заходів, зумовлених лікві
дацією гірничого підприємства, вико
нання надрокористувачем своїх обо
в’язків припиняється. А розвиток у
техногенно порушених надрах окре
мих негативних процесів і явищ
тільки починається.
Так, унаслідок прийнятих свого ча
су неправильних рішень щодо способу
ліквідації шахтних порожнин, що ут
ворилися в результаті господарської
діяльності хімічних підприємств у Ка
луському районі ІваноФранківської
області, було порушено екологічну
рівновагу в товщі гірських порід Ка
лушГолинського родовища калійних
солей. Це спричинило численні прова
ли земної поверхні над площею шахт
них полів у місті Калуш, руйнування
будинків і комунікацій, засолення
водоносних горизонтів у цьому місті,
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селах Кропивник і СівкаКалуська Ка
луського району ІваноФранківської
області [5].
У результаті реструктуризації ву
гільної промисловості України мас
штабна ліквідація шахт, яка здійсню
валась переважно «мокрим» способом,
тобто шляхом повного затоплення
гірничих виробок, призвела до розвит
ку настільки значних негативних еко
логічних явищ, що виникає небезпека
великомасштабних змін довкілля.
Раніше багато вчених і фахівців
гірничих наук вважали, що після за
топлення шахт протягом 2–3 років ут
вориться первозданний гідрогео
логічний режим, відбудеться якісне
поліпшення шахтних вод, які можуть
бути використані навіть для цілей
питного водопостачання; припинить
ся процес зрушення гірських порід,
осідання й деформації земної поверхні
[6].
Однак ліквідація шахт супрово
джується виникненням нових, невив
чених досі геологічних явищ і про
цесів, яких не було при експлуатації
підприємства та які негативно вплива
ють на навколишнє природне середо
вище й нормальне життя населення.
Насамперед це неконтрольоване «ви
давлювання» метану, інших небезпеч
них і шкідливих газів на поверхню із
підробленого гірничого масиву на
більш високі рівні надр та проникнен
ня його в підвальні приміщення й
нижні поверхи житлових будинків і
громадських споруд; підтоплення та
заболочування територій, у тому числі
житлових районів, зміна усталеного
режиму підземних вод, забруднення
шахтними водами питних водозабо
рів, підземних і поверхневих водойм*;
зміна гідрогеологічного й геомеханіч

ного режимів і, як наслідок — ак
тивізація карстів, зсувних явищ та
провалоутворення. Процеси зрушення
земної поверхні, незважаючи на те, що
минуло багато часу після закінчення
гірничих робіт, не загасають, трапля
ються також і випадки рецидиву
раніше ліквідованих провалів [8].
Особлива екологічна небезпека ви
никає у зв’язку з тим, що під час не
контрольованого розвитку гідрогеоме
ханічних напружень і ударів унаслідок
затоплення гірничих виробок і
об’ємного перерозподілу гідростатич
них тисків можуть відбуватися ло
кальні землетруси (гідрогеомеханічні
удари), які супроводжуються руйну
ванням міжшахтних ціликів, ізолюю
чих перемичок, деформацією денної
поверхні та наземних споруд, а також
загальним підвищенням сейсмічної
активності регіону [9].
Очевидно, надра як об’єкт права
надрокористування сьогодні розгля
даються законодавцем лише в тому
часовому проміжку та у тій якісній
визначеності, що дають змогу викори
стовувати їхні корисні властивості в
певних цілях. Тому реалізація суб’єк
том цього права поставленої мети, на
приклад, відпрацювання родовища ко
рисної копалини з повним погашен
ням запасів, оцінюється ним як досяг
нення запрограмованого результату
діяльності. Понад 100 років тому
О. Штоф, наголошуючи на специфіці
користування надрами, писав: «Гірни
ча промисловість має справу із ма
теріалом, який у природі не віднов
люється; ця сумна для людства істина
не підлягає жодному сумніву…» [10].
У результаті вичерпання гео
логічного ресурсу відбувається втрата
своєї корисності дискретним, індиві

* Слід зазначити, що при закритті шахт методом «мокрої консервації» (повного затоплення) від 20 до 40 % те
риторій у межах гірничопромислових районів виявилися підтопленими й заболоченими, а внаслідок невико
нання в повному обсязі запланованих заходів площа підтоплених ділянок тільки в межах Донецька переви
щує 5,2 тис., Макіївки — 1,7 тис. га. Див. [7].
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дуально визначеним (закріпленим ак
том гірничого відводу) простором
надр, що зумовлює зміну його право
вої характеристики.
Відтак, після ліквідації гірничого
об’єкта ділянка техногенно поруше
них надр, що втратили корисність,
перестає бути об’єктом права користу
вання, залишаючись при цьому об’єк
том матеріального світу, що виник у
результаті антропогенної діяльності та
набув негативних властивостей, у ре
зультаті залишаючись при цьому від
повідно до ст. 13 Конституції України
об’єктом права власності Українського
народу. Утім, у силу зазначеної кон
ституційної норми власність зобов’я
зує та не повинна використовуватися
на шкоду людині й суспільству [11].
Безсумнівно, наведені обставини
мають специфічним чином впливати
на екологоправове регулювання від
носин надрокористування. В. Андрей
цев з цього приводу справедливо за
значає: «Деградоване навколишнє
природне середовище потребує не
стільки охорони, скільки зумовлює си
стему захисту від нього всього живого,
оскільки воно само перетворюється у
джерело небезпеки для природних си
стем і комплексів, ландшафтів, живих
організмів, людини і суспільства в
цілому. Висловлюючись високим сти
лем, якщо «дорога вготована на Голго
фу, то мова має йти не про охорону, а
спасіння приреченого» [12].
Небезпечний простір техногенно
порушених надр підлягає ізоляції від
природних комплексів і соціоприрод
них систем шляхом встановлення
спеціального правового режиму, який
обмежує або забороняє, зокрема, про
живання населення на певних тери
торіях, а також здійснення суспільно
го виробництва й приватного під
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приємництва; проведення системи за
ходів щодо локалізації й ліквідації
джерел небезпеки, викликаних техно
генною зміною літосфери.
Вбачається за необхідне введення в
юридичний науковий обіг і понятій
ний апарат гірничого законодавства
поняття «техногенно порушені над
ра». Також мають бути визначені особ
ливості екологоправового режиму і
порядку використання цього літо
сферного об’єкта.
Вирішення цих проблем лежить у
площині розробки й прийняття від
повідного закону, в якому повинні бу
ти закладені концептуальні основи
правового регулювання безпеки над
рокористування, проголошені його
принципи, розроблені адекватні пра
вові заходи попередження гірничих
небезпек і протидії загрозам, що зу
мовлені техногенним впливом на над
ра; уніфікована юридична терміно
логія. Крім того, варто внести зміни у
чинні нормативноправові акти з ме
тою приведення всього законодавства,
що регламентує в той чи інший спосіб
забезпечення безпеки при користу
ванні надрами, у погоджену взає
модіючу сукупність норм, покликаних
забезпечити цілеспрямований і ефек
тивний розвиток цих складних су
спільних відносин.
Розвиток теоретичних досліджень
та практичне вирішення організа
ційного, процесуального, економічно
го та юрисдикційного забезпечення
використання техногенно змінених
надр, а також виявлення перспектив
розвитку та вдосконалення екологіч
ного законодавства, що регулює відно
сини у сфері безпеки надрокористу
вання, утворюють перспективи по
дальших наукових розвідок у цьому
напрямі.
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Анотація. Cтаття присвячена теоретикоправовому дослідженню техногенно порушених
надр, розглядаються сутнісні ознаки та характеристики цього специфічного природного
об’єкта, оцінка впливу техногенної зміни надр на довкілля та людину в аспекті забезпечення
екологічної безпеки надрокористування.
Ключові слова: екологічне право, надра, техногенно порушені надра, надрокористування;
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Козьяков И. Н. Техногенно нарушенные недра: понятие и экологоправовая характеристика
Аннотация. Cтатья посвящена теоретикоправовому исследованию понятия техногенно на
рушенных недр, рассматриваются сущностные признаки и характеристики этого специфичес
кого природного объекта, оценка влияния техногенного изменения недр на окружающую
среду и человека в аспекте обеспечения экологической безопасности недропользования.
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Н

а сучасному етапі життя люд
ство чітко усвідомило, що гар
монійного взаємовідношення з
природним середовищем побудувати
в окремо взятій державі на національ
ному рівні неможливо.
Насамперед це зумовлено тим, що
природа «не знає і не визнає» держав
них кордонів, державної політики,
економіки, ідеології, моралі та інших
національних чинників, які вплива
ють на стан довкілля. Природа тільки
відчуває їх та відповідно реагує. Слід
також пам’ятати, що поза межами
національної юрисдикції знаходяться
природні об’єкти та ресурси (Світово
го океану, Арктики, близького космо
су), котрі інтенсивно використову
ються світовою спільнотою.
Становлення України як суверен
ної, самостійної, незалежної держави
та прагнення до вступу в Європей
ський Союз викликало увагу україн
ських вченихекологів та особливо
юристів до розвитку європейського
екологічного права. На сьогодні євро
пейською спільнотою прийнято понад
700 правових актів, що регулюють
різноманітні напрями механізмів пра
вової охорони природного середови

ща, які встановлюють обмеження або
заборону на ті види господарської
діяльності, які негативним чином
впливають чи можуть впливати на
природне середовище. Розширюється
природоохоронна практика. Так, на
приклад, Європейський суд справед
ливості та інші судові органи у сфері
розглядів екологічних суперечок та за
хисту екологічних прав громадян
вирішують безліч екологічних питань
на європейському просторі.
Водночас поширюється практична
потреба в інформації про стан право
вої охорони природи, наприклад за
умов переміщення, збереження, зни
щення шкідливих для довкілля речо
вин тощо.
Європейське екологічне законодав
ство акцентує увагу на попередженні
екологічних правопорушень, форму
ванні екологічної свідомості та еколо
гічноправової культури на європейсь
кому просторі та взаєморозумінні
держав у цій сфері діяльності.
Готуючись до вступу в ЄС, необхід
но національне екологічне законодав
ство формувати уже сьогодні до вве
дення його в правовий європейський
механізм. Для цього необхідні інтелек
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туальноправові зусилля, політична
воля держави та певний час. Нині в
Україні реалізується низка законодав
чих та інших нормативноправових
актів з питань адаптації законодавства
України до права ЄС. Так, Указом
Президента України від 11 червня
1998 р. № 615/98 затверджена Стра
тегія інтеграції України до Європейсь
кого Союзу, згідно з якою Указом Пре
зидента України від 14 вересня 2000 р.
№ 1072/2000 схвалена Програма інте
грації України до Європейського Сою
зу. А Законом України від 18 березня
2004 р. було затверджено Загально
державну програму адаптації законо
давства України до законодавства
Європейського Союзу.
Такі заходи є пріоритетною потре
бою як однієї зі складових адаптації
національного законодавства до інтег
рації в європейське право. Під адап
тацією законодавства прийнято розу
міти систему односторонніх заходів,
що вживаються державами, які мають
намір вступити до ЄС, з метою приве
дення своїх законодавчих систем у
відповідність до обов’язкових мініму
мів законодавства ЄС. Такий обов’яз
ковий мінімум отримав назву acquis
commndu tdine, що у перекладі з фран
цузької означає доробок співдруж
ності.
Разом з тим Н. Малишева справед
ливо звертає увагу на те, що формаль
не перенесення в національне законо
давство вимог добробуту співдруж
ності визнається недостатнім для
позитивного висновку про те, що та чи
інша держава гармонізувала свою пра
вову систему з європейською. Потріб
но, щоб відповідні правові норми були
впроваджені на практиці. Необхідно
продемонструвати, що держава має
управлінські та юридичні можливості
для застосування добробуту співдруж
ності [1].
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Те саме стосується і «копіювання»
інших країн при вступі до ЄС. Як свід
чить практика, процес адаптації і вступ
країн до ЄС надзвичайно складний і
тривалий, і в кожній країні має свій
особливий індивідуальний характер.
Так, наприклад, вступ Польщі до
Європейського Союзу в 2004 р.
викликав зміни в системі джерел еко
логічного права в Республіці Польщі,
що призвело до руйнівних процесів
національного законодавства. Відбу
лося це в результаті непідготовленості
національного законодавства Респуб
ліки Польщі до вступу в європейський
правовий простір.
Справа в тому, що дата прийняття
країни в систему ЄС стала датою на
буття чинності основних і другоряд
них екологічних правових норм. При
цьому правове регулювання охорони
природного середовища актами ЄС,
поза сумнівом, має перевагу над нор
мами національного права.
Розширення Європейського Союзу
у травні 2004 р. спричинило історичні
зрушення для України у політичному,
географічному та історичному вимі
рах. Воно також знайшло адекватне
відображення у міжнародній спів
праці у галузі охорони довкілля.
У зв’язку з цим передбачалося на
ближення економічного, соціального
та екологічного законодавства Украї
ни до стандартів, які вимагаються від
країн, що подають заявки на членство
до ЄС. Висловивши своє бажання що
до тіснішої європейської інтеграції,
Україна здійснила кілька кроків для
розвитку адекватних політичних засад
та наближення національного законо
давства до директив ЄС. Розширення
Європейського Союзу поставило Ук
раїну в новий регіональний контекст
та стало ключовим фактором визнан
ня основних напрямів розвитку полі
тики в міжнародній співпраці країни.
139

Я. Лазаренко

Спільний кордон з Європейським Со
юзом дає Україні можливість розвива
ти тісну співпрацю з цією спільнотою і
рухатися в напрямі поступової еконо
мічної інтеграції та глибшої політич
ної співпраці.
В угоді про партнерство та співпра
цю ЄС — України (УПС), яка вступи
ла в дію у 1998 р., звертається увага на
екологічні проблеми.
Європейська політика сусідства
(2004 р.) пропонує широкий спектр
нових можливостей, які б сприяли до
ступу України до ринків ЄС та її
участі в програмах ЄС. На початку
2005 р. був схвалений план дій ЄС —
України на 2005–2007 рр., який мав не
тільки допомогти Україні в реалізації
положень УПС, а й підтримати праг
нення України до подальшої інтеграції
в економічні та соціальні структури
ЄС. План дій містить напрями охоро
ни довкілля та сталого розвитку.
У 2005 р. Кабінет Міністрів схва
лив перелік заходів з реалізації Плану
дій ЄС — Україна. Реалізація розпоча
лася, але в 2007 р. відбулася зміна но
вого фінансового інституту ЄС, спе
ціально для фінансування діяльності
згідно з Планом дій, що для України
спричинило нові фінансові труднощі.
Слід зауважити, що у різний час різні
органи були відповідальними за питан
ня європейської інтеграції. У 1997 р. із
цією метою було створене Національне
агентство з питань розвитку та євро
пейської інтеграції. У 2000 р. воно було
ліквідовано, а його функції передані
Департаменту з питань європейської
інтеграції у складі Міністерства еко
номіки. На думку національних екс
пертів, це рішення сповільнило процес
інтеграції, у складі якого є екологічне
законодавство. Як свідчать експерти,
відбулося це через недостатню кіль
кість працівників, які займаються цим
питанням. У 2005 р. європейська інте
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грація знову стала пріоритетом для
України.
Сьогодні в ЄС відчуваються значні
«поштовхи» з удосконалення приро
доохоронного законодавства і права.
Так, 24–25 вересня 2004 р. у Берні
відбувся ювілейний симпозіум, при
свячений 30річчю екологічного права
ЄС, в якому взяли участь понад
80 фахівців із різних країн світу, серед
яких були не лише видатні вчені —
екологи європейських університетів
та наукових центрів, а й авторитетні
практики (керівники Єврокомісії,
представники Всесвітнього банку,
міністри охорони навколишнього при
родного середовища країн — членів
ЄС, громадських екологічних об’єд
нань, фондів та адвокатських ком
паній екологічної спрямованості). На
зазначеному кворумі були обговорені
актуальні екологоправові питання
міжнародного та національного зна
чення, серед яких, наприклад: ЄС і
зовнішній світ, «Вплив» (вплив євро
пейського екологічного права на
національне законодавство), «Підсу
мок» та ін.
Домінували доповіді зі змістом ана
лізу поєднання теорії і практики (за
конотворчої, судової та управлінської
діяльності, суть якої, певною мірою,
органічно втілюється в українське
екологічне законодавство та діючу
практику).
Так, у своїй доповіді професор
університету Копенгагена П. Пача
звернув увагу на компетенцію еко
логічної політики ЄС у сфері діяль
ності національних урядів, де виника
ють суперечки, зокрема, щодо: пору
шення конституційного захисту прав
власності, наприклад директиви, по
в’язані з середовищем існування;
зовнішньої компетенції; застосування
принципу субсидіарності, порушення
конституційної законодавчої процеду
ри, наприклад, у діяльності Євро
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пейського інформаційного агентства
(ELA), де виникає питання: що пріори
тетніше використовувати — екологіч
ну експертизу чи оцінку впливу на
природне середовище?
У доповіді професора Є. Ендрошки
(Екологічний правовий центр у Вроц
лаві) було висвітлено різноманітні
концептуальні причини розвитку пра
вового регулювання в галузі еко
логічної інформації і доступу грома
дян, а саме: демократизація; власні
права; право на навколишнє середови
ще тощо. Аналізуючи формування
інституту доступу до екологічної
інформації і створення гарантії участі
громадськості в прийнятті екологічно
значущих рішень, були виокремлені
ключові дати зазначеного процесу, які
характеризують надзвичайно швид
кий і ефективний темп розвитку євро
пейського екологічного права.
Так, у 1985 р. була прийнята
ОВНС, у 1990 р. — Директива про до
ступ до інформації, у 1996 р. — Дирек
тива міжнародної конвенції по захисту
рослин тощо.
Вітчизняне природоохоронне зако
нодавство та практика його реалізації
свідчать, що екологічні конфлікти час
то виникають при зіткненні компе
тенції як на законодавчому, так і на уп
равлінському рівнях, що потребує
європейського та світового досвіду.
В ЄС існує дискусія відносно того,
яким шляхом доцільніше йти — суво
рого підходу в застосуванні чинного
законодавства чи більш гнучких
заходів. Опоненти суворих заходів за
стерігають про те, що такі заходи не є
ефективнішими порівняно з лібераль
ними. На їх думку, більш суворий
підхід призводить до внутрішніх про
блем у сфері охорони природного сере
довища.
Якщо звернутися до історії розвит
ку екологічного законодавства Украї
ни, то знайдемо надзвичайно суворі
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державні заходи щодо охорони приро
ди, які застосовувались у різні часи.
Так, відповідно до Указу 1703 р. Пе
тра І за порубку дерев навколо вели
ких річок, зокрема Дніпра, передба
чався штраф 10 руб. за одне дерево, а
за порубку дуба і за велику порубку
інших заповідних дерев — смертна ка
ра [2]. Нині екологічне законодавство
в Україні на практиці бажає бути
більш ефективним. Основною причи
ною малоефективності природоохо
ронного законодавства, на моє переко
нання, є недостатня державна загаль
ноправова воля, зокрема у сфері охо
рони довкілля. Екологічне законодав
ство і право України певною мірою
відійшло від колишнього права СРСР
і не приєдналось до європейського,
перебуваючи у стані правового «роз
доріжжя», самотужки вдосконалюю
чись, припускаючись суттєвих поми
лок, що негативно відбивається на
стані довкілля та його ресурсів. Врахо
вуючи такий стан екологічного права,
необхідно в різноманітних формах
«імпортувати» в Україну передовий
досвід екологічного законодавства та
права ЄС, зокрема в ознайомчій якості
для набуття досвіду як складової на
шляху адаптації до європейського
права. Таким чином, готуючись до
вступу в ЄС Україна повинна гармо
нізувати національне законодавство з
правом європейського товариства,
звільняючись від стереотипів союзно
го права та права старої Європи.
Зрозуміло, що сучасне європейське
право як міжнародний правовий ін
ститут нової Європи теж не позбавле
не недоліків. Зокрема, однією із важ
ливих складових ЄС є проблема
виробництва й обігу між державами
продуктів харчування рослинного і
тваринного походження. Зумовлена
проблема «реанімаційним» станом ук
раїнської доктрини екологічного пра
ва. На думку європейських фахівців,
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й досі не існує чітко діючої правової
політики щодо виготовлення і обороту
продуктів харчування в країнах спів
дружності. Вся діяльність у цій сфері
віднесена на бачення держав — членів
ЄС, вживаючи будьякі заходи тільки
тоді, коли це не здійснено, а саме коли
ринку товариств загрожує небезпека.
Такий підхід здобув назву «негативної
узгодженості».
Існує лише кілька критеріїв (під
ходів) правового регулювання на рівні
ЄС на екологічний стан продуктів. Це:
хімікати; регулювання небезпечних
відходів; небезпечні речовини і «кру
гообіг» продуктів, введення екологіч
ної маркіровки; узгодження у сфері
екології; інтегрована політика вироб
ництва в обігу з продуктами; стратегія
управління; стандартизація.
Глобальну тривогу сьогодні ви
кликає стан світового та європейсько
го морського простору, а відповідно й
обов’язок ЄС його захисту, що є новою
сферою діяльності європейського пра
ва. Це випливає з суті Договору про
створення ЄС (ст. 71(1)b u 80(2)). Ди
ректива ЄС 76/464, або 91/676 гово
рить про те, що море є територією ЄС,
з усіма наслідками, які звідси випли
вають, а не об’єктом, захищаючим себе
самостійно, про це необхідно пам’ята
ти українському законодавцю.
Суттєвою проблемою сучасного
європейського екологічного права є
ефективність його норм. Будьяке са
ме оптимальне законодавство без його
дотримання залишається звичайною
формальністю.
«Pacta sund servanda» — договори
повинні виконуватись — наголошує
один із постулатів теорії права.
В. Коестер, аналізуючи договори у
сфері природного середовища, вказує,
що зазвичай контроль дотримання за
лишається за державою [3]. Напевно
тому положення про компенсацію
санкцій зустрічаються в договорах
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вкрай рідко, як і щодо вирішення су
перечок третьою стороною, рішення
якої є обов’язковим для усіх сторін.
С. Балашенко та Т. Макарова звер
тають увагу на те, що проблема дотри
мання природоохоронних договорів ще
більше ускладнюється тим, що обов’яз
ки у них часто сформовані таким чи
ном, що їх невиконання не тягне
відповідальності державипорушника,
якщо не нанесена шкода природному
середовищу іншій державі або міжна
родним ресурсам, а тільки природному
середовищу самої державиправопо
рушника [4]. Крім того, обов’язки в
договорах інколи спеціально форму
люються таким чином, що потре
бується їх особлива інтерпретація і
аналіз їх змісту, щоб встановити, чи не
порушується суть обов’язку.
На мою думку, це зумовлено
взаємним упереджувальним пробачен
ням можливої вини сторін щодо пору
шення норм європейського еколо
гічного законодавства. Складність зу
мовлена ще й тим, що внутрішнє
екологічне законодавство, як правило,
виражає волю відповідної держави
(інтереси суспільства з приводу вико
ристання природних ресурсів, що зна
ходяться в національній юрисдикції), а
міждержавне право у свою чергу
відстоює узгоджену волю двох і більше
держав або міжнародних організацій.
Так, відповідно до Уставу ООН і прин
ципів міжнародного права, держави
мають суверенне право розробляти
власні природні ресурси згідно зі
своєю національною політикою у
сфері навколишнього природного
середовища і несуть відповідальність
за забезпечення того, щоб ця діяль
ність у межах їх юрисдикції і контролю
не завдавала шкоди природному сере
довищу інших держав або районів за
межами дій національної юрисдикції.
Водночас слід зазначити, що якщо
міжнародним договором, укладеним
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Україною, встановлено інші правила,
ніж ті, що містяться в законодавстві
України про охорону навколишнього
природного середовища, то застосову
ються правила міжнародного догово
ру, що закріплено, наприклад, у ст. 71
Закону України «Про охорону навко
лишнього природного середовища».
Суть труднощів на цьому етапі
національного права в тому, що нові
прийняті й оновлені під впливом
європейського права акти містять
безліч раніше не сформованих законо
давцем завдань, вимог і внесених по
вноважень для адміністративної влади
і судів, а також нові обставини і права
для приватних осіб.
Слід погодитись з думкою О. Ду
бовика, що коли влада діє на підставі

національних законів, які виражають
правові норми ЄС, проявляється так
званий опосередкований вплив [5]
застосування права ЄС. У цьому ви
падку влада не тільки обмежена
національним правом, а й змушена
враховувати і законодавство ЄС.
У таких випадках вимагається як
знання законів ЄС, так і вміння інтег
рувати їх відповідно до положень
національного законодавства і діючої
практики.
Таким чином, на цьому етапі євро
пейське екологічне право щодо україн
ського екологічного права не є догмою,
а слугує суворим керівництвом до дії
як засіб адаптації.
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О

станнім часом все частіше вини
кають прояви нових захворю
вань, що зумовлені санітарно
епідеміологічними чинниками та є
похідними від тваринного світу. За
побіганням масовості таких захворю
вань займаються відповідні державні
служби, серед яких активно функціо
нують органи ветеринарної міліції.
Проте недостатньо ефективне функ
ціонування цієї служби в Україні зу
мовлене низкою чинників, досліджен
ня яких є важливою науковою пробле
мою на сучасному етапі розвитку юри
дичної науки.

Цією проблематикою активно зай
маються науковці у сфері юриспру
денції, державного управління та
медицини. Серед спеціалізованих
дослідників варто згадати останні на
укові розробки В. Василенко, В. Мар
тиновського, О. Хіміч, Ю. Чабанової,
Ю. Ярмоленко та багатьох інших.
Проте проблематика все ж таки зали
шається мало розробленою та вимагає
окремих спеціалізованих досліджень,
враховуючи сучасні тенденції розвит
ку юридичної науки.
Метою та завданням цієї статті є
дослідження адміністративноправо
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вих особливостей забезпечення сані
тарного та епідеміологічного благопо
луччя населення органами ветеринар
ної міліції та визначення перспектив
подальшого розвитку нормативно
правового регулювання цієї сфери.
На сьогодні у сфері забезпечення
санітарного та епідеміологічного благо
получчя населення діє 26 санітарних
правил і норм, які застосовуються прак
тично у всіх сферах життєдіяльності.
Визначається чітка тенденція до
збільшення після 1995 р. загальної
кількості прийнятих наказів Міністер
ства охорони здоров’я України, які
стосуються санітарного та епідеміо
логічного благополуччя населення.
Слід зазначити, що ці нормативні акти
регулюють найактуальніші та ситу
аційні проблеми у цій сфері. Але при
цьому велика кількість підзаконних
актів певною мірою ускладнює право
застосовну практику органів санітар
ноепідемічної служби, в тому числі й
такий її напрям, як адміністративно
юрисдикційну діяльність. Однак це
негативно впливає на рівень знань
громадян і посадових осіб про відпо
відні вимоги законодавця в цій сфері.
Аналіз цих нормативноправових
актів дає можливість дійти висновку,
що пріоритетними напрямами право
вого регулювання у сфері забезпечен
ня санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення є:
• запобігання зниженню захво
рюваності населення, особливо на ін
фекції, небезпечні та соціально зна
чущі хвороби;
• ефективна охорона навколиш
нього середовища;
• удосконалення діяльності орга
нів санітарноепідемічної служби;
• розвиток і впровадження ін
формаційних технологій.
Таким чином, за роки незалежності
в державі сформовано нормативно
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правову базу діяльності органів забез
печення санітарноепідеміологічної
безпеки населення, яка загалом відпо
відає сучасним потребам, має досить
високий рівень систематизації та є
підґрунтям для реалізації державної
санітарної політики. Але при цьому
належне функціонування органів за
безпечення санітарноепідеміологіч
ної безпеки населення вимагає певно
го оновлення та вдосконалення нор
мативноправової бази відповідно до
основних напрямів розвитку соціаль
ної політики держави у сфері забезпе
чення санітарного та епідеміологічно
го благополуччя населення, набли
ження його до світових стандартів [1].
У цьому процесі одна з основних
функцій забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя насе
лення здійснюється органами ветери
нарної міліції.
Для надання практичної допомоги
державним установам ветеринарної
медицини в організації та здійсненні
заходів щодо профілактики, локалі
зації та ліквідації карантинних хвороб
тварин створені підрозділи ветеринар
ної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів Міністерства
внутрішніх справ України та відповідні
підрозділи його головних управлінь і
управлінь в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, містах і районах.
Ці установи функціонально підпоряд
ковуються Державному департаменту
ветеринарної медицини (ДДВМ) і
комплектуються виключно лікарями
ветеринарної медицини, які за посада
ми є державними інспекторами ветме
дицини [2].
Пiдроздiли ветеринарної мiлiцiї з
проведення карантинних ветеринар
них заходiв функцiонують у системi
органiв внутрiшнiх справ з 1965 р.
Важливо те, що здiйснення ветери
нарного контролю та забезпечення
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стабiльної епiзоотичної ситуацiї було
покладено на ОВС набагато ранiше.
Основними завданнями ветеринарiї за
тих часiв стали боротьба з iнфекцiями,
налагодження карантинної служби та
кордонних лiнiй. У Радянському Со
юзi внаслiдок спалахiв рiзних хвороб
тварин та птицi виникла гостра не
обхiднiсть у додаткових зусиллях
мiлiцiї щодо органiзацiї дiєвих заходiв
з локалiзацiї та лiквiдацiї небезпечних
iнфекцiйних захворювань. Саме тому
було внесено пропозицiю про створен
ня структури, яка б об’єднала функцiї
мiлiцiї та ветеринарних працiвникiв i
дала змогу ефективно здiйснювати ка
рантиннi заходи. Ось тодi, у 1965 р., i
виник вiддiл вiдомчої мiлiцiї iз забез
печення карантинних ветеринарних i
ветеринарносанiтарних заходiв. За
декiлька рокiв вiдповiднi пiдроздiли
утворились i в регiонах України.
Вiддiл при столичному главку
створений у 2001 р. На той момент ус
кладнилась епiзоотична ситуацiя у
свiтi. У Києвi також зросла кiлькiсть
випадкiв, коли на споживчi ринки по
трапляв недоброякiсний та небезпеч
ний продукт, iнтенсивнiшою стала не
санкцiонована торгiвля у громадських
мiсцях.
У тому ж роцi в новiй редакцiї За
кону України у ст. 9 «Про ветеринарну
медицину» було визначено, що кожен
працiвник ветеринарної мiлiцiї пови
нен мати вищу освiту за фахом «лiкар
ветеринарної медицини», а за поса
дою — державний iнспектор ветери
нарної медицини.
До основних завдань вiддiлу нале
жить забезпечення стабiльної епiзо
отичної ситуацiї в мiстi щодо гостро
iнфекцiйних хвороб тварин, у тому
числi спiльних для людей, та продо
вольчої безпеки населення. Працiвни
ками пiдроздiлу забезпечується по
стiйний контроль та нагляд за додер
146

жанням ветеринарносанiтарних норм
на пiдприємствах, в установах та ор
ганiзацiях незалежно вiд їх форм влас
ностi, якi займаються вирощуванням,
заготiвлею тварин, зберiганням, пере
робкою та реалiзацiєю продукцiї тва
ринного походження. Крiм того, знач
на увага придiляється недопущенню
несанкцiонованої торгiвлi у столицi та
реалiзацiї на ринках м’яса i м’ясоков
басних виробiв.
Залежно вiд тяжкостi та суспiльної
небезпеки виявленого порушення
виннi особи притягаються до адмiнi
стративної вiдповiдальностi та спла
чують штраф. Коли ж наявнi ознаки
злочину, то за справу беруться слiдчi
ОВС або прокуратури [3].
Окрім органів ветеринарної міліції,
відповідно до ст. 238 КпАП України
[4], розглядати справи про адміністра
тивні правопорушення, пов’язані з по
рушеннями правил щодо карантину
тварин та інших ветеринарносанітар
них вимог (ст. 107 КпАП України), і
накладати адміністративні стягнення
від імені органів державного ветери
нарного контролю мають право:
1) головний державний інспектор
ветеринарної медицини України та
його заступники;
2) головні державні інспектори ве
теринарної медицини Автономної Ре
спубліки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, головний державний
інспектор ветеринарної медицини на
транспорті і державному кордоні та їх
заступники;
3) головні державні інспектори ве
теринарної медицини міст, районів,
районів у містах, залізниць, транс
портних і прикордонних пунктів;
4) завідувачі дільничними лікарня
ми державної ветеринарної медицини,
дільницями ветеринарної медицини,
начальники ветеринарного нагляду на
дезінфекційнопромивальних стан
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ціях і пунктах, завідувачі лабораторія
ми ветеринарносанітарної експерти
зи на ринках.
Стаття 105 Закону України «Про
ветеринарну медицину» [5] закріп
лює, що розглядати справи про право
порушення, передбачені цим Законом,
і накладати штрафи від імені Держав
ного департаменту ветеринарної меди
цини, його територіальних органів і
регіональних служб мають право го
ловні державні інспектори ветеринар
ної медицини та їх заступники.
Також відповідно до абзацу 7 п. 14
Положення про підрозділи ветеринар
ної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 29 березня 2002 р. № 395 [6],
розглядати в установленому порядку
матеріали про порушення законодав
ства з питань ветеринарної медицини,
захисту тварин, карантинного режиму
(законів України «Про ветеринарну
медицину» та «Про надзвичайний
стан», інших нормативноправових
актів), у тому числі про діяння, які
містять ознаки адміністративних пра
вопорушень та злочинів, мають право
працівники підрозділів ветеринарної
міліції — державні інспектори ветери
нарної медицини.
На підставі аналізу наведених
положень можна дійти висновку, що
вони не зовсім відповідають сьогоден
ню і мають значні недоліки. Поперше,
ст. 238 КпАП України закріплює, що
розглядати і накладати адміністра
тивні стягнення у справах про адміні
стративні правопорушення, пов’язані
з порушеннями правил щодо каранти
ну тварин та інших ветеринарно
санітарних вимог, мають право дер
жавні інспектори ветеринарної меди
цини, завідувачі дільничних лікарень
державної ветеринарної медицини,
дільниць ветеринарної медицини, на
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чальники ветеринарного нагляду на
дезінфекційнопромивальних стан
ціях і пунктах, завідувачі лабораторій
ветеринарносанітарної експертизи на
ринках. У Законі України «Про вете
ринарну медицину» ця категорія поса
дових осіб не вказана, лише зазначені
головні державні інспектори ветери
нарної медицини та їх заступники.
Подруге, положення абзацу 7 п. 14
«Положення про підрозділи ветери
нарної міліції з проведення карантин
них ветеринарних заходів» суперечить
ст. 222 КпАП України.
Так, відповідно до абзацу 7 п. 14
Положення розглядати матеріали про
порушення законодавства з питань ве
теринарної медицини, захисту тварин,
карантинного режиму, у тому числі
про діяння, які містять ознаки адміні
стративних правопорушень та злочи
нів, мають право працівники підроз
ділів ветеринарної міліції — державні
інспектори ветеринарної медицини.
До цієї категорії посадових осіб нале
жать і працівники ветеринарної
міліції, яким відповідно до законодав
ства присвоєно спеціальне звання
міліції. Проте згідно зі ст. 222 КпАП
України до компетенції органів внут
рішніх справ (міліції) розгляд вказа
ної категорії справ не належить. Варто
також зауважити, що працівники вете
ринарної міліції, в разі виявлення по
рушень правил щодо карантину тва
рин та інших ветеринарносанітарних
вимог, не мали права складати прото
кол про адміністративне правопору
шення (п. 1 ч. 1 ст. 255 КпАП Украї
ни). Така ситуація існувала до прий
няття змін до статей 107, 238, 255
КпАП, які набули чинності з 13 черв
ня 2009 р.
Вони були лише уповноважені
доставити правопорушника до відді
лення ветеринарної міліції чи іншого
органу, зазначеного у ст. 259 КпАП Ук
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раїни, з метою складання протоколу
про адміністративне правопорушення.
А у випадках, прямо передбачених за
коном, здійснити адміністративне за
тримання особи, провести особистий
огляд, огляд речей і вилучення речей
та документів [7].
Розгляд діяльності міліції, пов’яза
ної із забезпеченням ветеринарної
безпеки, засвідчує, що працівники ор
ганів внутрішніх справ найчастіше
вступають в адміністративноправові
відносини, застосовуючи до осіб, які
вчинили порушення законодавства,
заходи саме адміністративного приму
су. Однак останні можуть застосовува
тися не тільки до осіб, котрі вчинили
санітарноекологічні правопорушен
ня, а й до тих, які їх не вчиняли
(з метою запобігання екологічним
правопорушенням, настання інших
суспільно небезпечних наслідків під
час стихійних лих, епідемій, епізо
отій). Важливим результатом є те, що
особа змушена поводити себе так, як
бажала до моменту реалізації заходів
адміністративного примусу.
Законом України «Про внесення
змін до Кодексу України про адміністра
тивні правопорушення» від 21 травня
2009 р. (набрав чинності з 13 червня
2009 р.) було внесено зміни до ста
тей 107, 238, 255 КпАП.
Так, статтею 107 КпАП встановле
но відповідальність за порушення пра
вил щодо карантину тварин та інших
ветеринарносанітарних вимог, а по
вноваження з приводу розгляду цієї
категорії справ про адміністративні
правопорушення і накладення адміні
стративних стягнень від імені підроз
ділів ветеринарної міліції з проведен
ня карантинних ветеринарних заходів
Міністерства внутрішніх справ Украї
ни ст. 238 КпАП покладено, зокрема,
на начальників відділів ветеринарної
міліції з проведення карантинних ве
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теринарних заходів управлінь Міні
стерства внутрішніх справ України в
областях, їх заступників, а також
інспекторів цих відділів.
Водночас проведені органами про
куратури України наприкінці 2009 р.
перевірки засвідчили, що повноважен
ня, надані зазначеними змінами до
КпАП, посадовими особами відділу не
використовуються.
Незважаючи на наявність законо
давчо закріплених повноважень з при
воду виявлення та фіксації порушень
правил щодо карантину тварин та
інших ветеринарносанітарних вимог,
а також посилення відповідальності за
допущення таких порушень посадови
ми особами та громадянами, посадов
цями відділу у Львівській області,
яких згідно зі штатним розписом п’ять
осіб, не виявлено жодного правопору
шення у цій сфері, не складено жодно
го протоколу та, відповідно, не винесе
но жодної постанови у справах про
адміністративні правопорушення за
ст. 107 КпАП.
Відповідно до змін, внесених за
значеним Законом до ст. 255 КпАП,
посадовців відділу ветеринарної
міліції з проведення карантинних ве
теринарних заходів наділено повнова
женнями щодо складення протоколів
про адміністративні правопорушення
за статтями 421–423, 18822 КпАП, роз
гляд яких згідно зі ст. 221 КпАП
віднесено до компетенції районних,
районних у місті, міських чи міськ
районних судів.
Аналогічно посадовими особами
відділу у Львівській області жодного
правопорушення не виявлено та жод
ного протоколу про адміністративне
правопорушення, відповідальність за
які передбачено зазначеними стаття
ми КпАП, не складено.
Такі ж повноваження посадовцям
відділу з приводу складення прото
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колів про адміністративні правопору
шення та розгляду в установленому
порядку матеріалів про порушення за
конодавства з питань ветеринарної ме
дицини визначено абзацом 10 п. 16
Положення про підрозділи ветеринар
ної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни у редакції від 2 квітня 2008 р.
Разом з тим відповідно до ч. 2
ст. 255 КпАП у справах про адміні
стративні правопорушення, розгляд
яких віднесено до відання органів, за
значених у статтях 222–24417 цього
Кодексу, у тому числі й посадових осіб
відділу, протоколи про адміністра
тивні правопорушення мають право
складати уповноважені на те посадові
особи цих органів. За результатами пе
ревірки прокуратурою Львівської об
ласті внесено подання до ГУ МВС Ук
раїни у Львівській області про усунен
ня порушень вимог законодавства про
адміністративні правопорушення, при
чин та умов, що їм сприяють, у діяль
ності відділу ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринар
них заходів.
Аналогічні порушення встановлено
прокуратурою Донецької, Кіровоград
ської, Чернівецької областей. За ре
зультатами проведених перевірок про
курорами також внесені подання.
О. Хіміч, розглядаючи адміністра
тивноправові заходи примусового
характеру, поділяє їх на:
1. Адміністративнопопереджуваль
ні заходи (проведення перевірок, ре
алізація повноважень у галузі ліцен
зійнодозвільної системи).
2. Заходи адміністративного припи
нення, які застосовуються міліцією за
санітарноекологічні правопорушення.
На відміну від адміністративнопопере
джувальних заходів, заходи адміністра
тивного припинення застосовуються
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

тільки за наявності правопорушення та
є реакцією на протиправні вчинки пра
вопорушників. Їх головна мета — по
кладення краю протиправній поведінці,
примушення правопорушника поводи
тись правомірно, у рамках закону.
3. Заходи адміністративного стяг
нення. Вагоме місце серед заходів
адміністративного примусу за пору
шення законодавства посідають саме
адміністративні стягнення, завдяки
яким і забезпечується боротьба з най
поширенішими правопорушеннями у
галузі охорони природи [8].
Аналізуючи розглянуті адміністра
тивноправові заходи забезпечення
санітарноекологічної безпеки, не
обхідно звернути увагу на окремі ас
пекти проблеми. Компетенція міліції
ще не знайшла необхідного закріплен
ня у чинному законодавстві України.
У зв’язку з цим компетенцію міліції у
сфері забезпечення санітарноеко
логічної безпеки слід закріпити у По
ложенні про Міністерство внутрішніх
справ України та положеннях про га
лузеві служби МВС України. Пропо
нується видати нормативний акт,
який визначав би розподіл компе
тенції між різними службами та під
розділами міліції у сфері забезпечення
санітарноекологічної безпеки [9].
Причина виникнення проблемних
аспектів у процесі забезпечення сані
тарного та епідеміологічного благопо
луччя населення органами ветеринар
ної міліції, на думку Ю. Ярмоленко,
полягає у колізійності організаційно
правового забезпечення роботи цих
органів, а саме недотримання низки
вимог законодавчої техніки у процесі
законотворчості:
• зміна одних нормативних актів
не супроводжується відповідною
зміною інших;
• відсутність необхідної узгодже
ності між правовими документами, які
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вирішують одне і те саме питання, що
викликає суперечливість норм;
• «нові» нормативні положення
одного правового акта не повністю ре
гулюють відповідне питання, тому,
дублюючи положення, іншого немож
ливо повністю скасувати;
• нечітке та незрозуміле викла
дення нормативних актів [10].
Крім того, не зовсім коректним є
закріплення адміністративноюрис
дикційних повноважень у декількох
законодавчих актах. Єдиним законо
давчим актом, який би закріплював
адміністративноюрисдикційні повно
важення щодо розгляду справ про
адміністративні правопорушення, по
в’язані з порушеннями правил щодо
карантину тварин та інших ветеринар
носанітарних вимог, має бути КпАП,
адже Кодекс є системним нормативно
правовим актом, норми якого регулю
ють відносини у сфері адміністратив
ної відповідальності. Крім того, зако
нодавець чітко визначив, що завдан
ням КпАП України є охорона прав і
свобод громадян, власності, консти
туційного ладу України, організацій,
встановленого правопорядку, зміцнен
ня законності, запобігання правопору
шенням, виховання громадян у дусі
точного і неухильного додержання
Конституції та законів України, пова
ги до прав, честі та гідності інших гро
мадян, до правил співжиття, сумлін
ного виконання своїх обов’язків,
відповідальності перед суспільством
(ст. 1 КпАП України) [7].

Таким чином, досліджуючи адміні
стративноправові особливості забез
печення санітарного та епідеміологіч
ного благополуччя населення органами
ветеринарної міліції, слід зазначити,
що причиною недостатньої ефектив
ності забезпечення є нормативнопра
вові основи роботи органів ветеринар
ної міліції. Для усунення нормативно
правових неузгодженостей і недоліків
адміністративноправового забезпе
чення необхідно насамперед гармоні
зувати галузеве законодавство та кон
солідувати його у межах чинного
КпАП України й інкорпорувати до
нього норми відповідного законодав
ства ЄС з метою синхронізації взає
модії. Ця проблема зумовлена насам
перед міжнародним характером сані
тарного та епідеміологічного благопо
луччя населення з урахуванням транс
національних та трансконтиненталь
них особливостей розповсюдження
хвороб, що передаються через тварин
та птицю. Водночас необхідно чітко
розмежувати службові повноваження
працівників органів санітарної міліції
з повноваженнями органів Державно
го департаменту ветеринарної меди
цини України, що повинно, насампе
ред, ліквідувати організаційноадміні
стративну неузгодженість у процесі
державного забезпечення санітарного
та епідеміологічного благополуччя на
селення.
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Д

осліджуючи кадрову політику в
державному управлінні, прин
ципово важливо визначити са
ме поняття «державне управління».
Незважаючи на велику кількість
праць, що були присвячені питанням
державного управління, можна кон
статувати відсутність у сучасній юри
дичній науці сталого і загальновизна
ного поняття державного управління.
Ця теоретикометодологічна пробле
ма назріла набагато раніше. У радян
ській юридичній науці, яка ототожню
вала державне управління і виконавчу
діяльність, фактично ніколи не зника
ло питання щодо співвідношення ши
рокого та вузького розуміння держав
ного управління.
В. Власов та С. Студеникін визна
чають державне управління як вико
навчорозпорядчу діяльність уповно
важених органів державної влади що
до реалізації законів [1, 8]. Майже таке
саме визначення державного управ
ління дає і сам С. Студеникін: «Дер
жавне управління — це виконавча і
розпорядча діяльність органів держав
ної влади» [2, 5]. Однак ці науковці не
наводять тлумачень понять виконав
чої та розпорядчої діяльності. Таким
чином, поняття «державне управ
ління» витлумачується ними через не

визначені поняття виконавчої та роз
порядчої діяльності. Це призвело до
ототожнення державного управління з
управлінською діяльністю органів ви
конавчої влади.
На нашу думку, не можна обмежу
вати державне управління і регулю
вання лише діяльністю органів вико
навчої влади щодо реалізації норм, які
містяться у законах й інших норма
тивних актах, а також їхньою розпо
рядчою діяльністю. Не применшуючи
ролі виконавчої влади у практичній
реалізації державного управління, не
можна звужувати організаційний бік
форми державного управління лише
до переліку органів виконавчої влади.
З метою підкріплення цього поло
ження можна навести такі аргументи.
1. Функції державного управління
реалізуються у житті через діяльність
державних органів. Це зазвичай не
підлягає сумніву, коли вживається
стосовно органів виконавчої влади.
У свою чергу, функціонування двох
інших гілок влади, як правило, не
асоціюється з управлінською діяль
ністю. Наприклад, кібернетика ствер
джує, що «у найбільш загальному
вигляді управління може бути визна
чене як упорядкування системи, тобто
приведення її у відповідність до об’єк
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тивної закономірності, що діє в цьому
середовищі» [3, 25], і немає жодних
підстав стверджувати, що законо
творчість і діяльність щодо судового
розгляду й вирішення справ не ста
вить за мету впорядкування сформо
ваної системи суспільних відносин, її
відновлення й розумне пристосування
до змінюваних зовнішніх умов. І зако
нодавча, й судова влада реалізують
функції управління, оскільки і та, й
інша існують для впорядкування від
носин усередині системи, якою є дер
жава, а також для правильного пози
ціонування держави як системи у
взаємовідносинах з іншими система
ми, тобто вони впливають на місце
держави у системі вже більш високого
світового порядку, в якому держава
буде лише одним із безлічі елементів.
2. Система органів виконавчої вла
ди не може функціонувати за відсут
ності законодавчої бази, прийнятої за
конодавчим органом, без руйнування
системи стримування і противаг, якщо
ця виконавча влада існує в концепції
поділу влади. У гіпотетичній ситуації
відсутності законодавчого підґрунтя,
поперше, не буде існувати легітимно
го закріплення структури, повнова
жень і правових підстав діяльності
самих органів виконавчої влади. По
друге, якщо вважати змістом діяль
ності органів виконавчої влади вико
навчорозпорядчу діяльність щодо
реалізації правових норм, закріплених
у законах, то відсутність останніх ста
вить під сумнів доцільність діяльності
органів виконавчої влади у цьому ро
зумінні. Таким чином, визначаючи
організаційноправовий бік форми
державного управління і державного
регулювання, не можна відокремлю
вати діяльність органів виконавчої
влади від діяльності органів законо
давчої влади. Чинне законодавство
невід’ємно пов’язане з діяльністю ор
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ганів виконавчої влади, тому що, з од
ного боку, закріплює її основи й визна
чає її мету і завдання, а з другого, —
знаходить у ній опору для застосуван
ня. Діяльність щодо визначення цілей
управління й формування основи для
діяльності всіх органів управління не
може розглядатися у відриві від систе
ми управління і є її невід’ємною части
ною.
3. Відповідно до ст. 6 Конституції
України державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову. При
цьому факт поділу органів, що здійс
нюють державну владу, не означає
поділу самої державної влади та її пе
реважне здійснення лише одним з
органів державного апарату. Водночас
і державне управління споконвічно
єдине і містить всі функції, необхідні
для впорядкування суспільного жит
тя. Такими функціями, зокрема, є ор
ганізаційна, розпорядча, регулююча,
контрольна й ін. Можна заперечувати,
що галузі державної влади не збіга
ються з цими елементами (функ
ціями) державного управління, але й
діяльність щодо реалізації державної
влади, що є підставою поділу держав
них органів, не тотожна державному
управлінню. Виконавча влада — це
політикоправова категорія, а держав
не управління — організаційноправо
ва й навіть організаційнотехноло
гічна категорія.
Кожна з гілок державної влади
реалізує одну або кілька функцій дер
жавного управління. При цьому спра
ведливо можна стверджувати, що ви
конавча влада в особі своїх органів ре
алізує весь комплекс управлінських
функцій, у той час як дві інші гілки
влади — лише одну з них або деякі у
необхідній комбінації.
З першого погляду може видатися,
що віднесення судової влади і судових
153

Т. Кагановська

органів до ряду суб’єктів, що здійсню
ють державне управління, є помилко
вим. Однак ще В. Ленін судову
діяльність називав однією з функцій
державного управління. І якщо абст
рагуватися від встановлення справед
ливості як однієї з цілей діяльності
судів, то залишиться управлінська
функція щодо вирішення внутрішньо
системних суперечностей. Її можна
віднести до координації елементів си
стеми. У цьому випадку має місце
владний вплив суб’єкта управління
(судового органу) на два або більше
об’єкти управління з метою узгоджен
ня їхніх дій, усунення неузгоджень і
суперечностей.
Таким чином, функціонуючи спіль
но й узгоджено, всі три гілки держав
ної влади, виконуючи кожна свій
набір управлінських функцій, станов
лять єдиний, цілісний державний апа
рат, що реалізує державне управління
в повному обсязі.
Висновком з аналізу представлених
визначень і міркувань має слугувати
визначення державного управління,
під яким, на нашу думку, слід розуміти
вплив, здійснюваний усіма органами
держави на суспільні відносини і
життєдіяльність людей з метою збере
ження, упорядкування й забезпечення
їхнього розвитку.
Зрозуміло, що зазначене не скасо
вує особливого положення органів ви
конавчої влади в державному апараті,
яким історично належать найбільш
широкі повноваження у галузі прак
тичної реалізації управління в безпо
середньому контакті з об’єктами
державного управління.
Шляхом вирішення цієї проблеми
стало вузьке та широке розуміння по
няття державного управління. В. Афа
насьєв наполягав на необхідності роз
гляду поняття державного управління
у двох основних аспектах: а) як управ
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ління всім суспільством; б) як управ
ління лише державними справами [4,
22–52]. Спираючись на дослідження
В. Афанасьєва, Г. Атаманчук зазна
чив на неприпустимості «втискати»
державне управління у вузькі межі
адміністративного права [5, 15]. Він
також звернув увагу на те, що підста
вою для його виокремлення серед
інших видів управління стало акцен
тування на такому специфічному
суб’єкті «управлінського впливу» як
держава в цілому, а не на якійсь одній
із гілок державної влади [6, 38].
Досить вдало широке поняття дер
жавного управління сформулював
М. Данилькевич. Він зазначив, що в
широкому розумінні державне управ
ління є управлінням державними спра
вами, яке здійснюється всіма органами
держави і у всіх гілках влади [7, 20].
Таким чином, можна відзначити на
явність двох основних підходів до ро
зуміння поняття державного управ
ління у сучасній юридичній науці:
спеціальне (чи вузьке) значення — це
управлінська діяльність уповноваже
них органів державної влади та компе
тентних посадових осіб у сфері реалі
зації виконавчої влади; широке
значення — цілісна сфера діяльності
державної влади, всіх її гілок, всіх
органів та посадових осіб.
Якщо в цілому державне управ
ління характеризується як вплив, то
його зміст розкривається через функ
ції державного управління. У житті
державне управління реалізується са
ме через функції, тобто основні напря
ми та способи діяльності. Б. Лазарев
зазначав: «Мета, що стоїть перед апа
ратом державного управління, дося
гається, а завдання вирішуються
шляхом виконання ними комплексу
управлінських функцій» [8, 150].
Виокремлюють кілька основних
функцій управління. Так, основопо
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ложник теорії управління А. Файоль,
даючи загальну схему управлінських
функцій, говорив: «Управляти — озна
чає передбачати, організовувати, роз
поряджатися, координувати й контро
лювати» [9, 12].
Подібно до загальної теорії управ
ління виокремлюють і функції дер
жавного управління. Наприклад,
К. Вельський під функціями держав
ного управління розуміє відносно
самостійні, стійкі, спеціалізовані еле
менти управлінської діяльності, ко
жен з яких при реалізації представляє:
1) певну діяльність; 2) відносно
відособлений організуючий вплив
керівника (орган управління) на під
леглий персонал (об’єкт управління).
К. Вельський також виокремлює такі
функції державного управління: пла
нування, функція організації, підбір
кадрів, розпорядча діяльність, коорди
нація, складання бюджету, контроль
нонаглядова функція [10, 57].
Функції державного управління у
найбільш загальному, абстрактному ви
гляді Г. Атаманчук визначає як най
більш характерні, специфічні щодо
змісту керуючі впливи держави на
суспільні відносини. При цьому вчений
вважає, що є всі підстави щодо поділу
цих функцій на функції системи дер
жавного управління і функції окремих
органів і ланок цієї системи. Слід за
значити, що такий поділ має багато в
чому умовний характер, оскільки між
функціями системи й функціями ор
ганів є найбільш тісний взаємозв’язок,
Г. Атаманчук вказує на принципову
важливість подібного розмежування,
оскільки воно дає змогу виявити різну
природу, внутрішню структуру й різне
функціональне призначення функцій
системи як певної соціальної цілісності
й функцій її органів і ланок [4, 87].
Залежно від змісту, рівня його уза
гальнення й обсягу сфер прояву
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Ю. Козлов виокремлює три групи ос
новних функцій державного уп
равління — загальні, спеціалізовані й
допоміжні [11, 94]. Під загальними
функціями, розгляд яких представляє
найбільший інтерес для цього дослі
дження, Ю. Козлов вбачає таке:
планування; організацію, тобто фор
мування ланок системи управління;
установлення загальних правил (на
приклад господарювання); оператив
не регулювання; координацію; забез
печення (розпоряджання) трудовими,
грошовими й матеріальними ресурса
ми, фінансування; матеріальнотех
нічне постачання; контроль і облік.
Б. Лазарев характеризує функцію
управління як особливий вид управ
лінської діяльності, що має специфіч
не «технологічне» призначення. Од
ноіменні функції управління, на дум
ку Б. Лазарева, виконуються у будь
якій державі, «хоча ступінь розвитку
тієї або іншої функції, а тим більше її
соціальнополітична роль залежать
від типу держави» [8, 150]. Він вио
кремлює такі функції державного уп
равління: планування, прогнозування,
функція формування або організації
системи державного управління, регу
лювання, пряме керівництво, коорди
нація, контроль і облік.
Порівнюючи запропонований А. Фа
йолем перелік управлінських функцій
з функціями державного управління,
які виокремлювали вітчизняні вчені,
можна помітити, що останні вказують
на регулювання як функцію держав
ного управління, що відсутнє у фран
цузького дослідника. На нашу думку,
виокремлення одним з основополож
ників теорії управління А. Файолем
зазначених функцій управління не ли
ше не спростовує структуру функцій
державного або іншого з видів уп
равління, а підтверджує тезу, що
функції кожного виду управління
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визначаються відповідно до об’єкта
управління (суспільство, держава,
підприємство тощо). А. Файоль роз
глядає функції управління щодо ви
робничого підприємства, де основою
владного впливу є право власності
хазяїна підприємства на засоби вироб
ництва. Аналогічно побудовані відно
сини між керуючим персоналом і най
маними робітниками на виробничому
підприємстві того часу. Вони характе
ризуються високою централізацією
управління й жорсткою ієрархією по
сад, певними посадовими обов’язка
ми, безпосереднім підпорядкуванням
нижчих посадовців вищим. У ситуації,
коли самостійна активність праців
ників і службовців зведена до мініму
му й підпорядковується єдиній волі
керівника, необхідність у регулюванні
практично відсутня. Зовсім інша ситу
ація складається в демократичній,
правовій державі, в якій, за влучним
висловом А. Єлистратова, «вага дер
жавної влади більшою або меншою
мірою переноситься з особистості мо
нарха на населення» [12, 35]. Це пе
редбачає зовсім інші відносини між
державною владою й населенням, за
яких немає місця погляду на підданих,
«як на осіб неповнолітніх, що не мо
жуть розуміти, у чому полягає їхнє
особисте благо» [12, 28], і, як наслідок,
породжує високу самостійну актив
ність громадян. Ця активність, у свою
чергу, вимагає доповнення функцій
державного управління такими, які б
вписувалися в систему управління,
дозволяючи ефективно його здійсню
вати.
Наведені класифікації функцій
державного управління ґрунтуються
на інструментальному підході, що
припускає розподіл функцій за спосо
бом впливу. Крім інструментального,
існує предметний підхід, що відштов
хується від об’єкта управління й роз
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поділяє функції за сферами його
впливу.
Використовуючи предметний під
хід, Д. Бахрах виокремлює такі
функції: 1) забезпечення безпеки осо
бистості, суспільства, держави (у тому
числі забезпечення оборони, забезпе
чення громадського порядку, здійс
нення розвідки й контррозвідки,
забезпечення охорони державного
кордону тощо); 2) забезпечення роз
витку економіки, здійснення адміні
стративногосподарської діяльності
(у тому числі керівництво промис
ловістю, керівництво транспортом,
керівництво сільським господарством,
збір податків, сприяння розвитку під
приємництва, антимонопольна діяль
ність тощо); 3) забезпечення реалі
зації соціальної політики держави
(у тому числі організація освіти, орга
нізація охорони здоров’я, організація
наукових досліджень, організація
соціального захисту й ін.); 4) здійснен
ня зв’язків з іншими державами, з між
народними організаціями [13, 165].
Слід зазначити, що, на відміну від
предметної класифікації, інструмен
тальна припускає під час дослідження
змісту функцій державного управ
ління необхідність абстрагуватися від
практики їхнього застосування в кон
кретних сферах управління. Практич
на сторона полягає в тому, що всі наве
дені функції становлять єдиний меха
нізм владного впливу органів управ
ління на об’єкти управління. Говорячи
про практичний аспект, можна ствер
джувати, що загальні функції викори
стовуються майже завжди спільно, але
спільний розгляд не дає змоги визна
чити специфічні риси кожної з них.
У механізмі державного управління
кожна з функцій використовується
більшою або меншою мірою, а іноді й
мінімально, але саме тоді, у випадку
використання всіх функцій у ком
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плексі мова йде про діяльність щодо
здійснення державного управління.
Б. Лазарев з цього приводу зазначає,
що «функції управління тісно зв’язані,
мов би заходять одна за одну, пе
реплітаються й накладаються одна на
одну, утворюючи часом складні ком
плекси. Можна, наприклад, планувати
й координувати контроль, регулювати
планування й облік, організовувати
прогнозування» [8, 166].
Аналізуючи наведені підходи до ви
значення й класифікації функцій дер
жавного управління, їх можна визна
чити як стійкі, відносно самостійні,
найбільш загальні види діяльності
органів державної влади, спрямовані
на досягнення цілей державного уп
равління. У межах інструментальної
класифікації вважаємо за необхідне
виокремити такі функції: прогнозу
вання, планування, організація, регу
лювання, координація, контроль та
облік.
Доцільно зазначити, що зміст фу
нкцій державного управління може

полягати як у впливі на керованих
суб’єктів (організація, регулювання,
координування), так і в необхідній до
поміжній діяльності, не пов’язаній з
впливом на поведінку людей (плану
вання й прогнозування; контроль і
облік як функції, що забезпечують
зворотний зв’язок у системі державно
го управління).
Слід також зауважити на різниці
між функціями державного управ
ління й функціями органів державної
влади. Функції управління як кате
горія загального порядку, що відобра
жає зміст цього виду діяльності, без
посередньо в організаційній формі не
виражаються. Вони не пов’язані з кон
кретним суб’єктом управлінської
діяльності. Функції управління мають
також особливість, що полягає у необ
хідності для будьякого прояву управ
лінської діяльності. Це означає, що во
ни виражаються в діяльності будь
якого суб’єкта управління, у той час як
функції цих суб’єктів можуть роз
різнятися.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные научные идеи, касающиеся широкого
и узкого понимания государственного управления и наполнение его соответствующим содер
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начальник Управління державного казначейства
у місті Одеса,
заслужений юрист України

В

ідповідно до конституційного
принципу презумпції невинува
тості особа вважається невину
ватою у скоєнні фінансового правопо
рушення доти, доки її вина не буде
доведена в передбаченому законом по
рядку і встановлена рішенням суду,
що набуло законної сили. Для фінан
сового права (а особливо для податко
вого) це є новим принципом, незважа
ючи на давнину його застосування
іншими галузями права. Факт здійсне
ного особою фінансового правопору
шення може бути констатованим ли
ше судом. Винесене компетентним
фінансовим органом рішення (напри
клад, органом Державної податкової
служби про притягнення до відпові
дальності за податкове правопорушен
ня) не є неспростованим доказом,
однак не обмежує особу, яка притя
гається до відповідальності, у праві
добровільно сплатити штрафні (фі
нансові) санкції. Але разом з цим доб
ровільне виконання особою рішення
фінансового органу щодо застосуван
ня санкцій не означає, що особа визна
на винною, оскільки вина цієї особи

не була предметом судового розгляду.
Принцип презумпції невинуватості
вважається первинним і визначаль
ним для процесуальних відносин з
притягнення до фінансовоправової
відповідальності. Поза межами фінан
сового процесу зазначена презумпція
існувати не може, оскільки вони є
взаємопов’язаними, і механізм їх взає
модії є співвідношенням матеріальних
і процесуальних норм.
Засади презумпції невинуватості
сформульовано у ст. 62 Конституції
України: «Особа вважається невину
ватою у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному покаран
ню, доки її вину не буде доведено в за
конному порядку і встановлено обви
нувальним вироком суду. Ніхто не
зобов’язаний доводити свою невину
ватість у вчиненні злочину… Усі
сумніви щодо доведеності вини особи
тлумачаться на її користь». В Євро
пейській конвенції з прав людини пре
зумпцію невинуватості зафіксовано у
ст. 6.2: «Кожен, кого обвинувачено у
вчиненні кримінального правопору
шення, вважається невинуватим доти,
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доки його вину не буде доведено в за
конному порядку». Проте підставою
для фінансовоправової відповідаль
ності, як правило, є діяння (правопо
рушення), в якому вина порушника не
є обов’язковою ознакою. Більше того,
поняття податкового правопорушен
ня, фінансового правопорушення не
фігурує на рівні законодавства.
Проблемою у цьому випадку є те,
що суб’єкт фінансових правовідносин
може бути притягнутий до фінансово
правової відповідальності, не будучи
винним у скоєнні фінансового право
порушення. При цьому відсутність ви
ни (усічений склад фінансового пра
вопорушення) сприймається не як ви
няток із загального правила, а власне
як саме правило. Презумпція невину
ватості реалізована у фінансовому
праві настільки своєрідно, що гіпоте
тично можна стверджувати про наяв
ність презумпції вини суб’єктів фінан
сових правовідносин. Це випливає,
наприклад, з того, що тягар доведення
невинуватості, відсутності складу пра
вопорушення в адміністративній про
цедурі оскарження рішень податкової
служби лежить на платнику, а не на
податковому органі. Чому платник,
який діє на підставі податкового
роз’яснення, не звільняється від відпо
відальності за скоєння правопорушен
ня, як, наприклад, у США, Франції,
Швеції та інших країнах?
Розвиваючи дискусію з приводу за
стосування у процесуальному праві
презумпції невинуватості, слушно з
цього приводу зазначає російський
вченийправознавець А. Арямов: «За
винятком випадків, коли суб’єкт сам
визнав свою вину, в природі не існує
вироків, в яких була б доведена вина
заподіювача шкоди в її психологічно
му розумінні. Тобто спостерігається
ситуація визначення презумпції за по
вної відсутності юридичної практики з
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пропозицією явно нездійсненного
механізму. У тексті жодного вироку це
не знаходить відображення; вина запо
діювача шкоди умовно береться до
уваги і завжди розуміється як така, а
рідкісні суперечки виникають лише з
приводу форм вини» [1, 17].
Членкореспондент НАПрН Украї
ни, доктор юридичних наук, профес
сор М. Кучерявенко у підручнику
«Податкове право» стверджує, що за
конодавець в Україні та в Російській
Федерації ґрунтується на принципі
презумпції провини платника податку.
Вчений обґрунтовує свою думку
фіскальним характером податкової
системи, механізмом стягнення не
доїмок до Державного бюджету, прак
тичною відсутністю в основних подат
кових законах реальних, а не декларо
ваних обов’язків податкових органів
[2, 132]. На цей аспект звертає увагу
відомий російський фінансист, профе
сор А. Бризгалін [3, 158]. Позицію
М. Кучерявенка підтримує професор
С. Герасименко, який зазначає, що
безспірний характер стягнення недо
їмки є наслідком того, що законода
вець виходить з презумпції недобро
совісності та некомпетентності плат
ників податків у цілому, ідеалізуючи
рівень компетентності, добросовіс
ності та об’єктивності працівників по
даткових органів [4, 10].
Принцип презумпції невинуватості
є одним з найвищих здобутків права
та людської цивілізації. Прообраз
принципу презумпції невинуватості
можна зустріти вже в римському при
ватному праві (presumption boni viri).
Його зміст полягав у тому, що кожен
учасник цивільноправових відносин
вважався таким, що діє добропорядно
(bona fide), а якщо хтось стверджував
протилежне, то він був зобов’язаний
довести це твердження. Хто ствер
джує — той доказує (ei insumbit proba
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tio qui dicit). У Дігестах Юстиніана на
голошується, що краще залишити ви
нуватого без покарання, ніж покарати
невинуватого.
Одним з перших прикладів прак
тичної реалізації презумпції невинува
тості у сфері публічних фінансів є
рішення Верховного Суду США
1894 р. у справі Coffin v. U.S. [5]. Суд
заслухав справу, в якій братів Коффі
нів було звинувачено у допомозі та
підбурюванні Президента Індіана
полійського Національного банку до
розтрати банківських коштів та фаль
сифікації банківських документів. Се
ред інструкцій, які суддя суду першої
інстанції надав присяжним, було
роз’яснення необхідності переконання
«поза розумним сумнівом», але не бу
ло роз’яснено принципу презумпції
невинуватості. Завданням Верховного
Суду в цій справі було встановити, чи
не було це порушенням презумпції не
винуватості обвинувачених, іншими
словами, чи є тотожними поняття
«презумпція невинуватості» та «пере
конання поза розумним сумнівом».
Після пильного історичного аналізу
цього правового принципу Верховний
Суд США визнав, що поняття пре
зумпції невинуватості є значно шир
шим, а тому брак інструкції щодо
цього питання присяжним порушив
презумпцію невинуватості братів
Коффінів [6, 203].
Встановлений внаслідок процесу
альної діяльності факт визнання
суб’єкта винним є однією з обов’язко
вих умов для державного примусу
правопорушника. Суб’єкт визнається
правопорушником тільки судом вна
слідок скоєння ним фінансового пра
вопорушення і стає винним з моменту
вчинення фінансового правопорушен
ня, а не з моменту винесення судового
рішення. У фінансових охоронних
правовідносинах питання щодо вини
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вирішується вже на стадії розгляду
справи компетентним фінансовим ор
ганом, оскільки саме на цій стадії вста
новлюються елементи й ознаки кон
кретного фінансового правопорушен
ня, в тому числі й вина. Разом з цим,
як вже зазначалося, добровільна спла
та фінансової санкції за рішенням
компетентного фінансового органу не
породжує правових наслідків, що на
стають тільки при державному осуд
женні у формі рішення суду.
Гарантією застосування заходів
державного примусу є положення
Конституції України та фінансового
законодавства, згідно з якими особа,
що притягається до відповідальності,
не зобов’язана доводити свою невину
ватість. Обов’язок доведення обста
вин, що свідчать про факт фінансового
правопорушення і вину особи у його
здійсненні, покладається на фінансові
органи.
Навіть за відсутності спеціальної
вказівки на вину як на підставу фінан
совоправової відповідальності особ
лива роль презумпції невинуватості
повинна полягати в тому, що вона має
залишатися необхідним елементом
складу фінансового правопорушення
через загальноправовий принцип «без
вини немає відповідальності».
Проте практика контролюючих та
правоохоронних органів, як стверджує
вітчизняний дослідник, доцент Д. Геть
манцев, досить тривалий час йшла
шляхом застосування фінансовопра
вової відповідальності лише на під
ставі одного факту протиправного
діяння, жодним чином не враховуючи
суб’єктивні підстави юридичної відпо
відальності [7, 7]. Причому тягар дове
дення невинуватості, відсутності скла
ду правопорушення в адміністратив
ній процедурі оскарження рішень по
даткової служби лежить на платнику
податків, а не на податковому органі.
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Законом України «Про порядок
погашення зобов’язань платників по
датків перед бюджетами і державни
ми цільовими фондами» від 21 грудня
2000 р. № 2181ІІІ (далі — Закон
№ 2181) [8], який є спеціальним нор
мативним актом у сфері оподаткову
вання України, питання презумпції
провини або невинуватості платника
податку регламентується неоднознач
но. Підпункт 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону
№ 2181 встановлює, що активи плат
ника податків можуть бути примусо
во стягнені в рахунок погашення його
податкового боргу винятково за
рішенням суду. Водночас пп. 4.2.3
п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181 містить ви
могу, відповідно до якої обов’язок до
казу того, що будьяке нарахування,
здійснене контролюючим органом у
випадках, визначених пп. 4.2.2 Закону
(платник податку не надає у встанов
лений термін податкову декларацію;
дані документальних перевірок, ре
зультатів діяльності платника подат
ків свідчать про завищення або зани
ження суми його податкових зобо
в’язань, заявлених у податкових дек
лараціях; контролюючий орган у
результаті проведення камеральної
перевірки виявляє арифметичні або
методологічні помилки в представ
леній платником податковій декла
рації, що призвели до заниження або
завищення суми податкового зобо
в’язання), є помилковим, покладається
на платника податків, за винятком
випадків визначення суми податково
го зобов’язання непрямими методами.
Крім того, відповідно до ч. 3 пп. 10.1.1
п. 10.1 ст. 10 Закону № 2181 стягнен
ня безготівкових коштів здійснюється
шляхом надіслання банкам, що обслу
говують платника, платіжної вимоги
на суму його боргу або частини, тобто
в безперечному (безакцептному) по
рядку.
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Проаналізувавши наведені норми
Закону № 2181, можна дійти виснов
ку, що в період його домінування у
правовому масиві законодавчих актів
у сфері оподаткування цим законом
декларувалася юридична презумпція
невинуватості платника податків, за
винятком випадків, перелічених у
пп. 4.2.3 Закону № 2181.
Однак наявність норм про покла
дання тягаря доведення помилковості
донарахованого податку і застосуван
ня штрафних санкцій до платника по
датку за найбільш типовими підстава
ми донарахувань (до 95 % випадків), а
також закріплення порядку безпереч
ного стягнення з поточного рахунку
платника його коштів у рахунок пога
шення його податкового боргу навряд
чи можуть свідчити про реальний
механізм захисту прав платника по
датків, проголошений у п. 1 ст. 3 Зако
ну № 2181.
Правова ситуація у плані беззапе
речного списання коштів з рахунків
платників почала змінюватися з
1 січня 2004 р., тобто з моменту набут
тя чинності новим ЦК України, який
містить норму про можливість приму
сового стягнення з рахунку платника
грошових коштів тільки на підставі
виконавчого документа. Проте оскіль
ки платіжна вимога, що направляється
податковими органами в банківські
установи для погашення погодженої
суми податкового зобов’язання (по
даткового боргу), не є виконавчим до
кументом у контексті Закону України
«Про державну виконавчу службу»,
то, відповідно, декларативний харак
тер має ч. 3 пп. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 За
кону № 2181. Ця обставина змусила
органи Державної податкової служби
в порядку позовного провадження
стягувати з боржників погоджені суми
податкового зобов’язання (податко
вий борг). Однак Верховний Суд Ук
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раїни визначив свою правову позицію
щодо цього проблемного питання та
ким чином: органи державної податко
вої служби не мають права звертатися
в господарські суди з позовами про
стягнення погоджених сум податково
го зобов’язання. Тобто реально був
створений правовий механізм винят
ково добровільної сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів) плат
никами податків. Констатуючи цей
факт, можна говорити про презюмова
ну органом судової влади і законодав
цем виняткову добропорядність плат
ника податків.
Звертаючи увагу на проект Подак
тового кодексу України [9], на жаль,
слід констатувати, що презумпція не
винуватості не знайшла належного
нормативного визначення в цьому
нормативному акті. Більше того,
відповідно до проекту Податкового
кодексу держава не доводитиме через
органи ДПА в суді необхідність стяг
нення податкового боргу, а заборго
ваність стягуватиметься без судового
рішення. У такий спосіб, безумовно,
порушується один із базових прин
ципів права — презумпція невинува
тості. Крім того, згідно з проектом Ко
дексу активи платника податків пере
бувають у податковій заставі під час
оскарження таким платником по
датків рішення податкових органів
про нарахування податкових зо
бов’язань за результатами проведення
податкової перевірки (а не на підставі
судового рішення), що теж суперечить
презумпції невинуватості. Іншою но
велою законопроекту, якою пору
шується аналізований конституцій
ний принцип, є передбачене у п. 5.1
ст. 5 розділу 2 примусове погашення
податкового боргу за рахунок помил
ково та/або надміру сплачених сум
грошового зобов’язання (коли подат
ковий орган фактично скористався не
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уважністю платника податку), що мо
же призвести до певних негативних
наслідків у підприємницькій діяль
ності такого платника. До того ж слід
взяти до уваги, що причиною виник
нення такого боргу може бути невико
нання або неналежне виконання дер
жавними органами зобов’язань з опла
ти товарів (робіт, послуг), придбаних
у такого платника податків за рахунок
бюджетних коштів, з надання платни
ку податків субсидій або дотацій, пе
редбачених законодавством.
Ґрунтуючись на акцентованих дис
кусійних аспектах реалізації пре
зумпції невинуватості у публічних
фінансових правовідносинах, доціль
но визначити основні функції пре
зумпції невинуватості, які вона б мала
виконувати. Таким чином, презумпція
невинуватості у публічних фінансо
вих правовідносинах, зокрема в рам
ках фінансовоправової відповідаль
ності, повинна виконувати чотири ос
новні функції:
1) гарантійну;
2) захисну (охоронну);
3) компенсаційну;
4) активізуючу.
Перша функція принципу пре
зумпції невинуватості спрямована на
закріплення за особою, яка підо
зрюється у вчиненні фінансового пра
вопорушення, привілейованої позиції.
Адже на неї не покладається обов’язок
доказування невинуватості, наведення
обвинувальних доказів. Цей обов’язок
лежить на контролюючих та право
охоронних органах, і виконується він
лише за допомогою таких засобів, які
не порушують прав обвинуваченого.
Обвинувачений може зазнавати впли
ву лише тих чиннииків, які не вимага
ють його активності (non facere, sed
pati). Виключаються також будьякі
методи примусу, порушення права на
мовчання.
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У цей спосіб принцип презумпції
невинуватості гарантує обвинувачено
му не лише статус повноправного
учасника процесу фінансовоправової
відповідальності, а й статус сторони,
від якої не можна вимагати активної
допомоги у встановленні правди.
Захисну (охоронну) функцію прин
ципу презумпції невинуватості по
трібно розглядати в двох аспектах.
З одного боку, заборона презюмува
ти провину виключає засудження, яке
спирається як на недостатні докази,
так і на односторонню оцінку доказо
вого матеріалу.
Подруге, принцип презумпції не
винуватості сприяє недопущенню
процесуальних помилок, які призво
дять до притягнення до фінансово
правової відповідальності невинува
тих осіб. Причиною цього найчастіше
є недостатньо повна оцінка доказового
матеріалу, пов’язана з поспішними
висновками контролюючих та право
охоронних доказів, що спираються на
поверхове вивчення обвинувачуваль
них доказів і відкидають докази, які
свідчать на користь обвинуваченого.
Компенсаційна функція принципу
презумпції невинуватості базується на
реалізації принципів змагальності та
рівноправності сторін.
Активізуюча функція принципу
презумпції невинуватості передбачає
правильне юридичне застосування
всіх правових чинників у процесі
фінансовоправової відповідальності.
У разі скасування рішення контро
люючого органу чи суду як неправо
судного держава повинна відшкодува
ти матеріальну і моральну шкоду,
заподіяну безпідставним притягнен
ням до фінансовоправової відпові
дальності.
Проте слід зазначити, що на сьо
годні, як це доведено вище, реалізація
цих функцій значно ускладнена. Од
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ним із прерогативних напрямів зміни
такої ситуації є аналіз та використан
ня міжнародноправових приписів, які
закріплюють презумпцію невинува
тості, у вітчизняному законодавстві й
зокрема фінансовому. На сьогодні
принцип презумпції невинуватості є
основним кредо кожної цивілізованої
держави, його включено у всі міжна
родні пакти про права людини.
Так, згідно зі ст. 11 Загальної декла
рації прав людини «кожна людина, об
винувачена у вчиненні злочину, має
право вважатися невинною доти, доки
її провина не буде встановлена в
законному порядку шляхом прилюд
ного судового розгляду, при якому їй
забезпечують усі можливості для за
хисту». Слід зазначити про важли
вість доповнення класичного форму
лювання презумпції невинуватості
гарантією надання обвинуваченому
можливостей для захисту. Такі га
рантії визначаються як сукупність
прав обвинуваченого та його пред
ставника (захисника) у процесі, що
особливо важливо, враховуючи дію
презумпції невинуватості до моменту
набуття чинності обвинувальним вер
диктом [10, 280]. Аналіз формули пре
зумпції невинуватості в Загальній дек
ларації прав людини дає змогу дійти
висновку про найбільш вдале втілення
змісту цього принципу, побудоване на
його англоамериканській моделі. Ця
формула лягла в основу більшості кон
ституцій як базова лінія, що визначає
напрям подальшого розвитку гарантій
забезпечення прав і свобод людини, зо
крема права на захист.
Стаття 14 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права 1966 р.
встановлює, що «кожен обвинуваче
ний у кримінальному злочині має пра
во вважатися невинуватим, поки вину
його не буде доведено згідно з зако
ном».
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Принцип презумпції невинуватості
закріплено і в ч. 2 ст. 6 Конвенції, яка
визначає, що «кожен, кого обвинува
чено у вчиненні кримінального право
порушення, вважається невинуватим
доти, доки його вину не буде доведено
згідно з законом». Стислість цього
визначення, порівняно зі ст. 11 Загаль
ної декларації прав людини, компен
сується детальним тлумаченням, яке
надав цьому принципу Європейський
суд*. Тлумачення принципу презумп
ції невинуватості саме Європейським
судом заслуговує на особливу увагу,
оскільки практика Суду, за змістом
ст. 9 Конституції України, ст. 32 Кон
венції та ст. 17 Закону України «Про
виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав
людини», є джерелом права в Україні.
Звертає на себе увагу той факт, що,
на відміну від варіанта Декларації і
Пакту, «має право вважатися не
винуватим», — Конвенція зазначає
більш жорстке «вважається невинува
тим».
Нарешті, ст. 48 Хартії фундамен
тальних прав Європейського Союзу, у
свою чергу, ще раз підтвердила цей
принцип: «Кожен обвинувачений вва
жається невинуватим до того моменту,
поки він не буде визнаний винуватим
відповідно до закону».
Отже, сучасна модель міжнародно
го варіанта принципу презумпції не
винуватості залишається до кінця не
сформованою — особливості механіз
му Конвенції дозволяють вдосконалю
вати зміст цього принципу через
рішення Європейського суду, обов’яз
кові для держав — учасниць Конвен
ції. Суд надає оновлене тлумачення
гарантіям цього принципу з огляду на
вимоги сьогодення [11, 35].

Зважаючи на той факт, що пре
зумпція невинуватості міститься у
більшості міжнародних нормативних
актів, які стосуються прав людини,
можна було б дійти висновку, що вона
є найбільш безсумнівним принципом.
Але насправді зміст її гарантій викли
кає багато суперечок між вченими
юристами [12, 65].
Презумпція невинуватості, визна
чена у значній кількості міжнародних
актів на рівні кримінальної відпо
відальності, безумовно, повинна бути
імплементована в інші галузі права, а
особливо у фінансове, де на сьогодні
існує значна кількість прогалин у
досліджуваному контексті.
Навіть поверховий аналіз юридич
ної практики дає змогу констатувати,
що проголошена у вітчизняному праві
презумпція невинуватості ані за свої
ми правовими підставами, ані за ме
ханізмом юридичної дії та функціями
презумпцією бути не може. Розглянуті
чинники за своїми основними ознака
ми відповідають іншому юридичному
інструменту — фікції, коли про явно
неіснуюче явище говоримо як про
існуюче: fictio est cjntra veritatem, sed
pro veritatae habetur — фікція супере
чить істині, але фікція визнається за
істину (лат.).
Презумпція невинуватості у пуб
лічних фінансових правовідносинах
буде виконувати своє основне функ
ціональне призначення за умови нор
мативного закріплення основних еле
ментів цієї презумпції, зокрема:
1. Жоден невинуватий не повинен
бути притягнений до фінансовопра
вової відповідальності.
2. Принцип презумпції невинува
тості є правилом як для тягаря дове
дення, так і для оцінки доказів. Обви

* Відповідно до Конвенції в 1954 р. була створена Європейська комісія з прав людини, яка проіснувала разом
з Європейським судом з прав людини до 31 жовтня 1999 р. За Протоколом № 11 до Конвенції, який набув
чинності в 1998 р., Комісія припинила своє існування, і був створений єдиний Європейський суд.
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нувачення у вчиненні фінансового
правопорушення, побудоване на при
пущеннях, неприпустиме.
3. Вина є обов’язковим елементом
складу фінансового правопорушення.
Вину має бути доведено.
4. Обов’язок доведення покладаєть
ся на сторону обвинувачення: ei
insumbit probatio qui dicit (non
quingat) — хто стверджує, той доказує.
5. Всі сумніви у винуватості особи
тлумачаться на її користь (in dubio pro
rео). Це сприяє встановленню об’єк
тивної істини у справі, оскільки обви
нувачення в цьому випадку ґрун
тується на безсумнівних доказах.
Тлумачення сумніву на користь обви
нуваченого означає відкидання сум

нівного доказу із загального ланцюга
доказування.
Аналіз проекту Податкового кодек
су доводить необхідність нормативно
го закріплення у Податковому кодексі,
зокрема в главі 8 («Відповідаль
ність»), статті, яка б відображала ос
новний зміст конституційного прин
ципу — презумпції невинуватості. Зо
крема, презумпцію невинуватості
можна закріпити у такій редакції: осо
ба вважається невинуватою у вчи
ненні правопорушення/злочину і не
може притягуватись до юридичної
відповідальності без судового дове
дення податковим органом фактів
винного порушення платником подат
ку податкового законодавства.
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Іванський А. Й. Презумпція невинуватості у публічних фінансових правовідносинах
Анотація. Досліджується один із основоположних принципів демократичної держави —
принцип презумпції невинуватості у публічних фінансових правовідносинах. Визначено
найбільш дискусійні аспекти практичного застосування цієї презумпції у процесі фінансово
правової відповідальності та виведено основні елементи презумпції невинуватості, норматив
не закріплення яких дасть змогу говорити про наявність презумпції невинуватості у публічних
фінансових правовідносинах.
Ключові слова: презумпція невинуватості, фінансовоправова відповідальність, публічні
фінансові правовідносини.
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Иванский А. И. Презумпция невиновности в публичных финансовых правоотношениях
Аннотация. Исследуется один из основополагающих принципов демократического госу
дарства — принцип презумпции невиновности в публичных финансовых правоотношениях.
Определены наиболее дискуссионные аспекты практического применения этой презумпции в
процессе финансовоправовой ответственности и выведены основные элементы презумпции
невиновности, нормативное закрепление которых позволит говорить о наличии презумпции
невиновности в публичных финансовых правоотношениях.
Ключевые слова: презумпция невиновности, финансовоправовая ответственность, пуб
личные финансовые правоотношения.
Ivanskyi A. Assumption of innocence in public financial legal relationship
Annotation. One of fundamental principles of the democratic state — the principle of presump
tion of unguiltiness in public financial legal relations — is researched. The most debatable aspects of
practical application of this presumption in the process of financially legal responsibility are dwter
mined. There are constructed the basic elements of presumption of unguiltiness, the normative fixing
of which will allow to talk about the presence of presumption of unguiltiness in public financially legal
relations.
Key words: presumption of unguiltiness, financially legal responsibility, public financially legal
relations.
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Б

удьяка галузь права містить
можливість застосування при
мусових заходів і у своєму регу
люючому впливі на суспільні відноси
ни не може існувати без державного
примусу. Роль примусу, його значення
і правова природа примусових заходів
у різних галузях права відрізняються,
так само як і галузі права одна від од
ної. Фінансове право також містить
можливість застосування примусових
заходів і у своєму регулюючому впли
ві на суспільні відносини не може
існувати без державного примусу.
В іншому випадку фінансове право не
було б галуззю права.
Фінансовоправовий примус слід
розуміти як вплив уповноважених на
це органів державної влади, їх посадо
вих осіб на поведінку суб’єктів фінан
совоправових відносин шляхом за
стосування до них у встановленому
процесуальному порядку примусових
заходів, вказаних у санкціях фінансо
воправових норм і пов’язаних з на
станням для них негативних наслідків
майнового характеру з метою бороть
би з правопорушеннями та іншими не
бажаними наслідками, а також охоро
ни і подальшого розвитку суспільних

відносин у сфері фінансової діяль
ності держави.
Так, особливості як галузей права,
так і властивих їм примусових заходів
визначаються регульованими відноси
нами, тобто предметом регулювання.
А галузі права відрізняються одна від
одної характером і змістом утворюю
чих їх приписів, тобто юридичним
змістом. Таким чином, як право в ціло
му, так і одна з його галузей — фінан
сове право впливає на суспільні відно
сини через встановлення прав і
обов’язків між їх учасниками, забезпе
чуючи реалізацію прав і обов’язків, у
тому числі через державний примус.
Примусові заходи кожної галузі права
є складовою частиною властивого їй
механізму правового регулювання. Та
ким чином, можна із упевненістю
стверджувати, що примусові заходи
галузі права визначаються предметом
її регулювання, відображають функції
та принципи галузі права і містять
властивості, характерні її методу пра
вового регулювання.
Державна влада здійснює вплив на
різні сфери суспільного життя, воло
діє можливостями публічного приму
су із застосуванням юридичних засо
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бів. Важливою ознакою державної
влади є її широкі можливості викори
стовувати для вирішення перед нею
завдань засоби примусу. Крім того, як
що органи державної влади мають
нормотворчі повноваження, то це оз
начає, що вони володіють не тільки
примусовою силою, а й встановлюють
норми, які дають змогу здійснювати
примус, у тому числі процесуальний.
У теорії фінансового права визна
чено, що за своїм змістом фінансово
правові норми можуть бути матеріаль
ними і процесуальними. Так, осново
положник науки фінансового права в
Україні, академік НАПрН України,
професор Л. Воронова вважає, що ма
теріальні фінансовоправові норми
закріплюють види та обсяг коштів, які
повинні надійти у централізовані й
децентралізовані фонди коштів від
юридичних і фізичних осіб, і обсяги
видатків, які будуть профінансовані за
рахунок цих фондів, джерела утворен
ня кредитних ресурсів, тобто вони
вмішують матеріальний зміст юри
дичних прав і обов’язків суб’єктів
фінансових правовідносин. Процесу
альні фінансовоправові норми визна
чають процедуру діяльності органів
держави з мобілізації коштів у цент
ралізовані й децентралізовані фонди
та порядок реалізації обов’язків з вне
сення коштів і витрачання їх з боку
другої сторони фінансових пра
вовідносин — юридичних та фізичних
осіб. У фінансовому праві його інсти
тути вміщують у єдності як мате
ріальні, так і процесуальні норми.
І тільки в бюджетному праві, як
розділі фінансового, матеріальні пра
вові норми об’єднуються в інституті
бюджетного устрою, а процесуальні —
у бюджетному процесі [1, 69].
Досліджуючи характер взаємодії
матеріальних і процесуальних відно
син, зазначимо, що спочатку виникає
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матеріальне правовідношення, потім —
процесуальне, але не навпаки; мате
ріальне правовідношення реалізується
за допомогою процесуального, тому
процесуальне відношення вторинне по
відношенню до матеріального, але ос
таннє не відокремлюється від першого,
вони існують разом, адже форма і зміст
будьякого явища нерозривні; поза
сферою процесуального відношення
матеріальне правовідношення реалізо
ване бути не може; матеріальне пра
вовідношення не може бути реалізова
не раніше, ніж виникло й оформилося
процесуальне.
Нині посилилася тенденція відо
соблення окремих груп процесуаль
них норм і виділення їх за межі
адміністративного процесу в земель
ному, екологічному, фінансовому, по
датковому й інших галузях права.
Прагнення вивести ці процеси за межі
адміністративного процесу зумов
люється бажанням учених, що вивча
ють галузеві процесуальні явища, об
ґрунтувати необхідність і доцільність
реалізації матеріальноправових норм
за допомогою процесуальних норм, що
зароджуються у відповідних матеріаль
них галузях, а не тільки кримінального,
цивільного й адміністративного про
цесу.
У сучасних умовах у зв’язку з роз
витком фінансового законодавства
кількість процесуальних фінансово
правових норм збільшується, що свід
чить про реальність, достатньо висо
кий ступінь гарантованості матеріаль
них фінансовоправових норм. Так,
Н. Хімічева відзначає, що у процесу
альних фінансових відносинах вира
жається юридична форма, в якій від
бувається отримання державою в своє
розпорядження фінансових ресурсів,
їх розподіл і використання. Наголо
шується також, що матеріальні фінан
сові правовідносини є формою прояву
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конкретних прав і обов’язків суб’єктів,
а процесуальні — формою прояву по
рядку реалізації цих прав і обов’язків
[2, 83].
Значущість вдосконалення саме
процесуального законодавства пояс
нюється тим, що нескінченне доопра
цювання матеріального законодавства
буде даремним, якщо в суспільстві не
створена система правового примусу
його учасників до виконання їх обо
в’язків як перед один одним, так і пе
ред державою.
Розуміння правової природи за
ходів фінансовопроцесуального при
мусу необхідно почати з аналізу по
няття фінансового процесу, оскільки
початковою для подальших теоретич
них побудов у цьому випадку є кате
горія юридичного процесу.
Історично з необхідності упорядку
вати за допомогою спеціальних
юридичних засобів певну частину
конфліктних проявів матеріальних
відносин, виникає особлива форма
державної діяльності — процесуальна
діяльність (процес).
Аналіз юридичної літератури з цієї
проблематики дає змогу зазначити, що
деякі учені визначають юридичний
процес як діяльність органів право
суддя, направлену на вирішення супе
речок про право і здійснення правово
го примусу [3, 17]. Інші дослідники
визначають юридичний процес як
юрисдикційну діяльність уповноваже
них органів держави та інших су
б’єктів [4, 32].
На думку деяких учених, юридич
ний процес є формою реалізації
матеріальноправових норм. Учені
вважають, що процесуальна форма
має місце не тільки в юрисдикційній
(правоохоронною) сфері застосування
норм права, а й в інших сферах, в яких
правові норми регулюють позитивні
дії суб’єктів суспільного життя. Інак
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ше кажучи, будьяка галузь матеріаль
ного права створює відповідні проце
суальні норми [5, 12].
Існує науковий підхід, згідно з
яким юридичний процес розглядаєть
ся як правотворча і правозастосовна
діяльності суб’єктів права. Так, Д. Бах
рах, виокремлюючи декілька адміні
стративних процесів, визначив їх як
владну діяльність державної адміні
страції, що здійснюється в межах
адміністративнопроцесуальних форм
і полягає у вирішенні певних справ
шляхом прийняття і виконання
адміністративних актів [6, 306].
Українська правова наука пішла
шляхом розвитку теорії широкого
розуміння юридичного процесу. За ос
танні роки все більше утвердилася
думка про те, що юридичний процес —
це нормативно встановлені форми
упорядкування правової діяльності,
спрямовані на оптимальне задоволен
ня і гарантування інтересів суб’єктів
права. Цей процес властивий будь
якій юридично значущій діяльності,
містить її програму та є суттєвою га
рантією точного дотримання і резуль
тативного здійснення правових при
писів. Це система взаємопов’язаних
правових форм діяльності уповнова
жених суб’єктів, що знаходить вияв у
здійсненні операцій з вирішення юри
дичних справ, яка урегульована про
цесуальними нормами, закріплена у
процесуальноправових документах і
забезпечена засобами юридичної
техніки [7, 65].
В основу теорії юридичного проце
су покладено уявлення про те, що пра
вові форми діяльності — це організа
ційноуправлінські форми діяльності,
які пов’язані з розглядом юридичних
справ (правопорушення, дискусії про
право, скарги тощо) і мають спільні
ознаки — знаходять прояв у здійснен
ні операцій з нормами права у зв’яз
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ку з вирішенням певних юридичних
справ; здійснюються виключно упов
новаженими на таку діяльність орга
нами держави, посадовими особами на
користь заінтересованих суб’єктів
права; закріплюються у правових ак
тах — офіційних документах; регулю
ються процедурнопроцесуальними
нормами, забезпечуються відповідни
ми способами і прийомами юридичної
техніки [8, 22].
О. Кузьменко стверджує, що юри
дичний процес об’єднує всі норматив
норегламентовані процесуальні фор
ми правової діяльності, що є системою
взаємопов’язаних, спеціально упоряд
кованих, розташованих у певному по
рядку дій та операцій, які підпорядко
вані певній меті і приводять за допомо
гою відповідних прийомів та засобів до
конкретного результату [9, 90].
Вказані трактування юридичного
процесу є не взаємовиключними, а на
впаки, відображаючи його різні аспек
ти, доповнюють і збагачують юридич
ну науку. Водночас М. Карасьова спра
ведливо зазначає, що «наукова думка з
питання про межі юридичного проце
су рухається від максимально вузько
го до все більш широкого трактування
юридичного процесу» [10, 29].
Ґрунтуючись на аналізі підходів,
що існують у науці, до розуміння юри
дичного процесу можна виявити такі
його ознаки: він є сукупністю по
слідовно здійснюваних юридично зна
чущих дій; здійснюється тільки ком
петентними суб’єктами, наділеними
відповідними владними повноважен
нями; складається зі стадій, на кожній
з яких учасниками процесу здійсню
ються юридичні дії та досягається пев
ний результат; є формою діяльності,
яка об’єктивно потребує процесуаль
ної регламентації.
Вказані ознаки юридичного проце
су характеризують і фінансовий про
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цес, оскільки останній володіє юри
дичною природою і фінансові проце
суальні відносини завжди підлягають
правовій регламентації. Слід зазначи
ти, що нині необхідно порушити
питання про існування спеціального
виду процесу — фінансового. Крім то
го, останніми роками у зв’язку з роз
витком фінансового, зокрема податко
вого, законодавства в науці почав
чітко виокремлюватися фінансовий,
податковий процес. На нашу думку,
можна говорити про фінансовий про
цес як про законодавчо врегульований
і теоретично обґрунтований інститут
фінансового права.
На підтвердження цієї обставини
слід зазначити, що ряд публікацій за
рубіжних та вітчизняних учених
юристів присвячено дослідженню ок
ремих сторін фінансового процесу. Так,
М. Карасьова зазначає, що категорія
«процес» у фінансовому праві досить
специфічна і слугує для позначення
відносин, що забезпечують регулятивні
та охоронні майнові правовідносини у
фінансовому праві [10, 30].
Бюджетний процес — це регламен
тована нормами бюджетнопроцесу
ального права діяльність представ
ницьких і виконавчих органів держав
ної влади, місцевого самоврядування,
інших учасників бюджетного процесу
зі складання, розгляду і затвердження
та здійснення бюджетного обліку,
складання, зовнішньої перевірки, роз
гляду та затвердження бюджетної
звітності, а також зі здійснення
бюджетного контролю на всіх стадіях
бюджетного процесу [11, 50].
Членкореспондент НАПрН Украї
ни, професор М. Кучерявенко визна
чає податковий процес як комплексну
систему взаємопов’язаних правових
форм діяльності державних органів,
юридичних та фізичних осіб з реалі
зації податкових процедур, які спря
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мовані на регулювання відносин
відповідно до податковоправових
норм, виражаються у здійсненні прав і
обов’язків учасників податкових про
цедур з метою реалізації відповідного
інтересу в оподаткуванні, що закріпле
ний у відповідних правових актах, які
відображають виконання податкового
обов’язку, що регулюються податково
процесуальними нормами і забезпечу
ються специфічними способами для
оподаткування [12, 128–129].
На нашу думку, фінансовопроце
суальний примус можна визначити як
регламентовану процесуальними нор
мами фінансового права діяльність
державних та спеціально уповноваже
них органів державної влади з утво
рення, розподілу і використання гро
шових фондів держави та місцевого
самоврядування, а також зі здійснення
фінансового контролю з метою вста
новлення законності й ефективності
фінансових операцій.
Для обґрунтування фінансовопро
цесуального примусу як інституту
фінансового права зазначимо, що сис
тема державного примусу у сфері фі
нансової діяльності держави (разом із
заходами фінансової, адміністратив
ної та кримінальної відповідальності)
містить також інші правові засоби —
заходи процесуального примусу, пе
редбачені фінансовим (бюджетним,
податковим, валютним), адміністра
тивним законодавством. Заходи про
цесуального примусу у сфері публіч
них фінансів застосовуються уповно
важеними органами державної влади в
чіткій відповідності із передбаченим
законодавством процесуальним по
рядком стосовно зобов’язаних осіб з
метою створення умов для виконання
покладених на них завдань, а також за
безпечення належного рівня виконан
ня та підтримки фінансової дисциплі
ни. На відміну від інших процесуаль
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них заходів, що використовуються у
сфері публічних фінансів, їх застосу
вання супроводжується додатковими
обтяженнями організаційного харак
теру.
Нагадаємо, що заходи фінансово
процесуального примусу і міра фінан
сової відповідальності слід розрізняти.
Якщо як підстава для притягнення до
фінансовоправової відповідальності
завжди існує факт здійснення фінансо
вого правопорушення, то застосування
заходів фінансовопроцесуального при
мусу пов’язується з протиправною
поведінкою не у всіх випадках.
На нашу думку, заходи фінансово
процесуального примусу є специфіч
ною групою заходів державного при
мусу у сфері мобілізації грошових
фондів, створення та витрачання гро
шових фондів для ефективного вико
нання державою своїх завдань і функ
цій. Вказані заходи застосовуються у
передбаченим законом процесуально
му порядку органами державної влади
з метою створення умов для виконан
ня покладених на них завдань, а також
забезпечення належного рівня вико
нання і підтримки фінансової дис
ципліни.
Деякі дослідники з позиції адміні
стративного права зазначають, що у
фінансовому законодавстві передбаче
но застосування заходів адміністра
тивного примусу у вигляді адміністра
тивної відповідальності, заходів адмі
ністративного припинення [13, 49].
Так, дійсно, якщо проаналізувати ч. 1
ст. 118 Бюджетного кодексу України,
ми побачимо, що органи державної
влади, місцевого самоврядування та
інші головні розпорядники бюджет
них коштів у межах своєї компетенції
можуть здійснити застосування ад
міністративних стягнень до осіб, вин
них у бюджетних правопорушеннях
відповідно до закону.
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Для характеристики заходів фінан
совопроцесуального примусу нага
даємо, що дослідники поняття «фінан
сова діяльність держави» позначають
три види дій, пов’язаних з державни
ми грошовими фондами: утворення,
розподіл і використання [14, 9].
Деякі автори пропонують не обме
жуватися визначенням фінансової
діяльності держави крізь призму зга
даної тріади, а трактувати її ще шир
ше. Так, членкореспондент НАПрН
України, професор М. Кучерявенко
характеризує фінансову діяльність
держави набагато ширше. На його
думку, фінансова діяльність характе
ризується декількома стадіями, серед
яких виокремлюються: стадія форму
вання публічних грошових фондів;
стадія розподілу публічних грошових
фондів; стадія використання публіч
них грошових фондів; стадія контро
лю за рухом публічних грошових
фондів [15, 10].
З урахуванням викладеного вище,
слід вказати, що всі заходи фінансово
процесуального примусу поділяються
залежно від змісту фінансової діяль
ності держави, а саме від її функцій.
Функції фінансової діяльності держа
ви й органів місцевого самоврядуван
ня — основні напрями цієї діяльності.
До функцій фінансової діяльності
належать: утворення публічних грошо
вих фондів; розподіл публічних фінан
сових ресурсів; використання публіч
них фінансових ресурсів; державний
контроль та контроль органів місцево
го самоврядування за рухом фінансо
вих ресурсів; емісія грошових знаків.
Академік НАПрН України, профе
сор Л. Воронова вважає, що при фор
муванні публічних централізованих
державних і місцевих фондів коштів
держава й органи місцевого самовря
дування застосовують такі спеціальні
методи мобілізації коштів [16, 18]:
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• обов’язкові платежі для юри
дичних і фізичних осіб у вигляді по
датків, зборів, мита у державні цент
ралізовані фонди коштів;
• добровільні платежі, випуска
ючи і реалізуючи державні та муніци
пальні цінні папери юридичним і
фізичним особам, приймаючи добро
чинні внески на користь держави від
іноземних і українських юридичних і
фізичних осіб;
• вилучення в бюджет вільного за
лишку прибутку казенних підприємств,
Національного банку України тощо;
• встановлення і стягнення
штрафів і пені за порушення фінансо
вого законодавства.
Розподіляючи фінансові ресурси з
централізованих фондів, держава і ор
гани місцевого самоврядування засто
совують також спеціальні методи фі
нансової діяльності [16, 18]:
• здійснюють безповоротне фі
нансування заходів, включених до бю
джету поточного бюджетного періоду,
тобто виділяють бюджетні кошти на
засадах безповоротності й безвідплат
ності;
• здійснюють зворотне фінансу
вання, тобто виділяють кошти з бюд
жетів на засадах зворотності в тих ви
падках, коли такий припис вміщено в
акт про бюджет, і якщо кошти виділя
ються недержавним і немуніципаль
ним організаціям, то за них сплачу
ються відсотки, тобто зворотне фінан
сування може виділятися як безоплат
но, так і відплатно.
Послідовний аналіз функцій фі
нансової діяльності держави й органів
місцевого самоврядування дає змогу
дійти висновку, що лише деякі з них
передбачають застосування заходів
фінансовопроцесуального примусу.
Зокрема, до таких належить: прова
дження з виконання і забезпечення
виконання обов’язків зі сплати по
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датків і зборів і податковоконтрольне
провадження; бюджетний процес і
контроль; валютні обмеження; певний
порядок здійснення розрахункових
відносин.
Юридичною підставою застосуван
ня заходів фінансовопроцесуального
примусу, як правило, є факт здійснен
ня фінансового правопорушення.
Проте деякі заходи можуть застосову
ватися і за наявності інших обставин,
що свідчать про можливе порушення
фінансової дисципліни. Так, напри
клад, донарахування податку і пені,
виходячи із застосування ринкових
цін, може бути здійснене за наявності
у податкових органів підстав вважати,
що ціни товарів, робіт і послуг, засто
совані сторонами операції, істотно
відхиляються у бік підвищення або
зниження від їх реальної ціни.
Бюджетний кодекс України містить
заходи фінансовопроцесуального при
мусу, що не є заходами фінансовопра
вового примусу. Існування фінансово
правового і фінансовопроцесуального
примусу є свідченням дії методу влад
них приписів у фінансовоправових
відносинах, який характерний для всіх
галузей публічного права. Відмітною
особливістю фінансовоправового і
фінансовопроцесуального примусу є
безспірний порядок їх застосування.
На нашу думку, до суб’єктів фінансово
го права має застосовуватися фінансо
воправовий примус у вигляді фінансо
воправових санкцій, які поділяються
на два види: правопоновлювані (пеня,
яка може стягуватися, наприклад, по
датковим органом на підставі закону з
платника, який пропустив строк спла
ти податку) й штрафні.
Прикладом фінансовопроцесуаль
ного примусу може слугувати ст. 117
Бюджетного кодексу України, яка рег
ламентує підстави для призупинення
бюджетних асигнувань. У статті 118
174

Бюджетний кодекс України регламен
тує заходи, що застосовуються до роз
порядників та одержувачів бюджет
них коштів за вчинені ними бюджетні
правопорушення. Так, зокрема, відпо
відно до абзацу 3 ч. 1 ст. 118 Бюджет
ного кодексу України у разі виявлення
бюджетного правопорушення Міні
стерство фінансів України, Державне
казначейство України, органи Держав
ної контрольноревізійної служби
України, місцеві фінансові органи, го
лови виконавчих органів міських міст
районного значення, селищних та
сільських рад і головні розпорядники
бюджетних коштів у межах своєї
компетенції можуть здійснювати зу
пинення операцій з бюджетними кош
тами щодо тих розпорядників бю
джетних коштів та одержувачів, яким
вони довели відповідні бюджетні асиг
нування [17].
Відповідно до ч. 2 ст. 119 Бюджет
ного кодексу України у разі нецільово
го використання бюджетних коштів,
отриманих у вигляді субвенції, зазна
чені кошти підлягають обов’язковому
поверненню до відповідного бюджету
у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України [17].
Як бачимо, призупинення бюджет
них асигнувань; зупинення операцій з
бюджетними коштами, обов’язкове по
вернення бюджетних коштів до
відповідного бюджету є заходами фі
нансовопроцесуального примусу і ма
ють організаційний характер, а не май
новий, як при застосуванні фінансово
правового примусу у вигляді штрафу
та пені. Тому, на нашу думку, заходи
фінансовопроцесуального примусу
можуть зупиняти правопорушення у
фінансовобюджетній сфері, вони не
мають карального характеру на відміну
від фінансовоправового примусу.
Отже, формою прояву фінансово
процесуального примусу є безпосе
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редній вплив на зобов’язаного суб’єк
та з метою досягти реалізації покладе
ного на нього процесуального обов’яз
ку. Заходи фінансовопроцесуального
примусу визначені нами як специфіч
на група заходів державного примусу
у сфері мобілізації та витрачання гро
шових фондів для ефективного вико
нання державою своїх завдань і
функцій, а також у сфері фінансового
контролю. Вказані заходи застосову
ються у передбаченим законом проце
суальному порядку органами держав
ної влади з метою створення умов для
виконання покладених на них завдань,

а також забезпечення належного рівня
підтримки фінансової дисципліни.
Фінансовопроцесуальний примус
у практичній діяльності виявляється в
застосуванні конкретних процесуаль
нопримусових заходів. Він завжди
пов’язаний певними правовими обме
женнями організаційного характеру.
Заходи фінансовопроцесуального
примусу застосовуються уповноваже
ними органами держави відповідно до
рішень, що приймаються ними, у пе
редбаченому законом процесуальному
порядку стосовно зобов’язаних осіб.
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Г

лобалізація — це процес все
світньої економічної і культурної
інтеграції та уніфікації. Основ
ним наслідком глобалізації є світовий
поділ праці, міграції в масштабах усієї
планети капіталу, людських та вироб
ничих ресурсів, стандартизація зако
нодавства, а також зближення та злит
тя культур різних країн. Це об’єктив
ний процес, який має системний
характер, тобто охоплює всі сфери
життя суспільства. У результаті гло
балізації весь світ стає більш «зв’яза
ним» і більш залежним від всіх його
суб’єктів. Відбувається як збільшення
кількості загальних для груп держав
проблем, так і розширення кількості й
типів інтегруючих суб’єктів [1].
Що стосується глобалізації у сфері
кримінального права, то вона, на нашу
думку, виявляється у процесі гармоні
зації законодавства, який спрямова
ний на зближення й узгодження нор
мативноправових приписів з метою
досягнення міжнародних, європей
ських та національних правових стан
дартів. Гармонізація сприяє досягнен
ню взаємоузгодженості правових сис

тем або їх структурних частин у межах
певного співтовариства і ставить за
мету, поперше, уникнути правових
перешкод, які можуть виникати через
національні відмінності у правовій
сфері, у зовнішніх правових відноси
нах відповідних суб’єктів, а подруге,
забезпечити створення в конкретних
сферах, наприклад, прав людини, еко
номіки, екології єдиних правових
стандартів, принципів і правил, які ма
ють створювати єдину політику відпо
відних держав у цих сферах.
Процеси глобалізації, які передба
чають якісно новий рівень міждержав
ного співробітництва і конкуренції на
міжнародній арені, стратегія євро
пейського вибору України зумовлю
ють актуалізацію для вітчизняного
правознавства завдання щодо аналізу
актуальних проблем розвитку держа
ви і права в контексті спільного євро
пейського науководослідницького
простору [2].
Гармонізація законодавства має
різні форми (адаптація, імплемен
тація, стандартизація). Крім того,
іноді складно відрізнити процес гар
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монізації від процесу уніфікації права,
адже головними методами уніфікації в
праві є систематизація норм націо
нального законодавства, імплемен
тація норм міжнародного права в його
законодавство, його адаптація до умов
міжнародних вимог. Слід виокремити
такі наукові методологічні підстави
гармонізації: єдність, завершеність,
цілісність, пропорційність, узгодже
ність і досконалість.
Сьогодні розробка наукових основ
гармонізації української національної
кримінальноправової системи особ
ливо актуальна, адже Україна приєд
налася до низки міжнародних угод і
зобов’язана виконувати вимоги, які
витікають із її членства в міжнародних
організаціях, а також під час підготов
чої роботи до вступу в Європейський
Союз.
Безумовно, процес глобалізації,
швидше за все, сьогодні є безповорот
ним і питання щодо того, чи слід
оцінювати його негативно чи позитив
но, не отримає однозначної відповіді
хоча б тому, що цей процес у цілому як
світовий феномен слід розглядати як
об’єктивну реальність.
Але що стосується кримінального
права і вітчизняної доктрини, то тут
виникає низка питань, на які можна
отримати однозначну відповідь, або
принаймні спробувати, проаналізу
вавши ситуацію, дати відповідь на
питання, чи не призводить процес
зближення різних правових систем до
нівелювання національних традицій
кримінального права тієї чи іншої
країни.
На нашу думку, сьогодні слід дослі
джувати, наприклад, не англосак
сонську чи романогерманську систе
му права, а конкретні правові системи
конкретних країн. А те, що було прий
нято називати правовими сім’ями,
слід розглядати як особливості право
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вих систем окремих країн, які можуть
бути притаманними правовій системі
окремої країни, а можуть бути в ній
відсутні. Наприклад, така ознака
романогерманської традиції, як бага
тоджерельність права починає посту
пово «проникати» у вітчизняну право
ву систему, що досі їй було не власти
во. Це ж можна сказати і про прецен
дентне право [3].
В основі правової системи, окрім
суто правових норм, лежать історія,
особливості джерел права, особли
вості юридичного мислення, правової
культури, ідеології. Правова систе
ма — це існуючий у конкретній дер
жаві феномен, який об’єднує систему
права, практику його застосування,
соціальну основу права, правову куль
туру соціуму та організаційну струк
туру правових інституцій [4].
Ми погоджуємося з авторами, які
зазначають, що в сучасний момент роз
витку суспільства можна спостерігати
досить цікаву картину, коли представ
ники національної юридичної науки
намагаються реанімувати теорію пра
вових сімей Р. Давіда, яка втратила
свою актуальність, і буквально «втис
кають» правові системи своїх держав у
романогерманську правову сім’ю. Па
радокс, але нині свою причетність до
романогерманської правової сім’ї дек
ларують такі країни, як Узбекистан,
Казахстан і Монголія. Сумнівність та
кої позиції є очевидною [5].
З одного боку, можна погодитися з
Л. Корчевною, яка вважає, що стати
державою романогерманської сім’ї
означає привести національне вчення
у відповідність до принципів романо
германського праворозуміння, право
творення і правореалізації, і що в умо
вах глобалізованого світу державно
правовий партикуляризм неминуче
призведе до формування режиму
вигнанця, що не сприяє розвитку дер
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жави і суспільства в цілому [6]. Але
варто наголосити, що Україна не по
винна пристосовувати свою вітчизня
ну доктрину до системи права, яке
існує віртуально, на науковому рівні.
Натомість, враховуючи членство Ук
раїни в Раді Європи та її прагнення
вступити до ЄС, слід звертати увагу на
необхідність (коли це дійсно не
обхідно) приведення вітчизняного за
конодавства до стандартів Ради Євро
пи та Європейського Союзу.
У цій статті звертаємо увагу на
найбільш серйозні проблеми, які віт
чизняне кримінальне право має вирі
шувати у процесі світової глобалізації.
Відповідальність юридичних осіб
за кримінальні злочини давно є основ
ним принципом у багатьох країнах,
особливо в країнах з так званою систе
мою загального права. Але для біль
шості західноєвропейських країн кон
тинентального права це відносно нова
концепція, і вона тільки починає роз
виватися в багатьох інших країнах,
включаючи і країни Східної Європи,
але тут цей процес відбувається під
впливом ЄС. Крім того, активно роз
вивається ця концепція навіть у бага
тьох із тих країн, де відповідальність
юридичних осіб вже існувала, завдяки
внесенню законодавцем поправок,
спрямованих на підвищення її ефек
тивності.
План дій у боротьбі з корупцією
для Вірменії, Азербайджану, Грузії,
Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикис
тану та України був прийнятий у ве
ресні 2003 р. у Стамбулі під егідою
Організації економічного співробіт
ництва та розвитку у боротьбі з коруп
цією для країн Східної Європи та Цен
тральної Азії (ОЕСР).
Відповідно до ст. 1 Конвенції, під
писаної в Парижі 14 грудня 1960 р.,
яка набула чинності 30 вересня
1961 р., ОЕСР сприяє здійсненню
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політики, спрямованої на: досягнення
найвищого стабільного зростання еко
номіки та зайнятості населення і
підвищення рівня життя в країнах —
учасницях ОЕСР при збереженні
фінансової стабільності, й, таким чи
ном, забезпечення внеску в розвиток
світової економіки; забезпечення вне
ску в економічне зростання у процесі
економічного розвитку як у країнах —
учасницях ОЕСР, так і в країнах, які
не входять до цього співтовариства;
забезпечення внеску в розширення
світової торгівлі на багатосторонній
недискримінаційній основі відповідно
до міжнародних зобов’язань.
Першими учасницями ОЕСР були:
Австрія, Бельгія, Німеччина, Греція,
Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія,
Італія, Канада, Люксембург, Нідерлан
ди, Португалія, Велика Британія,
США, Туреччина, Франція, Швейцарія
і Швеція. Пізніше до ОЕСР приєдна
лися: Японія (1964 р.), Фінляндія
(1969 р.), Австралія (1971 р.), Нова Зе
ландія (1973 р.), Мексика (1994 р.),
Чехія (1995 р.), Угорщина (1996 р.),
Польща (1996 р.), Корея (1996 р.),
Словаччина (2000 р.).
Упродовж 2004–2005 рр. у межах
Стамбульського плану дій проводився
аналіз правових та інституціональних
основ боротьби з корупцією в краї
нах — учасницях цієї ініціативи. За
підсумками аналізу були сформульо
вані рекомендації для кожної з країн у
таких галузях, як антикорупційна
політика та інституції, криміналізація
і законодавство щодо боротьби з ко
рупцією, а також заходи з попере
дження корупції на державній службі.
У 2005 р. було розпочато моніторинг
для оцінки реалізації рекомендацій у
кожній із вказаних країн.
Згідно з рекомендаціями в галузі
кримінального законодавства і кримі
налізації корупції всім країнам було
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рекомендовано внести зміни у своє
національне законодавство з метою
дотримання міжнародних стандартів,
установлених Конвенцією ОЕСР що
до боротьби з даванням хабарів іно
земним службовим особам при здійс
ненні міжнародних ділових операцій,
Конвенцією Ради Європи про кримі
нальну відповідальність за корупцію,
Конвенцією ООН проти корупції.
Здебільшого ці конвенції не мають
прямої дії, тобто не виконуються авто
матично. Іншими словами, конвенції
вимагають від держав прийняття
відповідного законодавства і заходів
для виконання конвенцій. Вони вста
новлюють мінімальні стандарти, яким
має відповідати національне законо
давство.
Для ратифікації конвенцій і для
сприйняття ідей, які в них сформульо
вані, держави насамперед мають вста
новити, якою мірою їх законодавство
не відповідає стандартам конвенцій.
Наприклад, невідповідність може бу
ти в тих випадках, коли внутрішнє за
конодавство країни не передбачає
криміналізацію окремих видів зло
чинів (підкуп іноземної державної
службової особи). Також відмінності
можуть проявлятися в тих випадках,
коли склад злочину кваліфікується
більш вузько, ніж відповідний склад
злочину, про який іде мова в конвенції
(коли, наприклад, визначення предме
та хабара не містить нематеріальної
вигоди).
Після визначення прогалин у внут
рішньому законодавстві країни не
обхідно ці прогалини усунути. Зако
нодавчий орган країни може прийня
ти рішення про введення в криміналь
не законодавство зовсім нового складу
злочину. Але простіше розповсюдити
вже існуючу кваліфікацію складу чи
складів, наприклад, підкупу службової
особи на підкуп службової особи іно
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земної держави. Перевага такого
підходу полягає в тому, що при цьому
незмінною залишається головна час
тина, основа чинного законодавства,
що дає змогу забезпечити його визна
ченість і стабільність. Недоліком тако
го підходу можна вважати необхід
ність тлумачення законодавчих термі
нів.
Перший підхід, коли формулюється
зовсім новий склад злочину в кримі
нальному кодексі, або в іншому дже
релі кримінального права, або в окре
мому законі, прийнятому спеціально
для такої мети, може видатися
простішим і дасть змогу підкреслити
особливу важливість боротьби з цим
видом злочинних проявів появою но
вого складу (наприклад геноцид, еко
цид, торгівля людьми, піратство тощо).
Хоча відповідальність юридичних
осіб за корупцію не передбачена в дея
ких міжнародних конвенціях, супе
речка про обґрунтованість такої вимо
ги в країнах Стамбульського плану дій
триває. Противники цього підходу
стверджують, що ставитися до ко
рупції так, якби вона мала злочинний
умисел, було б неприродньо. Крім то
го, організацію не можна посадити за
ґрати або досягти багатьох каральних
цілей — виправлення або покарання.
З другого боку, як зазначають при
бічники цього підходу, корпорації
відіграють важливу роль у суспільстві
та економіці, і тому своїми діями
здатні заподіяти серйозну шкоду.
Санкції діють і на корпорації, підрива
ючи їх ділову репутацію, а у випадку
майнових санкцій на фінансовий стан.
Притягнення до відповідальності
юридичних осіб за корупційні діяння
відіграє в окремих випадках важливу
роль. Корпорації стають все крупніши
ми і децентралізованішими, в резуль
таті чого їх діяльність і система прий
няття рішень є дуже розосередженою.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРОЦЕС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Часто досить важко накласти відпо
відальність за конкретне рішення на
одну чи декількох осіб у компанії. Тому
у компанії може виникнути спокуса
вчиняти підкупи, оскільки існує менша
ймовірність того, що когось притягнуть
до кримінальної відповідальності. Та
кож у корпораціях існує складна
фінансова організація і порядок обліку,
в результаті чого простіше завуальову
вати хабарі й осіб, які приймають
подібні рішення. Тому, можливо, при
тягнення до відповідальності юридич
них осіб буде мати ефект стримування.
Мета введення кримінальної відпо
відальності юридичних осіб полягає в
стримуванні та попередженні вчинен
ня злочинів керівництвом і працівни
ками компаній та корпорацій. Водно
час юридична особа не повинна нести
відповідальність за злочин, вчинений
її співробітником. Відповідальність
має виникати лише у випадку наяв
ності зв’язку між злочином і самою
юридичною особою (наприклад,
афільованих з нею чи іншою юридич
ною особою, що належить до однієї й
тієї ж корпоративної групи).
Через цілу низку причин режим
притягнення до відповідальності юри
дичних осіб не повинен вимагати
обов’язкового притягнення до відпо
відальності й засудження фізичної
особи. Поперше, не завжди є мож
ливість притягти до відповідальності
фізичну особу, яка вчинила злочин, як
що, наприклад, ця особа померла чи
переховується від органів слідства. По
друге, складна структура прийняття
рішень в юридичних особах (фірмах,
корпораціях тощо) утруднює виявлен
ня конкретних осіб, які брали участь у
вчиненні злочину. Крім того, судовий
розгляд лише стосовно юридичної осо
би може стати прийнятною і справед
ливою альтернативою притягнення до
відповідальності представника корпо
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рації або співробітника, які, можливо,
вчинили підкуп під тиском з боку
керівного складу юридичної особи.
Важливою є і зворотна ситуація,
тобто відповідальність юридичних
осіб не повинна впливати на кримі
нальну відповідальність фізичних
осіб. Тому конвенції Ради Європи, ЄС,
ООН передбачають, що відповідаль
ність юридичних осіб не виключає
кримінальне переслідування стосовно
фізичних осіб, які можуть виступати
як співучасники злочину.
Відповідно до міжнародних норм за
акти корупції юридичні особи мають
підлягати ефективним, пропорційним
і стримуючим санкціям. Відносно кон
венції ОЕСР, у випадку, якщо відпо
відно до правової системи конкретної
країни кримінальна відповідальність
юридичних осіб не може бути застосо
вана, то ця країна має прийняти ефек
тивні, пропорційні та стримуючі не
кримінальноправові санкції, в тому
числі фінансові санкції за давання ха
бара іноземним державним посадовим
особам. Відповідно до конвенцій Ради
Європи і ООН, санкції можуть бути не
лише кримінальними, а і цивільними,
фінансовими, адміністративними.
Сьогодні Україна як учасниця
Стамбульського плану дій ратифіку
вала Конвенцію Ради Європи про
відмивання, виявлення, вилучення і
конфіскацію доходів, отриманих від
злочинної діяльності. У Кримінально
му кодексі України передбачена від
повідальність за легалізацію (відми
вання) доходів, отриманих злочинним
шляхом (ст. 209 КК України), а також
за умисне порушення вимог законо
давства про попередження і протидію
легалізації (відмиванню) доходів, от
риманих злочинним шляхом (ст. 2091
КК України).
Україна також ратифікувала Кон
венцію ООН про боротьбу із трансна
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ціональною організованою злочинні
стю, Конвенцію ООН проти корупції,
Конвенцію Ради Європи про кримі
нальну відповідальність за корупцію.
Єдина Конвенція, до якої Україна ще
не приєдналася, — це Конвенція
ОЄСР про боротьбу із підкупом іно
земних державних посадових осіб.
Намагаючись привести законодав
ство України у відповідність до міжна
родних норм і стандартів 11 червня
2009 р. законодавець прийняв одразу
три антикорупційні закони, які поки
що чинності не набули і є надія, що і не
набудуть: Закон України «Про відпо
відальність юридичних осіб за вчинен
ня корупційних правопорушень», За
кон України «Про внесення змін до де
яких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні право
порушення», Закон України «Про
засади запобігання та протидії коруп
ції». І хоча законопроекти цих законів
пройшли експертні висновки екс
пертів ЄС і Ради Європи (Д. Коса із
Словенії, І. Талло з Естонії, М. Мргема
із Хорватії, Б. Пенко із Словенії), які
дійшли висновків, що ці законопроек
ти увібрали в себе більшість відпо
відних міжнародних стандартів, вони
допоможуть Україні приєднатися до
країн із великим історичним досвідом
боротьби з корупцією, ніхто із екс
пертів не відмітив, що ці законопроек
ти, по суті, є яскравим прикладом
невідповідності доктрини національ
ного кримінального права і криміналь
ного законодавства нашої країни.
Саме тому, незважаючи на те, що
В. Ющенко, який на той час був Пре
зидентом України, все ж підписав ці за
кони, більшість висококваліфікованих
юристів України не сприймають їх по
зитивно. Зміст законів має насамперед
втілювати основоположні принципи
правової системи України, що є фунда
ментальною умовою, яка має врахову
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ватися при визначенні обсягу і змісту
адаптаційних та імплементаційних за
ходів, спрямованих на точне і правиль
не застосування конвенційних поло
жень. Масштаби і численні зміни до
КК України, КпАП України не здатні
забезпечити досягнення задекларова
ної мети. Замість простих і доступних
системних пропозицій вносяться
зміни, які, не базуючись на існуючій
правовій доктрині, необґрунтовано й
істотно ускладнюють і водночас зни
жують ефективність чинних статей,
інститутів і навіть окремих розділів
цих кодексів. На нашу думку, слід не
гативно оцінити доповнення Особли
вої частини КК України новим роз
ділом «Злочини в сфері службової
діяльності в юридичних особах при
ватного права і професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних по
слуг», який являє собою набір статей із
недосконалим змістом, хоча ці ж про
блеми можна було вирішити більш
простим і логічно обґрунтованим шля
хом внесення необхідних змін у вже
чинне законодавство. До того ж понят
тя «юридична особа приватного пра
ва» досі не знайшло достатньої конкре
тизації та регламентації в теорії ци
вільного права.
У законах пропонуються «нові
склади злочинів», які сьогодні вже пе
редбачені в конкретних статтях адмі
ністративного законодавства. Непри
пустимим з точки зору вітчизняної
нормотворчості є використаний у но
вих законах підхід щодо визначення
суб’єктів корупційних адміністратив
них правопорушень. Відповідно до
Конституції України ознаки суб’єкта
злочину або адміністративного право
порушення мають визначитися саме в
нормах кодифікованих актів цих галу
зей права, а не в законах. У «новій»
ст. 21224 КпАП України передбачена
відповідальність осіб, визначених у
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п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про за
сади запобігання та протидії ко
рупції», за винятком народних засіда
телів і присяжних, за порушення умов
сумісництва, що буде підставою для
вирішення питання про притягнення
цих осіб до адміністративної відпо
відальності та зміщення їх з посад,
пов’язаних із використанням функцій
держави. Але такий механізм немож
ливо застосувати до окремої категорії
осіб, зокрема до Президента України,
народних депутатів України, суддів
тощо, бо це суперечить нормам тієї ж
Конституції України.
Запропоновані зміни в кодифіко
вані акти свідчать про те, що постав
лені завдання не досягли своєї мети
відносно адаптації, імплементації та
вдосконалення антикорупційного за
конодавства.
Що стосується відповідальності
юридичних осіб, то, враховуючи існу
ючу вітчизняну доктрину криміналь
ного права, суб’єктом кримінальної
відповідальності є фізична особа.
Слідуючи за логікою нових законів,
юридичні особи мають притягатися до
юридичної відповідальності, вид якої
невизначений. Така відповідальність
можлива лише як цивільноправова,
що, в цілому, відповідало б умовам
Кримінальної конвенції про боротьбу
з корупцією.
Як вказує В. Тацій, через специфіку
соціальноекономічного розвитку Ук
раїни, існуючу правову систему, мен
талітет нації тощо не всі вимоги анти
корупційних конвенцій, стандартів і
рекомендацій західних експертів мо
жуть бути з легкістю імплементовані в
національне законодавство і знайти
своє практичне застосування в Украї
ні. Наприклад, це стосується питання
про введення кримінальної відпо
відальності юридичних осіб за коруп
ційні правопорушення. Вітчизняною
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правовою доктриною, як відомо, такий
вид відповідальності юридичних осіб
взагалі не сприймається. І практично
реалізувати подібну ідею в сучасних
умовах у нашій країні неможливо і не
доречно, оскільки принципи індивіду
альної та винної відповідальності за
вчинений злочин є важливими досяг
неннями людської цивілізації, від
яких не варто відмовлятися, навіть
враховуючи окремі міжнароднопра
вові рекомендації та багатий, але досить
неоднозначний зарубіжний досвід,
пов’язаний з кримінальною відпо
відальністю юридичних осіб [7].
Аналіз Закону України «Про відпо
відальність юридичних осіб за здійс
нення корупційного правопорушен
ня», умов і порядку притягнення юри
дичної особи до відповідальності
свідчить про спробу введення «квазі
відповідальності» змішаного (кримі
нальноадміністративного) типу, яка є
прямим відходом від основоположних
принципів доктрини як кримінально
го, так і адміністративного права. Цей
нібито новий вид відповідальності не
може застосовуватися самостійно,
незалежно від кримінального переслі
дування відповідної фізичної особи,
коли фінансові санкції (як вид адмі
ністративної відповідальності) накла
даються на юридичну особу незалеж
но від інших видів відповідальності.
Все викладене дає змогу дійти вис
новку, що прийняття нових законів
(і не лише тих, про які йдеться в цій
статті) під тиском міжнародних орга
нізацій є однією з негативних рис про
цесу глобалізації, який, не враховуючи
національних особливостей окремих
країн і під впливом амбіцій керівників
цих країн приєднатися до більш роз
винутих в економічному плані держав,
призводить до порушення економіч
ної, політичної, законодавчої системи
окремих країн і зокрема України. Слід
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лише згадати ті негативні наслідки, до
яких призвело впровадження Болон
ської системи в Україні, коли країна
ще не була готова сприйняти ідеї Бо
лонської системи і пристосувати влас
ну систему освіти до світових стан
дартів. Хоча слід зазначити, що далеко
не всі, зокрема й розвинуті, країни
світу сприйняли Болонську систему.
Але і не всі вітчизняні науковці
висловлюють песимізм щодо сучасно
го стану вітчизняної системи освіти в
умовах глобалізації. Як пише академік
В. Тацій, слід підтримати загальний
дух Болонського процесу, який зорієн
тований на гармонізацію європейської
вищої освіти. Тому не можна говорити
про створення нової категорії «євро
пейських» ступенів і кваліфікацій, ад
же мова може йти лише про створення
єдиних критеріїв їх порівняння.
Висловлюються деякі побоювання, що
Болонська декларація вплине на звич
не функціонування вищих навчальних
закладів Європи. Також слід зазначи
ти, що фундаментальні принципи
університетської автономії підтриму
ються Болонським процесом і залиша
ються незмінними [8].
Водночас виникає питання щодо ра
тифікації Римського Статуту та впро
вадження командної відповідальності.
У рішенні Конституційного Суду з
цього приводу аргументи опонентів,
що виступають за впровадження цього
важливого міжнародного акта, є
обґрунтованими і заслуговують на ува
гу. Доки кримінальне право залишати
меться засобом політичного впливу на
суспільство, доти його наукова цінність
буде принижуватися.
Одним із позитивних моментів гло
балізації є можливість вироблення
міжнародних стандартів у підході до
процесу кримінальноправової охоро
ни загальнолюдських цінностей і
визначення тих видів злочинів, відпо
відальність за які має бути передбаче
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на в кодексах всіх країн світу або хоча
б у кримінальному законодавстві ок
ремої групи держав.
Що ж стосується наукових основ
кримінального права у процесі глобалі
зації, то тут ситуація виглядає більш
проблематичною. Справа в тому, що
склади окремих конвенційних злочинів
часто без змін імплементуються як ок
ремі норми в кодекси окремих держав.
Тому і виникають невідповідності між
науковою доктриною кримінального
права країни та її зобов’язанням вклю
чити норму щодо відповідальності за
конвенційний злочин у своє законодав
ство. Як приклад, можна повернутися
до того ж Римського Статуту і команд
ної відповідальності, що в ньому перед
бачена. З одного боку, не можна ра
тифікувати лише частину положень
Статуту Міжнародного кримінального
суду, наприклад, лише норму щодо ге
ноциду. Це норма конвенційна, в ній пе
редбачена відповідальність за злочин,
склад якого з’явився у кримінальному
законодавстві як обов’язок дотримува
тися міжнародної угоди після набрання
нею чинності.
Норма щодо кримінальної відпові
дальності за геноцид з’явилася раніше
в КК України, ніж у Римському Ста
туті, але ж і до відповідальності за цей
злочин не можна притягувати лише
безпосередніх виконавців геноциду.
Це один із прикладів колізій, а їх нема
ло в сучасному кримінальному праві й
вирішувати подібні проблеми слід на
науковій основі.
Тому, повертаючись до такого об’єк
тивного феномену як глобалізація, слід
ставити питання про вивчення науко
вих підходів до регулювання гло
балізаційних процесів, особливо у сфері
кримінального права і законодавства.
Це означає, що процеси глобалізації по
винні стосуватися тепер і такої сфери
людської діяльності, як наука.
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Анотація. У статті розглядаються проблеми глобалізації в кримінальноправовій сфері.
Особлива увага приділена питанню імплементації у вітчизняне законодавство норм щодо
кримінальної відповідальності юридичних осіб за корупційні діяння. Робиться висновок, що в су
часних умовах реалізувати цю ідею неможливо і недоречно, враховуючи принцип індивідуаль
ної та винної відповідальності, який слід вважати важливим досягненням людської цивілізації.
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Лиховая С. Я. Научные основы уголовного законодательства и процесс глобализации
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы глобализации в уголовноправовой сфе
ре. Особое внимание уделено вопросу имплементации в отечественное законодательство
норм, касающихся уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные деяния.
Делается вывод, что в современных условиях реализовать эту идею невозможно и неуместно,
учитывая принцип индивидуальной и виновной ответственности, который следует считать важ
ным достижением человеческой цивилизации.
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Annotation. Article is devoted to the problems of globalization in the criminal legislation field.
Particular attention is paid to the implementation in domestic law rules of criminal liability of legal
persons for corruption offenses. Concluded that under present conditions to realize this idea is
impossible and inappropriate, bearing in mind the principle of individual and fault liability, which
should be considered as the important achievement of human civilization.
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юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У ньому на основі
сучасної теорії кримінального права, з урахуванням судової практики,
коментуються положення Кримінального кодексу України, що був
прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності
1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені
до Кримінального кодексу України і набрали чинності до 1 жовтня 2003 р.,
а також прийняті на цей час постанови Пленуму Верховного Суду України.
Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів
внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, інших
правоохоронних органів, адвокатів, наукових працівників, а також
викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.
Стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями кримінальноправової
охорони людини, суспільства, держави.
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С

учасний світ складний, ди
намічний, пронизаний різними
тенденціями та суперечностя
ми. І саме міжнародним організаціям
належить велика роль та значення.
Розвиток більш тісної співпраці між
державами передбачає подальше ви
никнення та зростання кількості
міжнародних організацій. Міжнародні
організації створюються державами і є
специфічною формою відносин між
ними поряд із безпосередніми двосто
ронніми і багатосторонніми відноси
нами. Сучасні міжнародні організації
володіють значною компетенцією і
можуть забезпечити співробітництво
держав із широкого кола питань.
На сучасному етапі дедалі більшого
значення набуває тенденція інсти
туціоналізації міжнародних відносин,
пов’язана з виникненням та становлен
ням інституту міжнародних організацій.
Вже створена і функціонує ціла система
міжнародних організацій (МО).
Українська наука міжнародного
права почала досліджувати проблеми

діяльності міжнародних організацій
від 40х років ХХ ст. У їх вивчення ве
ликий внесок зробили українські
вчені — фахівці з міжнародного права:
В. Денисов, О. Висоцький, В. Євінтов,
В. Муравйов, В. Опришко, О. Григо
ров, Л. Тимченко, С. Войтович, Т. Ци
ганкова, А. Гавердовський, М. Буро
менський.
Серед зарубіжних фахівців право
вими проблемами діяльності МО зай
малися такі вчені: М. Блищенко, Г. Да
ниленко, Г. Ігнатенко, Ю. Колосов,
О. Кривчикова, І. Лукашук, Т. Неша
таєва, Г. Тункін, Ж. Тускоз, Дж. Шоу,
Х. Шреплер, Дж. АбіСааб, А. Ферд
рос. Проте питання місця міжнарод
них організацій у сучасній системі
міжнародних відносин висвітлювало
ся в українській літературі з міжна
родного права та права міжнародних
організацій лише частково.
Отже, зародженню міжнародної
організації як специфічного явища су
спільного життя передував тривалий
період розвитку співробітництва дер
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жав на багатосторонній основі. Різні
обставини соціального, економічного,
політичного, воєнного характеру ви
магали від держав ще в період давньої
історії вступати між собою в певні
контакти. Інтенсифікація (посилення)
таких контактів, необхідність їх
стабілізації сприяли удосконаленню
форм та методів міждержавного
спілкування. Вже в епоху рабовлас
ництва з’явились такі форми об’єд
нань держав на багатосторонній ос
нові, як союзи та коаліції зі спільними
постійними органами. Одні з них ма
ють релігійнополітичний характер.
У Давній Греції їх називали «амфік
тіонії». Вони функціонували шляхом
періодичних (двічі на рік) зібрань де
легатів від державміст на з’їзди для
обговорення питань культу та під
тримки мирних відносин між своїми
членами. Найбільш відомими були
такі амфіктіонії, як Дельфійська і До
лоська на Істмі.
Крім цього, існували ще і воєнно
політичні об’єднання, або, як їх нази
вали, «симмахії». Симмахії створюва
лися для спільного ведення війни.
Домінуючу роль, як правило, віді
гравало найбільш могутнє у воєнному
відношенні державамісто. Напри
клад, в існуючому в VII–VI ст. до н. е.
Пелопоннеському союзі провідні по
зиції займала Спарта, а Афінський
морський союз (V–IV ст. до н. е.) очо
лювали Афіни.
Перші об’єднання держав, в яких
можна знайти риси сучасних міжна
родних організацій, виникли ще у
рабовласницькій формації. Їх специ
фічними рисами були: а) воєннополі
тична і культова направленість;
б) панування принципу сили як відоб
раження закономірностей епохи;
в) поява правових норм локального
характеру, які регулювали відносини
між їх членами [1, 4–5].
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

На початку середніх віків, незважа
ючи на існування феодального роз
дроблення, що призвело до значного
послаблення централізованої держав
ної влади та появи багаточисельних
феодальних володінь, володарі яких
вели між собою нескінченні війни, під
впливом економічних і політичних
факторів відбувається подальший роз
виток багатостороннього співробіт
ництва держав. Певним об’єднуючим
фактором у західноєвропейському
регіоні була діяльність римокато
лицької церкви. На «вселенських збо
рах», які проводилися папами римо
католицької церкви з участю юристів,
послів, вирішувалось багато важливих
питань міжнародних відносин того ча
су. На них обговорювались різні важ
ливі питання, вирішувалися спори,
створювалися норми поведінки дер
жав.
Новий імпульс для інтенсифікації
(посилення) міжнародного спілкуван
ня дав розвиток торговельних відно
син. Подальше зростання виробничих
сил призвело до зародження в надрах
середньовікових міст буржуазії, яка,
прагнучи до завоювання нових ринків,
почала об’єднуватися у торгові союзи.
Одним із найбільших торговельних
об’єднань, яке діяло в XIV–XVI ст.,
був Ганзейський союз північноніме
цьких держав, який зібрав у свої руки
практично всю посередницьку торгів
лю між західною, північною і східною
Європою. Він міг вступати в договірні
відносини з державами. Так, у 1655 р.
Ганзейський союз уклав з Францією
договір про визнання недоторканності
ворожого вантажу на нейтральному
судні [1, 5].
Різновид інтересів наштовхував
держав на створення інших видів
союзів. Однак це не були міжнародні
організації в сучасному їх розумінні.
Середньовікові, та і більш пізнього
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періоду, об’єднання держав створюва
лися або шляхом прямого застосуван
ня сили однією державою по відно
шенню до іншої, або як наслідок
різних міжнародних чи навіть міждер
жавних обставин. Члени об’єднань
прагнули забезпечити свої власні інте
реси, а не спільні інтереси. Тому роз
виток таких союзів найчастіше при
зводив до створення держав та держа
воподібних утворень (наприклад, на
основі Утрехтської унії 1579 р. була
створена Нідерландська республіка
Об’єднаних провінцій, 1769 р. виник
ла Швейцарська конфедерація, в
1815 р. був створений Німецький союз
39ти держав, з яких тільки дві —
Пруссія і Австрія — зосереджували у
своїх руках повну владу), або ж
закінчувалось їхнім швидким розпа
дом (наприклад невдала спроба дер
жав — учасниць священного союзу
1815–1833 рр. — Росія, Австрія,
Пруссія, Франція та інші — створити
міжнародний ареопаг) [1, 6].
Тим не менш діяльність політич
них, торгових та інших видів союзів
держав сприяла накопиченню досвіду
міждержавного спілкування, вироб
ленню міжнародноправових норм і
принципів, які створили стійку
юридичну основу для подальшого роз
витку міжнародних організацій.
Процес становлення міжнародних
організацій супроводжувався їх роз
витком і удосконаленням. Багато про
гресивних ідей для свого часу щодо
створення міжнародних організацій з
підтримки миру пропонувались, почи
наючи з Цицерона, відомими держав
ними діячами, філософами, юристами.
Однак реалізувати їх на практиці
міждержавного співробітництва вия
вилось неможливо, оскільки до XX ст.
відсутніми були економічні, політич
ні, правові передумови для формуван
ня міжнародних організацій.
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У другій половині XIX ст. вимоги
міжнародноправового регулювання
все більш інтенсивного спілкування
держав викликали появу постійно
діючих організацій. Це були утворен
ня з вузькою компетенцією, які охоп
лювали питання міжнародного співро
бітництва у спеціальних сферах
(транспорт, зв’язок, стандартизація,
захист промислової та інтелектуаль
ної власності тощо), які отримали
назву адміністративні союзи. Провід
ними міжнародними адмiнiстративни
ми союзами були: Міжнародний союз
з виміру землі (1864 р.), Всесвітній те
леграфний союз (1865 р.), Всесвітній
поштовий союз (1874 р.), Міжнародне
бюро мір та важелів (1875 р.), Міжна
родний союз із захисту промислової
власності (1883 р.), Міжнародний
союз із захисту видань літератури та
мистецтва (1886 р.), Міжнародний со
юз залізничного транспорту (1886 р.),
Міжнародний союз із друку митних
тарифів (1890 р.) та ін.
Органи цих союзів мали дуже вузь
ку компетенцію, вузьку сферу відно
син. Вони поширювали дію міжнарод
ного права на ті сфери, які ще не регу
лювалися нормами міжнародного пра
ва (промислова власність, стандарти
зація).
В основі функціонування союзів
була міждержавна угода. Їх структуру,
як правило, становили два органи —
вищий (Конгрес) та виконавчий
(Бюро). На конференціях, які прово
дилися в рамках союзів, ухвалювалися
конвенції та регламенти. Як правило,
рішення приймалися більшістю голо
сів. Організації були відкритими для
вступу в них держав.
Що стосується правової природи
адміністративних союзів, то, на думку
багатьох юристівміжнародників, які
спеціально досліджували цю пробле
му, аналіз установ цих об’єднань, а та
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кож характер діяльності їхніх органів
не дає достатніх підстав для визнання
за ними якості суб’єкта МП. Разом з
тим діяльність перших адміністратив
них союзів розширила сферу міжна
родного співробітництва держав, по
ширивши її, окрім питань війни і миру,
вирішення територіальних проблем,
на економіку, науку, техніку та інші
сфери, збагатила досвід міжнародно
правового регулювання міжнародних
відносин [1, 8].
Таким чином, перші міжнародні ор
ганізації як одна зі стабільних форм
регулювання міжнародних відносин
з’явилися порівняно недавно — у сере
дині XIX ст. Однак їх виникненню
передував досить тривалий процес
розвитку міжнародного спілкування,
під час якого формувалися об’єктивні
суспільні потреби у створенні спе
ціальних міжнародних органів, які б
регулювали дедалі складніші багатос
торонні відносини між державами в
різних сферах діяльності. Умовно ви
окремлюють п’ять основних стадій ви
никнення та розвитку міжнародних
організацій: 1) епоха рабовласницьких
держав; 2) період феодальної роздроб
леності; 3) епоха великих геогра
фічних відкриттів, промислових рево
люцій та формування світового ринку;
4) період між Першою та Другою
світовими війнами; 5) сучасний етап
розвитку, який починається з 1945 р.
[5, 9–10].
Окрім того, міжнародні організації
не розглядалися як суб’єкти міжна
родного права, оскільки до початку
XX ст. панувала ідея етатизму. Суть
цієї ідеї полягала в тому, що тільки
держави визнавалися повноправними
суб’єктами міжнародного права.
Для того щоб зрозуміти сутність
міжнародної організації, необхідно да
ти її визначення. Складність полягає в
тому, що ні в міжнародноправових ак
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тах, ні в доктрині МП немає загально
визнаного визначення поняття МО.
У міжнародноправовій літературі
та в міжнародних органах даються
різні визначення поняття міжнародної
організації.
Так, італійський професор міжна
родного права Д. Анцилотті називає
міжнародні організації «колективним
органом» і дає таке визначення цього
поняття: «Колективними органами є
органи, які створені спільно держава
ми та волевиявлення яких з точки зору
міжнародного права приписується ко
лективу суб’єктів, причому на основі
цього виникають певні правові на
слідки». Це визначення підкреслює
можливість міжнародної організації
мати свою правову волю, яка є загаль
ною волею всього колективу. Також
Д. Анцилотті зазначає, що в соціально
му відношенні воля міжнародної орга
нізації не може бути єдиною (одно
рідною). «Зрозуміло, що єдність
волевиявлення означає тут суто в юри
дичному значенні, — пише Д. Анци
лотті, — а не в соціологічному» [2, 15].
Американський професор Г. Кель
зен дав таке визначення міжнародної
організації: «Міжнародна організація
створюється міжнародною угодою,
яка створює спеціальні органи міжна
родного співтовариства для виконан
ня цілей, заради яких створюється
міжнародне співтовариство» [2, 15].
У цьому визначенні підкреслюється
необхідність для міжнародної органі
зації мати конвенційний базис та орга
ни, здатні виконувати цілі міжнарод
них організацій.
У рамках Комісії міжнародного
права ООН також мали місце декілька
визначень поняття міжнародної орга
нізації.
Так, наприклад, англійський про
фесор Дж. Брайерлі в першій доповіді,
наданій ним Комісії в 1950 р., як
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спеціальний доповідач по праву між
народних договорів давав таке визна
чення міжнародної організації: «Асо
ціація держав, яка має спільні органи і
створена міжнародною угодою» [2,
16].
У 1956 р. англійський юрист
міжнародник Дж. Фітцморис у до
повіді, наданій також Комісії, предста
вив таке визначення: «Поняття міжна
родної організації означає колектив
держав, створений угодою, з консти
туцією і загальними органами, та є
особою, відмінною від країнчленів, є
суб’єктом міжнародного права з пра
вом укладати угоди» [2, 16]. Основ
ним недоліком цього визначення є те,
що поняття міжнародної організації
тут пов’язане з її якістю міжнародної
правосуб’єктності. Насправді не всі
міжнародні організації завжди обов’я
зково були суб’єктами міжнародного
права.
Більш прийнятним можна вважати
визначення поняття міжнародної ор
ганізації, надане в Комісії міжнарод
ного права ООН у 1968 р. спеціальним
доповідачем з питання «Про відноси
ни між державами і міжурядовими
організаціями», єгипетським професо
ром А. ЄльЄріаном. «Міжнародна
організація є асоціація держав, створе
на угодою, володіє конституцією і
спільними органами і має юридичну
особу, що відрізняється від особи дер
жавчленів». В основі цього визначен
ня лежить визначення міжнародної
організації, надане в 1956 р. Дж. Фітц
морисом [2, 16].
У західній науці міжнародного пра
ва нерідко ігнорується реальна юри
дична природа і політична сутність
міжнародних організацій як органів
співпраці суверенних держав. Голо
вний недолік у підході до вивчення
міжнародної організації в західній на
уці полягає у тому, що вона абсолюти
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зує метод дослідження і абстрагується
від соціальної природи міжнародної
організації, яка визначається класо
вою сутністю тих держав, що беруть у
ній участь. Звідси безрезультативність
досліджень поняття міжнародної ор
ганізації, а іноді навіть відсутність
необхідності в чіткому визначенні по
няття міжнародної організації.
У радянський науці поняття міжна
родної організації було надано Г. Мо
розовим: «Міжнародна організація —
це стабільна форма міжнародних від
носин, що містить у більшості випадків
контрагентів щонайменше з трьох дер
жав і має погоджені її учасниками цілі,
компетенцію діяльності та свої органи,
а також інші специфічні організаційні
інститути (це може бути статут, проце
дура, членство, порядок роботи, прий
няття рішень тощо), цілі та діяльність
будьякої міжнародної організації ма
ють відповідати загальновизнаним
принципам міжнародного права, за
кріплені в Статуті ООН» [2, 17].
Визначення міжнародної організації
дають різні вчені, професори з міжна
родного права. Наприклад, О. Зайцева
визначає міжнародну міжурядову ор
ганізацію як стабільну форму міжна
родних відносин, членами якої є суве
ренні держави, яка має спільні цілі,
компетенцію діяльності та свої органи
й інші специфічні інституції.
Е. Шибаєва та М. Поточний дають
таке визначення: «Міжнародна (міжу
рядова) організація — це об’єднання
держав, створене на основі міжнарод
ної угоди для виконання певних цілей,
має відповідну систему органів, воло
діє правами та обов’язками, які від
різняються від прав та обов’язків дер
жавчленів, і створене відповідно до
міжнародного права» [2, 17].
Додамо ще декілька визначень. Зо
крема, В. Муравйов дає таке: «Міжна
родна (міждержавна) організація — це
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об’єднання держав, створене на основі
міжнародного договору для виконан
ня певних цілей, що має систему
постійно діючих органів, які воло
діють міжнародною правосуб’єктні
стю, й засноване відповідно до міжна
родного права».
Як зазначають Т. Циганкова і
Т. Гордєєва, стосовно сутності міжна
родної організації серед спеціалістів
існують два підходи: звужений (інсти
туціональний) та розширений. Відпо
відно до першого трактування міжна
родна організація — це стабільний
інститут багатосторонніх міжнарод
них відносин, який створюється, що
найменше, трьома сторонами (держа
вами) і має погоджені учасниками
цілі, компетенцію та свої постійні ор
гани, а також інші специфічні політи
коорганізаційні норми (статут, член
ство, процедура, порядок прийняття
рішень). Якщо спиратися на саме
визначення, то можна визначити такі
критерії: об’єднання різнонаціональ
них сторін (держав, юридичних та
фізичних осіб); погоджені, спільні,
постійні цілі; наявність міжнародного
установчого документа; постійні орга
нізаційні інституції; політикоор
ганізаційні норми; юридична рівність
учасників; відповідність цілей ство
рення та діяльності загальновизнаним
нормам і принципам міжнародного
права [5, 12–13].
При цьому всі міжнародні органі
зації є різними, а елементами, що
відрізняють одну від одної, є сфера
діяльності, цілі, характер компетенції,
організаційна структура, членство,
процедурні питання.
Представники другого підходу
твердять, що міжнародна організа
ція — це будьяка група або асоціація,
яка у своїй діяльності виходить за
межі однієї країни і має постійну
структуру органів. Таке розширене
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тлумачення припускає віднесення до
міжнародних організацій транснаціо
нальних корпорацій. Крім того, в
західній літературі часто використо
вується термін «міжнародний інсти
тут» у трьох значеннях: міжнародної
конференції (конгресу); міжнародної
комісії (комітету); міжнародної орга
нізації. Усі ці установи, безумовно,
мають родову спільність: міжнародна
сфера діяльності, міжнародний харак
тер компетенції та відповідний ме
ханізм здійснення регулювання між
народних відносин. А відрізняються
вони своїм місцем та правовим станом
у системі міжнародних відносин.
Міжнародні конференції та міжна
родні комісії, як правило, не є суб’єк
тами міжнародного права, а міжна
родні організації — так [5, 13].
У визначеннях, що надаються те
орією і практикою, відсутній елемент,
який має вирішальне значення для
виділення організації з інших міжна
родних органів — визнання за нею
статусу міжнародної організації дер
жавами.
Отже, загальновизнаного визна
чення міжнародної організації немає.
У багаточисельних доктринальних
визначеннях виокремлюють такі її оз
наки: об’єднання суверених держав;
наявність установчої угоди; загальні
постійні цілі та принципи; постійні
органи; наділення міжнародною пра
восуб’єктністю; відповідність загаль
новизнаним принципам і нормам
міжнародного права.
Різноманітна й активна міжнарод
на діяльність міжнародних органі
зацій, їх чисельний ріст і зумовлена
цими чинниками необхідність розвит
ку міжнародноправового регулюван
ня їхньої діяльності сприяли утворен
ню в системі сучасного міжнародного
права нової його галузі — права міжна
родних організацій. Тільки в останні
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століття, й особливо з утворенням
ООН, міжнародні організації стали
відігравати все більш помітну роль у
розвитку міжнародних відносин.
Таким чином, існує багато видів ор
ганізацій певного характеру, які посі
дають особливе місце в системі міжна

родного права. Вони надійно увійшли
в структуру системи міждержавних
відносин як важливий елемент, без ко
трого функціонування всієї системи
неможливе.
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Вступне слово головного редактора
На сьогодні у реформуванні судової системи України державою зроблено
перший крок, тим не менш є всі підстави говорити про те, що проведена рефор
ма не повною мірою відповідає міжнародним стандартам у сфері правосуддя та
незалежності судової влади, що необхідне подальше вдосконалення консти
туційних положень, які визначають організацію судової влади та здійснення
правосуддя в Україні. З огляду на це, журнал «Право України» звернувся з
відповідними запитаннями до авторитетної людини у цій сфері, судді Верхов
ного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці — Віктора Кононенка.
© В. Кононенко, О. Святоцький, 2010
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О. Святоцький: Шановний Вікторе
Івановичу! Яким, на Вашу думку, має
бути суддя як фахівець, як людина?
В. Кононенко: Зізнаюся, що з при
воду цього запитання накопичилося
стільки думок, спостережень, заува
жень, зрештою, неприйняття того, що
чуже моєму єству… Навіть не знаю, з
чого починати. Тому, мабуть, краще
взяти за основу правило «мовчи, ро
зум — кажи, досвід». Але спершу спро
буємо відповісти на запитання, хто ж є
суддя.
Ми б дуже хотіли, аби всі судді бу
ли розумними, порядними, справедли
вими і гуманними. Саме цим вимогам
повинна відповідати ця дуже важлива
для суспільства професія. Але в житті
не завжди так буває. Суддя, як будь
яка людина, має свої духовні цінності,
свої погляди, схильний помилятися
так само, як і кожен. Але громадянин
України хоче бути впевненим, що його
справу розгляне тільки порядний і
справедливий суд. Тому і звертається
до судді: «Ваша честь!»
З моменту зародження історії люд
ства, в усі історичні епохи авторитет
судді був високим. Тому всі політичні
сили завжди намагались або зберегти
владу судді, або набути її. Не будемо
забувати, що коли судді починають
втручатися у політику, правосуддя
втрачає своє незаплямоване обличчя.
Отже, яким повинен бути суддя?
Аналіз сьогоднішньої практики і
досвід минулого підказують, що пер
шим у судовій діяльності постає
питання неупередженості судді. А це
залежить не лише від моральних якос
тей особистості. Реально така неупе
редженість може бути непохитною
лише за умови, що суддя стає незалеж
ним не тільки від законодавчої та
виконавчої влади, а й від інших сил,
структур та фігур, що можуть прямо
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чи опосередковано впливати і тиснути
на нього. Але незалежність — це обо
в’язкова умова, не виконавши якої
марно сподіватись на справедливі
рішення.
Далі: важливо, напевно, щоб суддя
став професіоналом. Знаєте, в чому
полягає різниця між професійним
суддею і суддеюпрофесіоналом? Різ
ниця така існує, і вона істотна. Нині
доводиться чути від молодих колег:
«Що ви, мовляв, мене тут повчаєте?
Я — професійний суддя!» Але я запи
тую: а чи ви вже стали професіона
лом? Варто заглянути в особову спра
ву цього судді, і виникає безліч запи
тань. Людина закінчила академію
МВС, працювала спершу в міліції, а
потім опинилася на посаді судді. Себ
то ця особа, поперше, не отримала
специфічних для судді знань, не про
ходила практику в судах, не побувала
сам на сам з людьми в районному суді,
де все, як кажуть, просто і наочно.
Такий суддя у справах бачить лише
формальні сторони.
Професіонал — це щось інше. Така
людина ще в юності (але вже цілком
усвідомлено) обрала фах судді. Отри
мала відповідну підготовку. Пройшла
практику — бажано не лише в судових
інстанціях, а й у наближених до неї
структурах: прокуратурі, адвокатурі.
А потім працювала суддею, щодня ви
вчаючи або розглядаючи справи, бажа
но як цивільні, так і кримінальні. Пра
цювала, постійно самовдосконалюю
чись, штудіюючи закони, «копаючись»
в архівах, аби знаходити прецеденти і
порівнювати зі своєю практикою. А ще
у вільну хвилину вивчати психологію,
конфліктологію, історію соціальних
взаємин... Суддя як професіонал має
працювати над справами і над собою
18 годин на добу. Накопичені ним
знання та досвід відіграють свою роль.
Можливо, я намалював дещо іде
альну картину, але вона видається та
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кою лише на перший погляд. Мало
хто, крім власне суддів, замислюється
над тим, якто воно бути у цьому
відповідальному ранзі. Коли я чую на
думані розмови про «незалежність»
суддів, то спадає на думку інше. Нехай
у законодавстві про статус суддів на
кожній сторінці тричі буде вписано
«суддя має бути незалежним». Це не
спрацює. Суддя не лише повинен
(«повинен» — це вже примус), а свідо
мо має бути незалежним від усього.
Суддя не має права ставати членом
тієї чи іншої політичної партії, навіть
явно поділяючи певну ідеологію.
Кажуть, що суддя, особливо під час
вивчення чи розгляду справи, під час
судового розслідування, повинен від
мовитися від самого себе. Тобто навіть
коли на лаві підсудних сидить убивця
кількох людей, суддя повинен дивити
ся на нього як на особу, що скоїла зло
чин. І слідство та суд мають довести її
вину доказово, без тіні сумнівів.
А тепер складемо усе це докупи.
Політичною чи громадською діяль
ністю судді займатися не можна,
емоції виявляти — також, вступати в
надто близькі контакти зі сторонніми
людьми не бажано. І все це задля того,
щоб залишатися справедливим, неупе
редженим, незаангажованим... Гадаю,
я відповів на запитання про суддю як
людину.
О. Святоцький: Вирішуючи долю
людини, як бути справедливим і вод
ночас точно діяти за законом?
В. Кононенко: Даруйте, але,
здається, ви ніби виключаєте те, що це
можна поєднати. Тобто, за Вашою
логікою, суддя може бути або справед
ливим, або формальним, нудним і
жорстоким виконавцем закону. Але за
канонами суддівської роботи справ
жній суддя має поєднувати і те й інше.
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За умови, коли, як вважають філо
софи, ідеальної справедливості взагалі
не існує, нам, суддям, слід балансува
ти між певними усталеними канонами
справедливості та нині чинним (під
креслюю — саме нині чинним) законо
давством. Далі запитання: як бути,
коли в залі судового засідання як
сторони спору зустрілися два непри
миренних егоїзми? Як їх розвести так,
щоб навіть сторона, яка визнана у
спорі винною, вийшла з суду без прок
льонів та затамованої образи? А коли
злочин настільки небезпечний, що
підсудному, за всіма ознаками, слід
призначати виняткову міру пока
рання?
Відповіді на всі ці гострі запитан
ня — у якостях судді, котрий за допо
могою свого професіоналізму, своєї
мудрості так «розкермує» ситуацію,
що всім стане зрозуміло: це і є опти
мальне у такій ситуації рішення.
Тверде і постійне бажання кожному
воздати відповідно до його заслуг —
ось чим керується справедливий суд
дя. Заслужив ти ту чи іншу кару —
отримай її. Невинний, потрапив у чор
ний вир помсти чи заздрощів — ти
вільний.
Отже, щоб бути справедливим і
водночас чітко дотримуватись закону,
суддя має бути незалежним. Щоб до
тримуватись закону під час прийняття
рішень, суддя має бути звільнений від
стороннього впливу та особистої
заінтересованості. Підсудний, суспіль
на думка, середовище, політичні рі
шення і погляди не повинні впливати
на суддю. Він має рівно віддалятися
від сторін і оминати рішення, які ма
ють ознаки узагальнення, інстинктив
ності, суб’єктивізму, суперечності.
При прийнятті рішень суддя повинен
керуватися сучасною наукою та логі
кою, а не особистою думкою і тлума
ченням того, що відбувається.
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О. Святоцький: Суддя, на Ваше
переконання, повинен мати в душі
презумпцію любові до людини, поваги
до її слабкостей. Якщо суддю полиши
ло це почуття — одразу ж подавай у
відставку, адже поволі та впевнено пе
ретворишся на ката. Як вдавалося це
оминати?
В. Кононенко: Ми вже проводили
чітку межу між професійним суддею і
суддеюпрофесіоналом, і говорили
про те, що потрібно для того, аби стати
гідним другого визначення. Тоді я ви
пустив одну важливу деталь. Щоб ста
ти професіоналом, суддя не раз себе
обов’язково перепитає: чи моя це
справа, за яку я взявся? За суто людсь
кими мірками? І коли внутрішнім чут
тям визначаєш, що це не зовсім твоє,
то краще піти в іншу сферу.
Так, вираз «презумпція любові до
людини» — це мій, коли хочете, девіз.
Я його справді висловлював неодно
разово. І про повагу до слабкостей
людських постійно говорю. Людя
ність — це не трибунні вигуки про лю
бов до людей. Це — вміння не набли
жатися впритул. Але за умови, що
маєш за душею співчуття, співпере
живання і чітке розуміння, що всі ми,
люди, істоти слабкі та небезгрішні. От
яке правило підходить для судді іде
ально.
Ще на самому початку моєї роботи
суддею (я працював у районному суді
міста Керчі) одна з моїх перших справ
стосувалася долі місцевого хірурга.
Так склалися обставини, що він, пере
буваючи у стані психологічного стре
су, випив зайвого, полаявся з сусіда
ми, трохи побешкетував. На хірурга
поскаржилися. Справа дійшла до су
ду. Партійні органи рекомендували
судді, тобто мені, визначити міру по
карання у вигляді 15 діб із залучен
ням до суспільно корисної праці. Але
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я, обдумавши ситуацію, вирішив інак
ше та призначив хірургу штраф. Мої
міркування, гадаю, були і людяними, і
справедливими. Чоловік аж ніяк не
входив до переліку злісних хуліганів.
Так у житті склалося. Та й уявіть собі,
скільки життів мав врятувати лікар за
ці 15 діб! Ясна річ, моє рішення вик
ликало сильне невдоволення в місь
комі партії, але, зрештою, мене як суд
дю захистила і вища судова, і вища
партійна інстанції. Сам винуватець
залишився задоволеним таким рішен
ням суду, адже публічний сором був
би для нього дуже суворим покаран
ням.
Також важливою гарантією неупе
редженої поведінки судді та прийнят
тя ним справедливих рішень слугує
соціальний контроль громадян в умо
вах гласності (відкритості) судового
розгляду. Публічний характер право
суддя, що забезпечує його відкритість
і сприяє контролю з боку суспільства,
має й ту особливість, що стимулює
суддю контролювати свою поведінку,
дотримуватись норм закону, «відігра
вати» належну роль судді. Суддя, бу
дучи справедливим, своєю поведінкою
у відкритому публічному процесі по
винен підтверджувати цю якість. Суд
над людиною допускає її право бути
почутою суддею і співгромадянами,
право пояснити суть своїх вчинків і
розраховувати на розуміння. В обста
новці публічності значно знижується
можливість засудження невинного
або призначення підсудному надмірно
суворого покарання. Тому всі міжна
родні норми, що стосуються здійснен
ня правосуддя, вказують на публіч
ність як на необхідний елемент його
справедливості.
О. Святоцький: Кажуть, потрібно
запобігати злочинам, злочинний за
дум придушувати в зародку. Чи
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завжди ви були спроможні виявляти і
знешкоджувати такі задуми?
В. Кононенко: На Ваше запитан
ня можна відповісти дуже коротко:
це не функція і навіть не покликання
судді. Спробуйтено визначити —
має та чи інша людина, зовні нор
мальна, комунікабельна та весела,
нахили до вбивства чи інших небез
печних злочинів?
Суддя бере чергову кримінальну
справу тоді, коли злочин уже скоєно.
Є конкретний винуватець. Тож неза
лежно, якісним було досудове слідство
чи ні, йому належить визначити, вину
ватець це чи може до суду привели не
винну людину. Тобто ми, судді, маємо
справу вже зі скоєними правопору
шеннями. Ми мусимо визначити істи
ну в стадії доконаного факту, а не
пірнаючи у глибини людської психо
логії, придушувати, як ви кажете, гріх
у зародку. Хоча, скажу відверто, суддя
з роками стає вправним психологом.
Він здатен із першого контакту з люди
ною багато чого визначити про її ха
рактер. Але ці навички не настільки
глибокі, щоб ще до скоєння злочину
бачити потенційних злочинців.
Однак спробую все ж дати відпо
відь на Ваше запитання, адже в ньому
закладене цікаве раціональне зерно.
Мій досвід підказує, що хай не пана
цеєю, але дієвим заходом може бути
профілактична робота, всі її форми та
методи. Раніше, приміром у радянські
часи, проводилась велика профілак
тична робота і з правового виховання
людей, і з запобігання злочинам, у то
му числі й особливо небезпечним. До
цієї роботи були залучені працівники
як правоохоронних органів, так і пра
восуддя, зокрема й судді. Лише за
таких умов можна ставити серйозне
запитання: чи можуть такі заходи зу
пиняти намір потенційного злочинця,
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

котрий готується вчинити злодіяння,
убивати?
Прикро, але сьогодні така профі
лактична робота майже не здійснюєть
ся. А чинний Кримінальнопроцесу
альний кодекс зобов’язує суд по
кожній кримінальній справі з’ясувати
причини й умови скоєння злочину. Ці
положення закону закріплені й у по
становах Пленуму Верховного Суду.
Потрібно взятись за вирішення про
блеми усім, як кажуть, миром. І школі,
і вищим навчальним закладам, і трудо
вим колективам, хоча останнє поняття
зазнало істотної трансформації. Нам
слід практикувати більше позитивних
телепрограм на тему «злочин–пока
рання». Не «смакувати» кримінальну
хроніку, як це робить чимало жур
налістів, а розумно й зважено підходи
ти до таких питань. Скажімо, детально
проаналізувати якийсь резонансний
злочин. Виносити питання судово
правової практики на суд громадсь
кості. Телепередачі на зразок «Суд
іде» розглядають дріб’язкові справи,
до того ж надто поверхово, не дошуку
ючись причин і мотивів. А треба пока
зувати, що жодний злочин, у тому
числі й убивство, не дало очікуваного
результату, не вирішило тих проблем,
які були у планах злочинця.
Хочу наголосити: боротьба з право
порушеннями за жодних обставин не
повинна перетворюватися на «ком
панійщину». Ми вже це проходили,
але без особливих успіхів. Тому суддя
своєю поведінкою, особливо при роз
гляді конкретної судової справи, не
повинен виявляти неповагу до інших
учасників процесу, зокрема ігнорувати
адвокатів, правова позиція яких
відрізняється від його точки зору та
думки прокурора. Прикро, коли суддя
виконує, а в деяких випадках просто
змушений виконувати функції дер
жавного обвинувача.
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О. Святоцький: Ви були суддею
Верховного Суду СРСР та Верховно
го Суду України. Ваш багаторічний
суддівський досвід став у нагоді, коли
ви працювали в робочій групі з роз
робки концепції судовоправової ре
форми 1992 року та проекту Закону
«Про статус суддів». Які ваші особисті
напрацювання та пропозиції не були
враховані законодавцем?
В. Кононенко: У ті часи, зрештою,
як і тепер, щодо шляхів розвитку
вітчизняної судовоправової системи
боролися прибічники двох підходів.
Назвемо їх (зрозуміло, умовно) здоро
вими консерваторами та радикальними
новаторами. Перші, до яких відношу й
себе, наполягали на тому, щоб зберегти
кращі напрацювання та систему попе
редньої школи. Скажімо, я особисто
тримався на такому курсі з кількох при
чин. І наполягав, щоб ми під час вироб
лення концепції позбулись однієї ра
дянської вади судової системи — її ка
рального спрямування. Щоб вона чітко
повернулася обличчям до простої лю
дини, до захисту її прав та інтересів. Усе
інше, наголошував я та мої однодумці,
чітке та продумане. До такої самої дум
ки схилялися американські експерти,
які у складі делегації побували в Ук
раїні, вивчали нашу судовоправову си
стему. І вони залишилися про неї гарної
думки. Адже вся система судоустрою
була життєспроможною. Працювала
чітко система судочинства, судді, обрані
народом, залишалися самокритичними
і здатними підтримувати весь організм
у нормальному стані. Чого бракувало,
то це, мабуть, справжньої незалежності
суддів, достатнього матеріальнотех
нічного забезпечення судів та суддів.
Свою роль вищої судової інстанції ви
конував Верховний Суд.
Усе сказане мною було в основі
власне моїх підходів щодо проведення
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судовоправової реформи. Пропо
нується, власне, не реформа, а переве
дення цілком робочої, потужної маши
ни на інший курс. Реформа має зводи
тись до того, щоб не карати того, хто
так чи інакше потрапив до рук
слідства, а за законом захищати про
стого громадянина, тобто судити спра
ведливо, гуманно, зрештою — мудро.
Однак комусь (а це ті реформатори,
котрих я назвав радикальними новато
рами) кортіло дощенту знищити не ли
ше радянську систему, а й нагадування
про неї. Кинулись вони переймати
світовий досвід. Одні вважали, що
французька система найліпша, інші
відстоювали німецькі підвалини, були
й такі, хто кивав у бік південноафри
канської системи. І почали новатори
проштовхувати кожен щось своє. Ре
зультати ми бачимо. Таке враження,
що українську судовоправову систему
просто засмикали. Найгірше, що наша
судова система віддалилася від насущ
них потреб простого громадянина. Про
який захист може йтися, коли він
навіть не знає, до якого суду йому звер
татись. А якщо навіть і пощастило по
трапити куди належить, то громадянин
зі своєю скаргою ризикує потрапити у
вир тяганини, невиконання вже прий
нятих рішень. Цього хотіли наші нова
тори? Вони сьогодні кажуть, що бажа
ли іншого, але їм, бачите, не дали роз
горнутися. Суцільне лукавство! Адже
народ судить не по тому, здійснились
чиїсь забаганки чи ні. Він оцінює по то
му, що бачить на власні очі, що пережи
ває власною душею.
Тож мені спільно з однодумцями
сьогодні доводиться «остуджувати» ті
гарячі голови часів «суверенного ро
мантизму» і переконувати: якби ми
пішли консервативним шляхом, то,
поперше, судова система не стала б
такою розхитаною та вразливою для
навіть найменших політичних «вітер
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ців». Подруге, ми, зосередившись на
якісних показниках, підняли б статус
суддів як незалежних професіоналів,
покращили б умови роботи суддів
ського корпусу. І, потретє, опинилися
б зовсім поруч із громадянином, а не
злетіли б у правові емпіреї.
О. Святоцький: Нині з ініціативи
Президента України Віктора Янукови
ча зроблена ще одна спроба здійснення
у країні судовоправової реформи,
Верховна Рада у невідкладному поряд
ку розглянула запропоновану нову ре
дакцію Закону «Про судоустрій та ста
тус суддів». Які Ваші думки з приводу
цих новацій? Що насамперед слід було
врахувати, що потребує доповнення?
В. Кононенко: Мої думки волів би
висловити через таку квінтесенцію.
Будьяка реформа у демократичній
державі має здійснюватися під знаком
людини. Особливо це стосується судо
воправової системи, яку і нинішня
влада, і попередні називають «осно
вою основ». Ніхто не сперечається: ця
система є основою істинно правової
держави, без чого демократія — просто
порожній звук.
Сьогодні, як і колись, чую: «так хоче
народ», «це зробить суди наближени
ми до потреб громадян» та інші гасла,
котрі, вибачте, провисають, як вітрила
під час повного штилю. Бо якщо
відверто, хіба вже так важливо для пе
ресічного громадянина те, що нині
підвищується роль Вищої ради юс
тиції? Що істотно змінюється роль та
місце в загальній системі Верховного
Суду? Громадянин, не відкриваю нової
істини, а повторюю прописну, в будь
якій пертурбації бюрократії бачить ли
ше зло, а не добро для себе. А нинішня
(чергова) судовоправова реформа, як
на мене, не позбавлена цих малозро
зумілих «бюрократичних маневрів».
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

Комусь знову і знову хочеться бачити
суди та суддів біля власної ноги. Хтось
укотре боїться відпустити суддів у
нішу незалежності від тиску, а залеж
ності лише від волі народу. Декому
навіть у страшному сні не присниться
те, щоб віддати справу добору, розста
новки, оцінки, «вибраковки» кадрів
суддівському «корпоративу», а не яки
мось бюрократичним наростам.
Не розбиратиму чергові новації за
пунктами. Поставлю лише кілька за
питань. Цей закон забезпечить таку си
стему судоустрою, коли суд опиниться
поруч із громадянином, тут швидко
вирішать усі спори, а потім доб’ються
оперативного та однозначного вико
нання рішення? Коли відповідь буде
«так», усе стане на свої місця, тоді я за
такі новації. Ще запитання: в який бік
зміниться статус суддів? Він зможе, як
кажуть, розправити плечі, проводити
судові засідання не у своєму кабінеті,
як нині повелося через брак відпо
відних приміщень, на нього не тисну
тимуть політичні партії, він не підля
гатиме масованим звинуваченням у ха
барництві та непрофесіоналізмі? Коли
новий закон розставить усе на свої
місця, тоді я та інші громадяни його
підтримаємо. Тому давайте почекаємо.
Адже машина новацій запущена, тепер
потрібен час, аби побачити, куди вона
прямує.
От ви запитуєте про мої думки що
до нинішньої судовоправової рефор
ми. Скажу, що я спробував попрацю
вати на неї з певним упередженням.
Я написав особисто Президенту Ук
раїни Віктору Федоровичу Януковичу
листа. До речі, подібні листи я писав і
попередньому Президенту, і кільком
прем’єрміністрам, і спікерам парла
менту. Бачите, переконаний, що суддя
професіонал — це людина, котра
підходить до своєї справи не формаль
но, не «портфельно», а зацікавлено,
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з уболіванням за свою професію. І ко
ли такий суддя — діючий він чи вже
перебуває у формальній відставці —
відчуває небезпеку для своєї справи,
чітко помітить, що державні мужі
правлять «цабе», коли треба «цоб»,
тоді він подає свій голос. Зобов’язаний
це робити, бо він залишається суддею
довічно. І йому не все одно, хто і в
яких умовах прийде йому на зміну.
Тому й пишу листи. Зокрема, у листі
до В. Януковича мені довелося зверну
ти увагу глави держави на кілька речей.
Скажімо, на необхідність боротьби з
підміною постулату верховенства пра
ва підходом «закони — для всіх, а безза
коння — для обраних», лукавими спро
бами остаточно політизувати судову
владу, підім’яти її двома іншими під
гаслами державної турботи про неї,
нівелюванням роботи великого корпу
су оперативнослідчих та судових
працівників через здійснення реформ
на «злобу дня», через доведення їх до
жебрацького стану. Це — у загальному
сенсі. Містяться в листі також деякі
практичні рекомендації, які, на мою
думку, могли б зробити судову систему
наближеною до запитів людей. При
міром, необхідність повернення до
інституції обласних судів, надання їм
права не лише на апеляційне, а й на ка
саційне судочинство, наведення ладу з
Верховним Судом, який би мав повне
право називатися «вищою судовою
інстанцією країни». Чимало є пропо
зицій щодо того, як судову владу зро
бити дієвою та здатною постояти за
інтереси народу. Не міг я, звісна річ,
обійти питання добору, розстановки та
оцінки професійних та моральних яко
стей суддівських кадрів. Торкнувся
також такої важливої проблеми, як
захист прав потерпілих. Адже ми сьо
годні говоримо і щось робимо у сенсі
захисту прав підсудних та засуджених,
забуваючи про десятки тисяч тих, хто
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постраждав унаслідок більших чи мен
ших злочинів. Тобто я виклав у листі
основні свої думки щодо проведення
справжньої, а не «окозамилювальної»
судовоправової реформи. Буду радий,
якщо ідеологи та виконавці її скориста
ються моїми порадами.
О. Святоцький: Юстиція та політи
ка, точніше, їх «взаємини» — вічна
проблема, що загострилася у нас до
краю. Яким чином, на Вашу думку,
можна досягти деполітизації юстиції?
В. Кононенко: Ця «хвороба» ха
рактерна не лише для України, яка на
магається (чи робить вигляд, що нама
гається) стати на суверенний, право
вий шлях. Комусь, може, видається,
що ми зі своїми бідами одні на весь
білий світ. Це не так. Тому давайте по
думаємо над відповіддю на Ваше запи
тання: яким чином нині передові
країнидержави позбулися цієї «хво
роби»? Чому там зрозуміли, що
зрощення юстиції та політики — це
пагуба для розвитку?
У тих же славнозвісних щодо заво
ювань демократії Штатах (згадайте, як
«право кольта» поступово переросло у
чітке, безкомпромісне Право), Захід
ній Європі з’явилось досить радикаль
не законодавство щодо розділення
політики та юстиції тоді, коли там
тешні суспільства побачили перед
собою прірву. Ця прірва полягала в то
му, що під загрозою опинилася прого
лошувана та обстоювана демократія.
Це тоді, коли, здавалося, багатопар
тійність давала змогу для розвитку де
мократії. Адже політичним «сильним
світу цього» завжди було замало того,
що вони мають вплив, отримали владу.
Вони ще й хотіли підім’яти під себе
право. Аби юстиція підтримувала їхній
вплив та можливість володарювати.
Тоді й було сказано «стоп!» Тоді судді
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стали не лише шанованими, а й воісти
ну незалежними. А закони перетвори
лися на такі механізми захисту права,
що всі виявилися (хай і з часткою пев
ної умовності) рівними перед ними.
Це, коли хочете, елемент інстинкту са
мозбереження націй та народів.
На тему політизації вітчизняного
права (зокрема судової системи) я б
міг говорити годинами. Вже багато
про це писав — у згаданих мною лис
тах, у своїй книжці спогадів. Тому у
стислому вигляді скажу так. Цей, пря
мо сказати, вбивчий процес започат
кували не нинішні політики. А ті «де
мократи першої хвилі», хто вирішив,
що поточний момент дає змогу
підміняти право діями зі сфери полі
тичної доцільності. От відтоді й поча
лося: хто сьогодні при владі, той і ви
кручує руки прокурорам, суддям. Дій
так, як мені потрібно! Це за тієї ситу
ації, що й закони, чого гріха таїти,
писалися під окремих осіб, а не під
державу. Тепер ми говоримо, що влада
хоче, аби у неї були суддіслуги, власні
судді з прокурорами.
Унаслідок перетягування судово
правової системи не в бік захисту прав
громадян, а для задоволення потреб
конкретних політичних гравців скла
лася парадоксальна ситуація — від
права у найвищому розумінні залиши
лися «ріжки та ніжки». Хтось ствер
джує, що в радянські часи комуністич
на партія керувала всім, у тому числі й
судами. І я, з висоти своєї тривалої
практики, бачу те, що тоді, в «часи за
силля компартії», судді дійсно були
незалежнішими, суди справедливіши
ми, система чіткішою. Повірте, що в
мені говорить не ретроград, не «жерт
ва руйнації тоталітаризму», а профе
сіонал. Ну, скажіть, будь ласка, могли
тоді когось із телеекрану, себто на всю
країну, без слідства та суду називати
злодієм, бандитом чи модним нині
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словом — рейдером? Хіба це ознака
демократизації? Свободи слова? Сво
боди волевиявлення? Ні, це елемен
тарне паплюження класичного права.
Тому, мабуть, мені та багатьом іншим
громадянам й імпонує політика ни
нішньої влади, коли розливання сло
весних помиїв значно поменшало. Ми
заявляємо світу, що стали правовою
державою вже на 80 відсотків, а світ
регоче з того, як ми в цей час залюбки
попираємо елементарне право. От що
таке політизація. Нинішні керманичі
печуться про економіку, зростання
ВВП, підвищення соціальних гарантій
громадян. А слід найперше взятися за
деполітизацію права. До речі, це допо
може й економіці, оскільки має ж ко
лись зникнути той дикий варіант
перерозподілу власності, притаман
ний нашій країні.
А яким чином це можна зробити?
Не створенням же парламентських
комісій з деполітизації! Не прийнят
тям законів того ж зразка. Усвідомлен
ням і засвоєнням, як «Отче наш», гас
ла «Правова держава в небезпеці!»
Наше ставлення до гасел, добре ро
зумію, не зовсім райдужне, але це має
стати, коли хочете, законом законів.
Власне механізми деполітизації
всім відомі. А от набратися сміливості
для того, аби їх задіяти — це пробле
ма… Адже рубати гілку, на якій сидиш,
ніхто зі здоровим глуздом не буде.
О. Святоцький: Як зробити третю
гілку влади та її суб’єктів — носіїв цієї
влади — незалежними?
В. Кононенко: Давайте будемо че
сними. Перед собою, а насамперед —
перед людьми. Аби зізнатись, що неза
лежність загалом — якщо не фікція, то
певний благий намір. Чи світла мрія
людини, що тягнеться з віків, але ніяк
не втілиться в певний еталон. Один із
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моїх улюблених мудреців П’єр Буаст
сказав, що незалежна людина — істота
ідеальна. Згадаємо також класиків
марксизмуленінізму: жити в суспіль
стві й бути вільним від нього… немож
ливо!
Тому мене, приміром, тішать деякі
моменти. Я вже не говорю про наших
демократів, котрі з піною на вустах об
стоюють незалежність та інші демо
кратичні цінності, при цьому повністю
залежні від поруху пальця свого ліде
ра. Давайте говорити про незалежну
пресу чи телебачення. Російська
«Независимая газета» має свого гос
подаря, котрий, у свою чергу, має свої
інтереси та забаганки. Таких явних аб
сурдних речей можна пригадати
безліч. У сенсі нашої розмови неза
лежний суддя — також свого роду фік
ція. Суддя завжди залежний уже хоча
б від того, що становить основу
нинішньої цивілізації — закону. Далі —
він залежний від тих, хто його посадив
у крісло. Раніше це були трудові ко
лективи, які обирали суддю. Нині це
Президент чи Верховна Рада. Зреш
тою, він, якщо чесний та професійний,
нікуди не подінеться від власної
совісті, професійної честі. Отже, еле
менти залежності судді можна наводи
ти й далі.
Однак я, користуючись певною
умовністю поняття, скажу: суддя має
бути незалежним. Однозначно і безза
перечно. Інакше він об’єктивно чи
суб’єктивно перетворюється на важіль
зведення рахунків, політичної кон’юн
ктури, зрештою, дуроломства того, хто
ним керує. Таким чином він перетво
рюється на ката, хоча й не завжди з
власної волі. Найприкріше — суддя
стає маріонеткою, яку комусь вільно
смикати так чи інакше. Отож — про
щавай, право!
Давайте пригадаємо, від чого за
лежний нинішній український суддя.
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Та він буквально оповитий, як мотуз
зям, усілякими елементами залеж
ності. Найперше — залежить від волі
та вказівного перста правлячої партії.
Це при тому, що й неправлячі політи
ки намагаються втручатися в його ро
боту. Сильна опозиція намагається
«спрямовувати» його дії не менше за
правлячу більшість.
Коли вважаємо, що картина накла
дених пут на судову систему не повна,
говоритимемо про залежність суддів
від просто ганебного матеріально
технічного стану. Де це бачено, щоб ре
монт приміщення суду віддавали на
«милість» спонсора? Я вже не кажу,
що це — свого роду прихований хабар.
А ще прикра ситуація, двозначне ста
новище судді, коли на лаві підсудних
може опинитися один із спонсорів. Як
бути?
Залежний суддя також від
постійно розпалюваної в суспільстві
негативної думки про себе. Нині чую,
що почалося чергове «полювання на
відьом». Комусь видається, що коли
влада відсторонить від посади деся
токдругий суддів (не сперечаюсь, мо
же й заслужено, хоча нині частіше за
все непридатними стають чесні, про
фесійні судді, котрі не піддаються ти
ску), то це й буде боротьба з ко
рупцією, продажністю тощо. Але хіба
це вирішує загальні питання? Аж ніяк
не вирішує.
А що ж може їх вирішити? Це здат
на зробити політична воля правлячої
верхівки. Саме таке рішення, за яким
судова влада не на словах, а на ділі бу
де визнана рівнозначною двом іншим
гілкам. Це коли суддівська община ма
тиме змогу вносити певні законодавчі
ініціативи, втручатися у прийняття
рішень щодо роботи судовоправової
системи. Коли, як я вже казав, саме
суддівська корпорація отримає право
власноруч займатися питаннями під
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готовки, розстановки та тестування
кадрів. Тоді й можна говорити про не
залежність суддів. А не про вседозво
леність, як комусь видається. Вони ка
жуть: відпусти суддів з упряжі — вони
такого насудять!
Так, це велика проблема. Адже ті,
хто воліє тримати суддів на короткому
поводу, бояться істинного, незалежно
го суду. У цьому вся причина наших
складнощів та абсурдів. І навряд чи,
говорячи про політичну волю до ство
рення справжньої судовоправової си
стеми, ми чогось від таких доб’ємось.
Отака гірка правда.
Але ж ми говоримо про неза
лежність. Тому, гадаю, слід повернути
ся до тієї системи обрання суддівсько
го корпусу, коли це здійснює народ.
Носій суверенітету. Хай він вирішує,
обирати суддів довічно чи на певний
строк. Але він однозначно має визна
читись: ми, громадяни, даємо суддям
право незалежно і законно вершити
правосуддя, не втручаємося в їхню ро
боту. Але доти, поки вони судять спра
ведливо, неупереджено.
Чіткі закони і дотримання їх бук
вально всіма членами суспільства —
ось основа основ. І суддя приймає рі
шення, керуючись насамперед зако
ном. Суддя не може бути вище писа
них законів та законодавства в цілому.
При здійсненні правосуддя судді ма
ють бути незалежними від усього, але
не від закону. Оскільки судовий про
цес є застосуванням законів іменем
України та відображає суверенітет
народу, він не повинен бути ареною
прояву особистих переживань, по
глядів та ідейних переконань.
На жаль, закони не завжди відпові
дають уявленню судді про право. Але
суддя повинен застосовувати саме ці
закони, хоча постійно та критично їх
оцінювати. Це, до речі, його повсяк
денний обов’язок перед законом,
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людьми і суспільством. Він підзвітний
собі та іншим, а тому повинен бути ге
нератором ідей, опорою суспільства,
борцем за право. Логічний результат:
така критика — не свідчення героїзму
чи відваги. Просто без неї неможливо
зробити правосуддя ще досконалі
шим. Але, виконуючи свій обов’язок,
суддя не має права навішувати на за
кони ярлики «поганийгарний», він
просто не може не застосовувати їх,
тому що судочинство вершиться згід
но з чинним законодавством, реаль
ним, а не абстрактнобажаним. З часів
Сократа повторюється одна прописна
істина: «Закон дотримується тому, що
він закон, а не тому, що він справедли
вий».
Читачеві журналу може видатися,
що Кононенко, бачите, впав у мрій
ливість, ідеалістичність намірів. Але в
цих моїх висновках — істина. Міг би
годинами розбирати все, розкладати
по полицях, оперуючи конкретними
цифрами, фактами, витягами із за
конів. Але, боюсь, таким чином швид
ше б наразився на критику громадян,
що, мовляв, займаюся порожньою ба
лаканиною. Ми — нація, котра досить
довго мовчала, отож почала довго го
ворити. Якщо виговорились, то час
братися за діло. А його, діла, накопи
чилося дуже багато. Тому час нам уже
працювати. А хто це вміє робити?
Професіонали. Наша найголовніша
біда в тому, що ми досі не допустили
до справи державотворення істинних
професіоналів. Професіоналів у бук
вально всіх сферах.
Тому хочу побажати суддям, особ
ливо вперше призначеним, не підхо
дити до справи поверхово, а відчувати,
як б’ється серце кожного разу після
прийняття рішення. Це єдиний спосіб
жити в унісон з цінностями та духом
нашого часу. Це свята боротьба, в якій
повинен взяти участь і кожен юрист,
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В. Кононенко, О. Святоцький

пройнятий ідеалами закону і справед
ливості.
О. Святоцький: Дякую Вам, Вікто
ре Івановичу, за згоду на інтерв’ю,

змістовні та вичерпні відповіді. Спо
діваюсь, що отримана інформація буде
цікавою і корисною для нашого
читацького загалу.

Пропонується видання:

Кононенко В. І., Чирва А. М.
Не місце серед живих. Факти і роздуми — К. : Арт Економі,
2008. — 736 с., іл.
У пропонованому на розсуд читача виданні автори піднімають гострі
питання стосовно скасування такого виду кримінального покарання, як
страта. Чи готове наше суспільство до відмови від смертної кари? Як карати
особливо небезпечних злочинців? Чи є довічне ув’язнення адекватним
покаранням злочинцю, який скоїв злочин за обтяжливих обставин, забравши
не одне людське життя?
Увазі читачів представлені нариси, в яких за фактичними матеріалами як досудового
слідства, так і судового розгляду справ, подаються історії злочинів двадцяти — сорокалітньої
давнини. Описані типи злочинців, їхня психологія й мотивація до скоєння непоправного.
Питання смертної кари розглядається авторами у чотирьох відступах: історичному,
соціологічному, юридичному й альтернативному — що підтверджує його актуальність,
складність і неоднозначність.
Книга розрахована на широке коло читачів.
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ВИДАТНИЙ ПОЛКОВОДЕЦЬ,
ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ І ПАТРІОТ БАТЬКІВЩИНИ

О. СКРИПНЮК
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
керівник відділу міжнародних наукових зв’язків
НАПрН України,
заслужений юрист України

В

історії українського народу та
української державної справи
рід князів Острозьких — видат
них політиків, полководців, меценатів
освіти і культури — посідає чільне міс
це. Особливу роль серед представ
ників цієї династії відіграв князь Кос
тянтин Іванович Острозький — геть
ман Великого князівства Литовського,
маршалок Волинської землі, воєвода
Тракістський, каштелян Віленський,
староста брацлавський, звенигородсь
кий, вінницький, луцький, протектор
православної церкви, один із найвпли
вовіших магнатів ЛитовськоРуської
держави, який сприймався сучасника
ми як суверенправитель. На його до
лю випала історична місія продовжен
ня справи уславлених князів Острозь
ких: Данила — захисника українських
земель від польських загарбників у
XIV ст.; Федора Даниловича — відомо
го полководця, учасника Грюнвальд
ської битви 1410 р. та Гусистських
воєн у Чехії, визволителя Волині та
Брацлавщини від польської окупації;

Василя Красного — здібного диплома
та; Івана Васильовича — хороброго
воїна і переможця в битвах з татарами.
Князь Костянтин Іванович став ус
лавленим сином свого роду, видатною
постаттю свого часу, фігурою історич
ної ваги [1]. Його життя і діяльність
знаменує зв’язок України Княжої доби
і часів Козацької держави.
На жаль, з різних причин легендар
на постать та ім’я цього князя для
більшості сучасників є маловідомими.
Настав час виправити історичну не
справедливість і повернути його імені
достойне і заслужене місце в історії
України та серед її видатних людей.
Такою нагодою є ювілей князя К. Ост
розького — 550 років з дня народжен
ня і 480 років з дня його смерті та ого
лошення 2010 року в Україні Роком
князя К. Острозького.
Народився князь Костянтин при
близно в середині лютого 1460 р. у ро
дині князів Івана Васильовича Ост
розького і N (ім’я невідоме) Іванівни
Бєльської в родовому помісті в Ост

© О. Скрипнюк, 2010
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розі [2] і був наймолодшим сином у
сім’ї. Його дитинство нічим не від
різнялося від його однолітків — дітей
православних магнатів, яких вихову
вали відданості православ’ю, патріо
тизму та захисту рідної землі від іно
земних завойовників.
З 1486 р. князь навчався військової
справи, набував військового хисту і
гарту при дворі великих князів ли
товських і польських королів Ка
зимира IV, Олександра II, Сигізмун
да І Старого у Вільно та Кракові.
У 1492–1494 рр. проявив себе мужнім
воїном у бойових діях у литовсько
московській війні. Молодий князь у
1494–1496 рр. уперше бере участь у
битвах з татарами, що вторгались у
вотчинні землі на Волинь. У цих бит
вах він засвідчив талант військового
тактика і стратега, бойову звитягу.
Відтоді найголовнішою справою всьо
го життя К. Острозького стає війна,
оборона держави від зовнішніх во
рогів, захист її території та співвітчиз
ників. Навесні та влітку 1497 р. князь
очолив оборону українського погра
ниччя зі Степом і разом з братом Ми
хайлом завдав поразки татарам на
Брацлавщині, визволив велику кіль
кість полонених та відібрав багато на
грабованого майна. Під час походу,
організованого великим князем ли
товським та польським королем проти
кримського хана та його союзника —
молдавського господаря, князь Кос
тянтин завдав нищівного розгрому во
рогові, полонивши сина кримського
хана Мехмед Гірея.
Бойові звитяги молодого князя бу
ли високо оцінені урядом. У 37 років
його призначають великим (першим)
гетьманом — найвищим військовим
керівником, головнокомандувачем
збройних сил Великого князівства
Литовського. У 1498 р. Костянтина
Івановича призначають намісником
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брацлавським, звенигородським та
вінницьким [3]. У 40річному віці
князь є найвпливовішою і найшано
ванішою постаттю у державі.
Друга половина його життя нероз
ривно пов’язана із захистом Бать
ківщини від татар та наростаючої аг
ресивності Московської держави.
28 квітня 1512 р. князь разом із поль
ським гетьманом Каменецьким зупи
нив татар під Вишнівцем на Волині.
У битві на Лопушанському полі заги
нуло 5 тисяч татар і визволено із поло
ну 15 тисяч українських бранців,
захоплено 10 тисяч коней. Майже що
року князю доводилося виступати
проти татарських військ. Чергові
успішні перемоги князя відбулися
1518 р. на Київщині та 1527 р. на Во
лині під Кременцем. Але тріумфом
полководця стала битва на річці Оль
шаниці 27 січня 1527 р. У ній загинуло
24 тисячі татар, 700 осіб потрапили в
полон, було визволено 40 тисяч ук
раїнських бранців. Значну частину по
лонених князь розселив на північній
околиці стольного града Острога, за
снувавши татарське передмістя. За
сприяння князя тут була побудована
мечеть. Нагадуванням про ті події є
існування в сучасному місті Острозі
вулиці Татарської. Осідлі татари не
сли військову службу в князівських
хоругвах, здійснювали охорону князя
та його столиці, майна та князівських
володінь в інших містах Волині й зай
малися ремеслами, виготовленням
зброї, вели торгівлю, будували укріп
лення міських стін тощо.
Важливим напрямом військової
діяльності К. Острозького як гетьмана
був захист східного кордону. З XIV ст.
Московська держава під гаслами зби
рання спадщини колишньої Київської
Русі розпочинає проводити політику
територіальної експансії проти Велико
го князівства Литовського. У 50х роках
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Велике князівство Московське веде бо
ротьбу за встановлення гегемонії у
Східній Європі. З середини 80х років
XV ст. московські війська в районі По
оччя на литовському порубіжжі прово
кували збройні конфлікти, які в історії
отримали назву «дивної війни» [4].
У 1492 р. вони захопили ряд ук
раїнських містечок і підійшли до Смо
ленська. З оголошенням війни князь
К. Острозький керує захистом держави.
У генеральній битві 14 липня 1500 р. на
річці Ведрош під Смоленськом мос
ковськое військо, що за кількістю пере
важало литовськоруські загони, завда
ло останнім поразки. Князь К. Острозь
кий був поранений і потрапив на довгі
сім років у полон. Втративши надію на
визволення, він змушений був присяг
нути на вірність московському князю,
за що отримав боярський титул і при
значення в діючі війська на південний
захід для боротьби з татарами. Проте за
першої ж нагоди (інспектування військ
на західному кордоні) князь тікає додо
му. Батьківщина зустріла його як героя,
з великими почестями. К. Острозькому
повертають гетьманську булаву та всі
посади, які він обіймав до полону.
У листопаді 1512 р. Московська
держава без оголошення війни розпо
чинає черговий наступ на Литовсько
Руську державу. У липні 1514 р.
капітулював Смоленськ. Фінансові
труднощі уряду та гальмування шлях
тою скликання війська змусили князя
в 1513–1514 рр. з українськими полка
ми з Волині та Поділля здійснити два
походи з метою визволення захопле
ної поляками Сіверщини. У серпні
1514 р. допомогу литовському війську
надала Польща. Союзні війська об’єд
налися у Мінську під командуванням
короля Сигізмунда. Під Борисовим
командування об’єднаними литовсь
копольськоукраїнськими силами пе
рейшло до князя К. Острозького. Од
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ночасно з метою наведення дисцип
ліни і порядку в армії йому були нада
ні диктаторські повноваження, вклю
чаючи право смертної кари. Надзви
чайні заходи та військовий талант
полководця К. Острозького врятували
критичну ситуацію у війні.
Литовськопольськоукраїнська
армія, озброєна кількома гарматами,
подолавши заболочену місцевість,
швидкими атаками розгромила кілька
московських загонів і досягла Дніпра
в районі Орші. 26 тисячам союзних
сил протистояла 80тисячна армія
вершників Московської держави. За
цих умов князь Костянтин планував
здобути перевагу над ворогом за раху
нок раптового нападу і чітко спланова
ної битви. Скориставшись нерішу
чістю воєводи І. Челяднина, К. Ост
розький успішно провів переправу
війська через Дніпро і зайняв стра
тегічно вигідну позицію. На флангах
була розташована кіннота: праворуч —
польські війська на чолі з Янушем
Сверчевським, ліворуч — литовські
під командуванням К. Острозького, а
між ними добре озброєна піхота.
Ззаду фланги прикривали по три
легкі кінні хоругви. За правим флан
гом на самому краю поля була вста
новлена прикрита батарея гармат. За
тогочасним звичаєм основна атака
мала припасти на лівий фланг. Ще до
початку битви воєвода І. Челяднин
припустився кількох великих прора
хунків: він не перешкодив супротив
никові зайняти вигідні позиції перед
початком битви, хоч ініціатива пов
ністю належала йому; московський
воєначальник розташував свої війська
за класичною схемою проведення ата
ки, сподіваючись трьома концентрова
ними ударами розгромити польсько
литовськоукраїнське військо, не зна
ючи про наявність у супротивника
гармат [5].
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8 вересня правий полк московитів
розпочав атаку. Потіснивши бойові
порядки супротивників московські
війська без подальшої підтримки
«видихлись». Цією ситуацією скорис
тався князь К. Острозький, контрата
кувавши ворога всіма литовськими
силами й частиною польських хоруг
вів. Він розгромив правий фланг воро
га. Водночас на лівому фланзі польські
загони розгромили московські війська,
але з тактичних міркувань відмови
лись від переслідування ворога.
Легкі польські хоругви навмисне
імітували відступ до Дніпра, а важка
кіннота залишилась на раніше зайня
тих нею позиціях.
І. Челяднин всіма своїми силами
вирішив атакувати «відступаючих» і
потрапив у пастку — піших стрільців і
гармат. У московському війську поча
лась паніка. Литовськопольськоук
раїнське військо атакувало полк І. Че
ляднина з усіх боків. У результаті
запеклої битви московське військо за
знало нищівної поразки, кілька тисяч
осіб загинуло і 5 тисяч потрапило у по
лон разом з І. Челяднином та ще 10ма
московськими воєводами. Загинула
майже вся московська еліта — дворян
ство, яке становило основний кістяк
середньовічного війська.
Перемога під Оршею мала історич
не значення. Вона знаменувала пово
рот у тривалих війнах з московитами
на користь Великого князівства Ли
товського, похоронила плани Москви
на завоювання та окупацію земель
західного сусіда. Перемога відкрила
шлях до визволення Смоленська. Од
нак більшість литовської та польської
шляхти не хотіла продовження війни
та виступила за розпуск війська. За
цієї ситуації князь К. Острозький
спромігся повернути захоплені воро
гом міста Мстиславль, Кричев і Дуб
ровно.
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Авторитет князя К. Острозького
сягнув небачених висот. Йому на дер
жавному рівні влаштували урочисті
тріумфи у столицях Вільно, Кракові
та Києві, які досі не знав ніхто з його
сучасників. Протягом своєї військової
кар’єри гетьман взяв участь майже у
70 битвах, здобув 33 перемоги і зазнав
лише 2 поразки. Його перемоги є
наслідком військового таланту полко
водця, мужнього воїна і мудрої люди
ни. К. Острозький вдавався до різних
військових прийомів, спрямованих на
дезорганізацію ворога, перший серед
воєначальників застосував військову
артилерію. У боротьбі з татарами геть
ман залучав до свого війська нову
суспільну силу — запорізьке козацтво.
Військову доблесть і героїзм князя
К. Острозького високо цінували су
часники. Вже у Волинському коротко
му літописі середини XVI ст. йому
висловлювалась велика похвала, а ук
раїнський латиномовний поет С. Пе
калід у поемі «Про Острозьку війну...»
у 1600 р. уславив князя як першого
вождя свого народу, мужнього і до
блесного воїна [6], оцінюючи його
військові заслуги і порівнюючи з ле
гендарними Ромулом, Олександром
Македонським, Тіграном Вірменсь
ким, героями священної та грома
дянської історії, біблійним Авном. За
хоробрість і мужність князя уславив
А. Курбський [7]. А польський король
Сигізмунд Старий у 1527 р., надаючи
князю черговий привілей, величав
його «руським Сціпіоном» і порівню
вав не лише із сучасними воєначаль
никами, а й зі знаменитими мужами
давнини. Погляди короля поділяв
інший видатний поляк — хроніст
М. Стрийковський, який називав кня
зя другим Аннібалом, Пірром і
Сціпіоном руським і литовським, му
жем світлої пам’яті й надзвичайно
прославленої діяльності князя [8].
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Папський легат у Польщі Пізо, лю
дина, яка належала до іншої культури і
конфесії та яку важку запідозрити у
любові до схизматиків, у 1514 р. зазна
чав: «Князь Костянтин може бути
названий кращим воєначальником на
шого часу» [9].
Авторитет та вплив князя посилю
валися завдяки його економічній мо
гутності у Великому князівстві Ли
товському. Його земельні володіння
постійно зростали. У 1497 р. за пере
могу над татарами князь був обдарова
ний землями з містами та містечками
Здовбицею, Здолбуновим, Дерманню,
Лебедями, Окуневим, які стали ядром
його вотчинних володінь. Князь Кос
тянтин заклав основи багатства свого
роду. Головним джерелом його ба
гатств були пожалування від Велико
го князя Литовського, які вдвічі при
множили його землеволодіння. До
1520 р. К. Острозький ще отримав із
державних земель Полонне, Красилів,
Звягель, Здятель, Чуднів, Дорогобуж,
Сатиїв та ін. Сам князь купив Чфис
фов і Романів, заснував Дубно. Важ
ливим джерелом зростання багатств
К. Острозького були його шлюби.
У першому шлюбі з княгинею Т. Голь
шанською К. Острозький отримав
Рівне, Степань, Колодно, Золотив,
Шульжинці, Копись та ін. Другий
шлюб з дочкою князя С. Слуцького
Олександрою також приніс значні
маєтки. Його земельні володіння в Ук
раїні охоплювали майже всю Волинь.
Князь володів величезними ма
теріальними ресурсами і статками, був
одним із найбільших магнатівземле
власників Великого князівства Ли
товського. Саме йому має завдячувати
своїм багатством рід Острозьких [10].
Левову частку своїх багатств князь
виділяв на утримання війська. Волинь
посідала п’яте місце в державі після
Віденського, Тракійського, Жмудсько
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го та Підляського воєводств щодо обо
ронної сили. Князь сприяв розвитку
міст та побудові їх оборонних споруд,
розвитку в них самоврядування, вико
ристанню надбань у цій сфері євро
пейських держав. Він домігся Магде
бурзького права для міста Дубна,
однієї з нових столиць князів Ост
розьких. Для захисту українських зе
мель він перетворив південносхідний
рубіж по лінії Дубно, Рівне, Острог,
Дорогобуж, Полонів, Зв’ягель, Чуднів
на оборонну мережу замків.
Економічна могутність і військові
заслуги князя перед державою стали
основою його впливу на політичне
життя країни. У правлячій ієрархії він
посідав друге місце після Великого
князя Литовського. Після втечі з мос
ковського полону йому були повер
нені колишні староства, а також у
1500 р. подароване староство Луцьке з
титулом маршалка Волинської землі
[3], що забезпечувало йому адміні
стративну та військову владу над
усією Волинською землею. Роль Во
лині у загальнодержавній справі знач
но посилилась. У 1529 р. Волинь
посідала п’яте місце після Віленсько
го, Тракійського, Жмудського, Підля
ського воєводств у державі щодо
кількості оборонної сили.
У 1511 р. Костянтина Івановича
призначено на посаду Віленського ка
штеляна. Завдяки цій посаді він стає
членом Панів — ради Великого
князівства Литовського. У 1522 р. всу
переч існуючій традиції глава держави
Сигізмунд І призначає православного
князя, за його величезні заслуги перед
державою, Тракійським воєводою.
Князь Костянтин Іванович посів пер
ше місце серед світських чиновників у
ЛитовськоРуській державі, що було
порушенням Городельського привілею
1413 р., який забезпечував монополію
католицьких магнатів на обіймання
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найвищих державних посад. Призна
чення схильно сприйняли канцлер
О. Гаштольд і Радзивіли, які мали
значний вплив на короля та верхівку
литовського суспільства. Посади каш
теляна та воєводи забезпечили князю
найвищу сходинку у владній ієрархії
Великого князівства Литовського.
13 серпня 1522 р. королівським при
вілеєм К. Острозькому було дароване
право ставити печатку на документах
та листах на червоному воску. Цим
привілеєм до нього користувалися
найвищі керівники держави.
Князь Костянтин Іванович брав ак
тивну участь у політичному житті дер
жави. Він стає головною опорою коро
леви Бони Сфорца серед еліти Вели
кого князівства Литовського, підтри
мує тісні зв’язки з польською знаттю
та королівським двором. У боротьбі за
впливи при дворі та у зовнішньо
політичній орієнтації він підтримує
партію королеви проти канцлера
О. Гаштольда та його союзників. Вра
ховуючи слабкість литовського вій
ська в умовах зростаючої загрози з бо
ку татар та московитів князь виступав
за тісну співпрацю держави з Польсь
кою Короною в оборонній сфері.
Пам’ять про заслуги і відданість князя
довго зберігалась королівською сі
м’єю, що в майбутньому забезпечило
входження до польськолитовської
влади його синові — ВасилюКостян
тину.
Роль князя Костянтина Івановича
для держави та суспільства не обме
жилася військовоадміністративною,
політичною та господарською діяль
ністю. Велику увагу він приділяв цер
ковній та культурній справам. Його
князювання називають «золотим ві
ком» православної церкви. Діяльність
К. Острозького сприяла поступовій
відміні дискримінаційних постанов,
що обмежували права православної
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церкви і православного населення в
державі. Було відмінено заборону на
будівництво та перебудову кам’яних
храмів. Користуючись своїм впливом,
він намагався найповніше скориста
тись можливостями відродження пра
вославної церкви. Скликаний та керо
ваний ним православний собор відно
вив православну єпископську владу у
Львові. Саме за його клопотанням
Брестський сейм прийняв заборону на
втручання світської влади у церковне
життя. У період його князювання
значно зросла вага і вплив православ
ної знаті в житті держави.
Про моральний авторитет князя
свідчать грамоти короля Костянтину
Острозькому про опіку над майном
митрополії. Сигізмунд І дарував йому
право патроната над Жидачинським
монастирем — найбагатшим на Во
лині. Костянтин Іванович сприяв
зміцненню порядку в церкві, підтри
мав переведення володимирського
єпископа Пафнутія на Луцьку єпар
хію. Його благодійна діяльність на ко
ристь церкви охопила територію всієї
Київської митрополії. Фактично він
був протектором, королемопікуном
православної церкви на території Ве
ликого князівства Литовського [11]:
князь щедро обдаровував землею та
майном православні церкви і монас
тирі. Найбільша частина пожертву
вань князя припадає на церкви у
Вільно, резиденцію митрополитів у
Новогрудку, на Віленський та Троїць
кий монастирі. Великі вклади було
зроблено у церковні святині у його
волинських володіннях. Костянтин
Іванович заснував Троїцький монас
тир в Острозі, зробив багаті дарування
Дерманському, Микільському, Межи
ріцькому монастирям, передавав їм
предмети культового вжитку: бого
словські книги, ризи, хрести, намагав
ся створити при монастирях культурні
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осередки. Особливо велику увагу
князь приділяв КиєвоПечерському
монастирю. Сприяючи його розвит
кові, він передав монастирю друкарсь
ке обладнання та започаткував книго
друкування на Волині та в Києві.
У Вільні князь матеріально та фінан
сово підтримував видання книг
Ф. Скорини. З іменем К. Острозького
пов’язане зародження ренесансної куль
тури в Україні.
Сподвижницька діяльність князя
Костянтина Івановича на державній
національнокультурній ниві сприяла
утвердженню у другій половині
XV ст. — 20х роках XVI ст. серед
еліти і сучасників ідеї, що Литовсько
Руська держава є спадкоємицею Русі
України, а українською землею прав
лять свої суверени. Невипадково на
скульптурному зображенні на над
гробку в КиєвоПечерській Лаврі Кос
тянтина Івановича було зображено з

короною. Помер князь К. Острозький
10 серпня 1530 р. у Вільні. По собі за
лишив двох синів Іллю та ВасиляКо
стянтина. Останній своєю славою та
діяннями згодом перевершив батька.
Князь К. Острозький був постаттю
загальнонаціонального та міжнарод
ного значення. Завдяки його військо
вим перемогам ЦентральноСхідна
Європа зберегла своє європейське об
личчя [12]. Невипадково Литва і
Польща вважають його своїм героєм, а
білоруський народ — національним ге
роєм номер один. Через все своє жит
тя князь свято проніс почуття держав
ного патріотизму. Його постать увіч
нена у бронзі вдячними земляками
нащадками. На центральній площі
міста Острога встановлено пам’ятник
«Острозькій трійці», серед якої є
скульптурне зображення К. Острозь
кого.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы государственной, политической, военной, наци
ональнокультурной деятельности князя Константина Ивановича Острожского.
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З

моменту прийняття у 2001 р.
чинного Кримінального кодексу
України і до сьогодні на його ад
ресу висловлюються різні критичні за
уваження. Частково ці зауваження
вже усунені. В основному це сто
сується формулювань диспозицій ста
тей, а також ухвалення додатково
нових статей Кодексу. Однак деякі з
істотних недоліків Кодексу ще зали
шаються й до сьогодні.
Так, аналізуючи санкцію КК Ук
раїни, слід зазначити, що законода
вець, на нашу думку, використовував
термін «воля» не за призначенням,
оскільки він неправильно відображає
суть та сенс призначення санкції. Було
б правильно у санкції КК України
замість терміна «воля» використову
вати термін «свобода». Щоб більш по
вно й об’єктивно досліджувати і вирі
шити цю проблему, а також з’ясувати
призначення і сенс цих термінів,
насамперед слід розпочати розгляд із
понять цих термінів.
Поняття термінів «воля» і «свобо
да» у філософській, психологічній і
юридичній літературі тлумачаться до

статньо порізному. Тому ці терміни
будуть нами розглянуті послідовно і
детально, а також уточнене їх співвід
ношення. Вважаємо, що дослідження
цього питання доцільно розпочати з
терміна «воля».
Насамперед слід зазначити, що
різні тлумачення терміна «воля» в
історії філософії та психології пов’я
зані з протилежністю детермінізму й
індетермінізму: перший розглядає во
лю як зумовлену ззовні (фізичними,
психологічними, соціальними причи
нами або ж божеством), другий — як
самостійність і незалежність людини
[1, 97].
Так, у великій енциклопедії термін
«воля» визначається як фізіологічна,
психічна здатність тварин і людини
довільно, незалежно від зовнішніх
умов викликати або пригнічувати ті
або інші фізичні акти, а головним чи
ном рухи, і виробляти внутрішні ім
пульси діяльності [2, 137].
В українському радянському ен
циклопедичному словнику термін
«воля» формулюється як складний
психологічний процес, що виявляєть
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ся в активному прагненні людини до
досягнення свідомо поставленої мети,
в регулюванні своєї діяльності і пове
дінки, подоланні труднощів. А також
пояснюється, що вольові дії відрізня
ються від мимовільних (імпульсив
них, інстинктивних) тим, що вони є
усвідомленими й цілеспрямованими.
Воля у людини виникла і розвинулась
історично, у процесі праці й суспільної
діяльності. Воля є функцією мозку,
однією з форм активного відображен
ня реальної діяльності [3, 336].
В українській юридичній енцикло
педії термін «воля» трактується як
соціально зумовлений стан психічного
регулювання поведінки суб’єкта, що
ґрунтується на його прагненні та здат
ності до свідомого вибору мети діяль
ності, шляхів, засобів її досягнення [4,
516].
У сучасній українській енциклопе
дії термін «воля» визначається як
здібність до вибору діяльності і внут
рішніх зусиль, необхідних для її
здійснення [5, 127].
В українській радянській енцикло
педії 1960 р. термін «воля» визна
чається як складний психічний процес,
що виявляється в активному прагненні
людини досягти свідомо наміченої
мети, в регулюванні своєї діяльності і
поведінки, в подоланні труднощів.
А також пояснюється, що вольові, до
вільні дії відрізняються від мимовіль
них (імпульсивних, інстинктивних)
тим, що вони усвідомлені і цілеспря
мовані. Сильна воля є необхідною умо
вою твердого характеру [6, 6].
В українській радянській енцикло
педії 1978 р. початок визначення
терміна «воля» збігається з терміном
«воля», поданим в українській ра
дянській енциклопедії 1960 р., але
потім більш широко і аргументовано
розкривається суть цього поняття, а
також йде розшифровка й акцентуван
214

ня на зв’язку терміна «воля» з функ
цією мозку. А саме: воля у людини
виникла і розвинулася історично, у
процесі праці та суспільної діяльності.
Вона є функцією мозку, однією з форм
активного відображення реальної
дійсності. Вольові дії детерміновані,
тобто причинно зумовлені відображу
ваною об’єктивною дійсністю. І. Сече
нов та І. Павлов своїми дослідження
ми розкрили фізіологічну основу
довільних рухів, показали їхню ре
флекторну природу і детермінованість
зовнішніми впливами [7, 383].
У педагогічній енциклопедії термін
«воля» сформульовано як одна з форм
активного відображення дійсності,
пов’язана з дією людей на навко
лишній світ, з їх практикою; вира
жається у свідомих діях, направлених
на досягнення поставлених цілей,
здійснення яких пов’язане з подолан
ням перешкод: зовнішніх (з боку при
роди або інших людей) і внутрішніх
(що суперечать меті бажання і праг
нення самої людини). Крім того,
дається пояснення, що вольовій лю
дині властиве й уміння утримуватися
від тієї або іншої дії, гальмувати певні
спонукання, погані звички тощо [8,
373–374].
У філософській енциклопедії тер
мін «воля» трактується як свідоме і
цілеспрямоване регулювання люди
ною своєї діяльності. Подібно до всіх
інших видів психічних явищ, воля
представляє процес, рефлекторний за
фізіологічною основою і за типом
здійснення. Це означає, що її перша
причина в об’єктивному світлі, відоб
раження якого в мозку утворює внут
рішню фазу волі, що завершується
системою рухових актів або їх затрим
кою [9, 284].
В енциклопедичному двотомному
словнику 1963 р. термін «воля» трак
тується як психічна діяльність люди
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ни, що виражається у свідомих діях і
вчинках, направлених на досягнення
поставлених цілей, подолання зовніш
ніх або внутрішніх перешкод на шляху
до цих цілей. При цьому акцентується
увага на тому, що особливо важливе
для характеристики волі — уміння
підпорядковувати свої дії суспільним
вимогам. Воля — одна з форм активно
го відображення дійсності. Вольові дії
підпорядковані об’єктивним зако
номірностям і так само, як всі психічні
процеси, включені у причинні зв’язки
і залежності [10, 211].
У великій радянській енциклопедії
термін «воля» трактується як здіб
ність до вибору мети діяльності і внут
рішніх зусиль, необхідних для її
здійснення [11, 349].
У білоруській енциклопедії термін
«воля» визначається як свідома саморе
гуляція суб’єктом своєї діяльності та по
ведінки, яка забезпечує подолання труд
нощів при досягненні мети [12, 270].
У великій російській енциклопедії
термін «воля» розглядається як філо
софське і психологічне поняття, що
означає усвідомлену саморегуляцію й
управління людиною своїми діями
[13, 697].
Істотно відрізняється від усіх пере
лічених вище термін «воля», викладе
ний в енциклопедії сучасної України.
А саме: термін «воля» у звичайній ук
раїнській мові використовують для
позначення: а) менталітету особли
вості осіб та людських колективів, на
явність якої дозволяє їм регулювати
свої психічні стани і процеси та скеро
вувати дії; б) як синонім до слова
«свобода» [14, 143].
У філософській, психологічній та
юридичній літературі достатньо часто
зустрічається термін «свобода волі».
Поза сумнівом, що цей термін також
має пряме відношення до питання, що
розглядається нами.
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У сучасному філософському слов
нику поняття «свобода волі» визначе
но як філософське, що означає само
визначення людини у своїх діях. За
пеклі суперечки, що ведуться з часів
Сократа навколо свободи волі (чи
підпорядкована воля чомусь поза нею,
чи самодостатня), викликані особли
вою життєвою значущістю цієї про
блеми, її центральним положенням в
уявленнях про особу як суб’єкта етич
ної та творчої діяльності; від її вирі
шення залежить визнання відпо
відальності людини за свої вчинки [15,
571].
В українській радянській енцикло
педії поняття «свобода волі» трак
тується як один із аспектів свободи, в
якому розкривається здатність прий
мати рішення зі знанням справи, пану
вати над собою [16, 71].
У сучасній українській енцикло
педії поняття «свобода волі» також
визначається як філософське, що по
значає здатність людини до самовизна
чення у своїх вольових актах [17, 23].
Трохи інакше формулює поняття
«свобода волі» В. Номоконов. Він вва
жає, що змістом свободи волі є здат
ність вибору необхідного суб’єктові
варіанта поведінки. Яким буде вибір —
суспільно корисним чи небезпечним
для суспільства — безпосередньо зале
жить від соціального змісту волі,
соціальноетичної позиції особи [18, 7].
Якщо проаналізувати і зіставити
всі перелічені вище розуміння терміна
«воля», за винятком поняття, викладе
ного в енциклопедії сучасної України,
то нескладно дійти висновку, що всі ці
терміни визначають його як психічну,
свідому і доцільну діяльність людини,
а також те, що воля є функцією мозку.
На нашу думку, найбільш вдалим і
науково обґрунтованим є визначення
поняття «воля», подане в українсько
му радянському енциклопедичному
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словнику: «Воля — складний психіч
ний процес, що виявляється в актив
ному прагненні людини досягнути
свідомо наміченої мети, в регулюванні
труднощів. Вольові дії відрізняються
від мимовільних (імпульсивних, ін
стинктивних) тим, що вони є усвідом
леними й цілеспрямованими. Воля у
людини виникла і розвинулась істо
рично, у процесі праці й суспільної
діяльності. Воля є функцією мозку,
однією з форм активного відображен
ня рельної діяльності» [3, 336].
Що стосується трактування терміна
«воля», викладеного в енциклопедії су
часної України, слід зазначити, що його
розуміння викликає великий сумнів як
з погляду його правильності, так і на
уковості. Аналізуючи це поняття,
відразу виникає два запитання: що це
за звичайна українська мова та яка є ще
в Україні мова, окрім звичайної? Поза
сумнівом, в Україні є тільки одна мо
ва — українська. Вона не поділяється
на звичайну і ще якунебудь. Інша
справа, на території України, як і в бага
тьох країнах світу, є місцеві діалекти.
Ці діалекти жодним чином не належать
до літературної української мови. Тому,
можливо, автор або автори, які готува
ли визначення терміна «воля» для ен
циклопедії сучасної України, певною
мірою орієнтувались на чинний КК Ук
раїни або на якийсь місцевий діалект,
але вже точно не на наукове обґрунту
вання терміна «воля». Іншого пояснен
ня трактування терміна «воля», пода
ного в енциклопедії сучасної України,
знайти неможливо. Тому викладене
визначення терміна «воля» в енцикло
педії є неправильним, а отже, не може
бути використано у наукових працях, а
тим більше у Кодексі.
Розгляд терміна «свобода» ви
дається доцільним розпочати з понят
тя, викладеного у великій енцикло
педії. А саме: «свобода» — це стан са
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мовизначення суб’єкта, що вибирає
цілі і засоби своєї діяльності та висту
пає як свідомий і відповідальний тво
рець [19, 97].
В юридичній енциклопедії, виданій
в Україні, зазначено, що «свобода» у
широкому філософському розумін
ні — природний стан народу або окре
мої людини, який характеризується
можливістю діяти на власний розсуд.
У вузькому розумінні — суб’єктивна
можливість людини й громадянина
здійснювати або не здійснювати певні
дії, що ґрунтуються на його консти
туційних правах і свободах. Основні
постулати вчення про свободу: усі лю
ди вільні від народження і ніхто не має
права відчужувати їхні природні права
[20, 441].
У свою чергу, в сучасній україн
ській енциклопедії термін «свобода»
розглядається як одне з основних по
нять релігії, філософії та суспільного
життя, що має негативний і позитив
ний аспекти [17, 22].
У філософському енциклопедично
му словнику термін «свобода» визна
чено як здатність людини до активної
діяльності відповідно до своїх намірів,
інтересів, під час якої він намагається
досягти поставлених перед собою
цілей. Практична реалізація внут
рішньої свободи особи здійснюється
завдяки об’єктивній можливості або
зовнішньої свободи для такої діяль
ності [1, 569].
Більш просторове поняття «свобо
да» розглядається в сучасному філо
софському словнику. А саме: свобода
як здатність людини оволодівати умо
вами свого буття, долати залежність
від природних і соціальних сил,
зберігати можливості для самовизна
чення, вибору своїх дій і вчинків. Сво
бода є однією з універсальних харак
теристик проблематики людського
буття; питання про свободу — один із
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найважливіших орієнтирів у визна
ченні людиною своїх позицій, свого
життя і діяльності. Проблема свободи
пов’язана зі специфікою людської
історії, у різних типах соціальності во
на знаходить конкретну розміреність,
посвоєму осмислюється. Поняття
свободи пов’язане з поняттями не
обхідності, залежності (незалежності),
відчуження, відповідальності. Взаємо
визначення цих понять і відповідні
схематизми поведінки людей зміню
ються від епохи до епохи, специфічні
для особливих культурних систем [15,
439–440].
У філософській енциклопедії тер
мін «свобода» трактується як усвідо
млена необхідність і дії людини від
повідно до своїх знань, можливостей і
здатності вибору у своїх діях [21, 559].
В українському радянському ен
циклопедичному словнику термін
«свобода» трактується як філософсь
ка категорія, в якій відображається
свобода дій людини як розумної істо
ти. Людська свобода ґрунтується на
пізнанні та практичному використанні
об’єктивних законів, на підкоренні
людиною стихійних сил природи і за
конів суспільного життя [22, 231].
У великій радянській енциклопедії
термін «свобода» розглядається як
здатність людини діяти відповідно до
своїх інтересів і цілей, спираючись на
пізнання об’єктивної необхідності [23,
84].
Проаналізувавши всі викладені ви
ще думки про термін «свобода», мож
на однозначно дійти висновку, що сво
бода — це здатність людини діяти від
повідно до своїх прав і свобод.
На нашу думку, найбільш вдалим і
науково обґрунтованим є визначення
терміна «свобода», подане в юридич
ній енциклопедії, виданій в Україні.
А саме: поняття «свобода» у широко
му філософському розумінні — при
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родний стан народу або окремої люди
ни, який характеризується мож
ливістю діяти на власний розсуд.
У вузькому розумінні — суб’єктивна
можливість людини й громадянина
здійснювати або не здійснювати певні
дії, що ґрунтуються на його консти
туційних правах і свободах. Основні
постулати вчення про свободу: усі лю
ди вільні від народження і ніхто не має
права відчужувати їхні природні права
[20, 441].
Щодо розуміння терміна «свобо
да», окрім викладу трактування цього
поняття у різних словниках і енцикло
педіях, є вислови вчених. Так, на дум
ку Ф. Сундурова, свобода особи —
поняття винятково складне і багато
гранне. Юристів воно цікавить насам
перед як один із моментів взаємодії
права і особи. Проте розкрити ме
ханізм цієї взаємодії було б важко без
аналізу філософського, політичного,
соціальнопсихологічного й індивіду
альнопсихологічного аспектів термі
на «свобода», без аналізу її соціально
го й особового змісту [24, 7].
Далі Ф. Сундуров уточнює, що сво
бода особи — класове явище, тому
вона завжди конкретна і зумовлена
різними соціальними чинниками й
особливостями індивіда [24, 10].
Дійсно, від взаємодії права і свобо
ди особи, від реальної свободи особи
багато в чому залежить і криміногенна
обстановка в країні. Якщо у людини
немає можливості діяти відповідно до
своїх інтересів і цілей на підставі своїх
прав, викладених у Конституції, то
про реальну свободу особи говорити
не можна. Так, у ст. 49 Конституції
України вказано, що у державних і ко
мунальних закладах охорони здоров’я
медична допомога надається безо
платно, а на практиці громадянинові
доводиться платити за лікування у
всіх медичних закладах України.
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У статті 51 Конституції України
зазначено, що громадяни мають пра
во безоплатно здобути вищу освіту в
державних закладах на конкурсній
основі, а на практиці громадянинові
доводиться платити за навчання у
виші.
Відповідно до ст. 55 Конституції
України права і свободи людини та
громадянина захищаються судом. Але
коли Президент країни, депутати, гро
мадяни України стверджують, що су
дова система України повністю корум
пована, то як можна говорити про
реальну можливість звичайному гро
мадянинові захистити свої законні
права в суді? Звичайно, ні.
У статті 43 Конституції України за
значено, що кожен має право на пра
цю, що містить можливість заробляти
собі на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку він вільно пого
джується. Проте наявні сьогодні в Ук
раїні безробіття і бідність є у тому чи
іншому ступені причинами скоювання
злочинів із боку безробітних.
Характерно, що у Конституції Ук
раїни, коли йдеться про арешт, три
мання під вартою, вибір місця прожи
вання або вільне вираження своїх по
глядів і переконань, то вживається
слово «свобода», а не «воля».
Так, у ст. 29 Конституції України
зазначено, що кожна людина має пра
во на свободу та особисту недотор
канність. Ніхто не може бути заареш
тований або триматися під вартою
інакше, як за вмотивованим рішенням
суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом. У статті 33
Конституції України також викорис
товується слово «свобода» в такому
поєднанні: кожному, хто на законних
підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересу
вання, вільний вибір місця проживан
ня, право вільно залишати територію
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Україні, за винятком обмежень, які
встановлюються законом.
Аналізуючи викладені вище статті
Конституції України про права і сво
боди людини, слід зазначити, що в
жодній із них замість терміна «свобо
да» не вживається термін «воля».
У цьому сенсі характерно, що розділ 2
Конституції України має назву «Пра
ва, свободи та обов’язки людини і
громадянина», без вживання терміна
«воля». Отже, в Конституції України
правильно і науково обґрунтовано ви
користовується термін «свобода».
Тут слід зазначити, що у всіх, вида
них і наявних на сьогодні в Україні
словниках, термін «воля» для перекла
ду з російської мови на українську і на
впаки не використовується. У свою
чергу, термін «свобода» перекла
дається з російської мови на україн
ську і як «воля», і як «свобода». А з ук
раїнської мови на російську — лише
«свобода».
Характерно, що М. Грушевський у
своїй праці «Історія УкраїниРуси»,
коли йшла мова про покарання особи
за вчинення злочину, вживав лише
термін «свобода», а не «воля». Напри
клад, аналізуючи систему грошових
карвикупів, писав: «Коли багатий бо
ярин міг заплатити кару за каліцтво
або убивство свобідного чоловіка без
особливої, то бідного вона руйновала
зовсім. Заплатити... 40 гр. вири і 40 гр.
головництва за ненавмисне убивство
для середнього господаря значило
знищити ся матеріально до решти і
стратити свободу» [25, 365].
Підбиваючи підсумок аналізу
термінів «воля» і «свобода», а також їх
використання у Кримінальному ко
дексі та Конституції України, слід кон
статувати, що термін «воля» у КК Ук
раїни використовується абсолютно
неправильно. Адже застосовуючи до
людини міру покарання за скоєння
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злочину, держава обмежує її лише у
свободі місця знаходження, спілку
ванні з рідними, виборі своїх дій тощо,
але не позбавляє її волі, тобто функції

мозку. Тому необхідно у КК України
термін «воля» замінити на термін
«свобода».
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Рощина І. О. Проблема термінології у кримінальному праві України
Анотація. Після прийняття в 2001 р. чинного Кримінального кодексу України в його санкціях
вживається термін «воля». Як нам видається, законодавець при прийнятті Кримінального кодек
су України вніс до його термінологічної системи деякі неточності, які вимагають узгодження і ви
правлення. Дослідження, проведене у статті, дає можливість дійти висновку, що в санкціях
Кримінального кодексу України замість терміна «воля» слід використовувати термін «свобода».
Ключові слова: Кримінальний кодекс України, воля, свобода.
Рощина И. А. Проблема терминологии в уголовном праве Украины
Аннотация. После принятия в 2001 г. действующего Уголовного кодекса Украины в его
санкциях употребляется термин «воля». Как нам представляется, законодатель при принятии
Уголовного кодекса Украины внес в его терминологическую систему некоторые неточности,
которые требуют согласования и исправления. Исследование, проведенное в статье, дает пол
ное основание сделать вывод, что в санкциях Уголовного кодекса Украины вместо термина
«воля» следует употреблять термин «свобода».
Ключевые слова: Уголовный кодекс Украины, воля, свобода.
Roschyna I. Problem of terminology in criminal law of Ukraine
Annotation. After acceptance in 2001 of the operating Criminal code of Ukraine in his approvals
term «will». As it appears us, a legislator at acceptance of the Criminal code of Ukraine brought in
in his terminology system some inaccuracies which require a concordance and correction. Research,
conducted in the article gives complete foundation to draw a conclusion, that in approvals of the
Criminal code of Ukraine in place of term «will» it is necessary to use a term «freedom».
Key words: Criminal code of Ukraine, will, freedom.
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З

аконодавчому регулюванню про
цесу доказування присвячені
глави або розділи «Докази» про
цесуальних кодексів, котрі містять по
ложення про поняття «докази», кри
терії їх належності та допустимості,
процедури подання доказів у справі, а
також у загальному вигляді встанов
люють порядок з’ясування обставин
справи і дослідження доказів та закріп
люють процедуру такого дослідження.
Ці положення в сукупності з іншими
правилами доказування мають фунда
ментальне значення для всієї системи
судочинства, можуть бути застосовані
на всіх його стадіях, зрозуміло, з тими
чи іншими поправками.
Стаття 57 ЦПК України, ст. 69 КАС
України, ст. 32 ГПК України визнача
ють, що доказами є будьякі фактичні
дані, на підставі котрих суд встанов
лює наявність або відсутність обста
вин, які обґрунтовують вимоги і запе
речення сторін, та інших обставин, які
мають значення для правильного ви
рішення справи. Як бачимо, родовою

ознакою судових доказів була вибрана
саме наявність фактичних даних. Вва
жалося, що такий підхід остаточно
усуне суперечності, які склалися між
прихильниками різних концепцій сто
совно понять «докази» і «доказове
право» в цілому. Проте, на жаль, спро
би подолати суперечності в підходах
не закінчилися успішно. Теоретичні
спори про законодавче бачення дефі
ніції доказу продовжують залишатися
і сьогодні достатньо гострими.
Так, М. Омельченко у своїй дисер
тації, спеціально присвяченій принци
пу об’єктивної істини, розглядає дока
зи як будьякі фактичні дані, повторю
ючи формулювання ЦПК України [1,
7]. У схожому плані досліджують про
блему судових доказів В. Комаров,
В. Кройтор, В. Тертишніков і ряд ін
ших не менш відомих процесуалістів.
Але є праці, в яких проблема до
казів розглядається в іншому аспекті.
Тут доречно звернутися до спадщини,
яку залишив видатний процесуаліст
С. Курильов. Він, говорячи про дока
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зи, розглядав їх як факти, отримані із
передбачених законом джерел і у спо
сіб, що перебуває в певному зв’язку із
шуканим у судовому процесі фактом,
завдяки чому доказ може слугувати
засобом встановлення об’єктивної
істинності шуканого факту [2, 5–6].
Ототожнюючи докази з відомим
суду фактом, котрий має певний
зв’язок з тим невідомим, що підлягає
доказуванню, С. Курильов виявив не
тільки своєрідність погляду на понят
тя «докази», а й заклав початок ново
му витку міркувань на цю тему. Як пи
сала Т. Сахнова, практична необхід
ність адекватного застосування тер
міна «судовий доказ» призвела до
зміни його дефініції — заміни форму
лювання «будьякі фактичні дані» на
«відомості про факти» [3, 212].
А втім, варто в цілому погодитися з
думкою М. Треушнікова про те, що
заміна словосполучення «фактичні
дані» на «відомості про факти», як і
інші редакційні розбіжності, в нормах
дефініціях про поняття «судові дока
зи» не має принципового наукового
значення [4, 82–83]. Категорію «фак
тичні дані» навряд чи можна назвати
цілком конкретною, скоріше за все це
абстракція, яка потребує свого роз’яс
нення в нормах процесуального зако
нодавства. Тому не випадково в докт
рині процесуального права під фак
тичними даними розуміють відомості
про факти, факти об’єктивної дійс
ності та джерела відомостей про них,
відомості про факти у сполученні із
засобами доказування, просто відо
мості тощо [5, 164–176]. Якщо прий
няти це положення за аксіому, то вихо
дить доволітаки неоднозначне фор
мулювання самих доказів (фактичні
дані — це і факти, і відомості про фак
ти). Отже, суду спочатку необхідно
відшукати деякі факти, що мали місце
в дійсності, і лише потім на їх основі
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встановити реальні обставини справи.
Але це вже ознаки не доказу як загаль
ного поняття доказового права, а одно
го з його видів — непрямого доказу,
оскільки для його дослідження є ха
рактерним, що отримані висновки
ґрунтуються на побічних фактах. Крім
того, розгляд доказів як фактичних
даних, фактів, відомостей про факти
суперечить правилам про подання до
казів та їх безпосереднє дослідження
судом.
Процесуальна наука продовжує
«битися» над найоптимальнішим і
вивіреним поняттям «судові докази».
При цьому певні результати вже
відчутні. Так, Т. Сахнова наводить
достатньо широку аргументацію на
користь заміни терміна «відомості» на
термін «інформація». На її думку, буде
точніше відповідати смислу доказу і
вимогам, поставленим законом до ньо
го, визначення доказу в справі як
інформації, що отримана у встановле
ному законом порядку, на основі кот
рої суд з’ясовує наявність чи від
сутність обставин, які мають значення
для правильного вирішення справи [3,
215].
У вітчизняній процесуальній літе
ратурі впритул підійшла до вирішення
проблеми дефініції судового доказу
Т. Цюра. У дисертаційному дослі
дженні вона обстоює точку зору,
згідно з котрою «доказ» є окремим
елементом засобу доказування і несе в
собі інформацію про обставину спра
ви, з існуванням цієї обставини особа
пов’язує виникнення, зміну або при
пинення прав і обов’язків [6, 7; 7, 30].
На нашу думку, слід підтримати
тенденцію поновому розуміти судові
докази, яка намітилася. Це дасть змогу
уникнути логічних помилок і неточно
стей, пов’язаних із законодавчою рег
ламентацією цього поняття. Слово
«інформація» має латинські корені
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(від лат. informatio — роз’яснення, ви
клад) і означає повідомлення про що
небудь або відомості, що є об’єктом
збереження, обробки і передавання [8,
244]. Тобто судові докази можуть бути
визначені як інформація, котра ви
знається і допускається як доказ
тільки судом, має прямий зв’язок з об
ставинами, які повинен встановити
суд, а також як інформація, що здатна
підтвердити або спростувати головні
обставини в судовій справі.
Дефініція судових доказів чинить
суттєвий вплив і на ряд інших, тісно
пов’язаних з ними процесуальних кате
горій. Як ми вже зазначали, процесу
альне законодавство керується тим, що
доказами є будьякі фактичні дані, на
підставі яких суд встановлює наявність
або відсутність обставин, що мають
значення для правильного вирішення
справи. Крім того, законодавчий підхід
передбачає і єдність процесуальної
форми і змісту судового доказу. Части
на 2 ст. 57 ЦПК України говорить про
те, що дані фактичні обставини справи
встановлюються на підставі пояснень
сторін, третіх осіб, їх представників, до
питаних як свідків, показань свідків,
письмових і речових доказів, зокрема
звуко і відеозаписів, висновків екс
пертів (у ст. 69 КАС України доповнено
перелік засобів доказування пояснен
нями сторін, третіх осіб та їхніх пред
ставників; у ч. 2 ст. 32 ГПК України —
відсутні показання свідків).
Досліджуючи ознаки засобів дока
зування, Т. Цюра писала, що перелік
засобів доказування є вичерпним; за
соби доказування необхідно розгляда
ти одночасно у двох аспектах — як
точно визначений у законодавстві їх
перелік та з точки зору їх допусти
мості для доказування в конкретній
справі [6, 11].
Справді, граматична конструкція
ст. 57 ЦПК України, ст. 69 КАС Украї
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ни, ст. 32 ГПК України дає змогу зро
бити тільки один висновок — про ви
черпний характер переліку засобів до
казування. Це означає, що будьякі
інші джерела, з котрих береться необ
хідна для суду інформація, не можуть
бути використані у процесі доказуван
ня. Навряд чи можна погодитися з по
зицією законодавця вважати згаданий
перелік вичерпним. Додержуватися
традицій у підготовці кодифікаційних
актів — справа, безумовно, корисна.
Проте не можна не враховувати тен
денції розвитку науки і техніки, зокре
ма і в галузі доказового права [9, 242].
Нехтування цими тенденціями іноді
приводить законодавця до непослі
довності правового регулювання.
Мається на увазі, з одного боку, ви
черпний перелік засобів доказування,
тобто обмежувальне регулювання.
З другого боку, є норми, котрі не узго
джуються з переліком, встановленим у
законі, але в яких, тим не менше,
йдеться про інші джерела доказової
інформації (наприклад, у низці статей
процесуальних кодексів йдеться про
участь у виконанні процесуальних дій
спеціалістів, котрі можуть давати усні
консультації та письмові роз’яснення).
Проте вирішення питання про ха
рактер переліку засобів доказування в
цілому може відбуватися не тільки
шляхом доповнення його окремими
видами доказів. Приміром, можна піти
шляхом російського законодавця,
який в АПК РФ записав, що як докази
допускаються інші документи і ма
теріали [10, 166].
Додатковим аргументом для об
ґрунтування нашої позиції може бути і
посилання на досвід ряду зарубіжних
країн, законодавство котрих вже давно
демонструє більш гнучкий підхід до
розглядуваної проблематики, викори
стовуючи концепцію так званого ши
рокого закріплення доказів, коли нор
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мативний акт встановлює загальні ви
моги до належності та допустимості
доказів і порядку їх подання позовни
ками, але не дає переліку доказів.
У результаті будьяке джерело буде
доказом, якщо воно подано суду з до
триманням певних вимог, причому не
має значення, з допомогою чого воно
буде доведене до суду — чи то показан
ня свідків, пояснення позовників та їх
представників, чи то в якийсь інший
спосіб [11, 32].
Поняття «судові докази» наперед
визначає й інші процесуальні конст
рукції та категорії доказового права.
Насамперед це стосується правил на
лежності та допустимості доказів,
оскільки саме з їх допомогою фор
мується доказова база у справі. За
справедливим зауваженням М. Тре
ушнікова, під належністю розуміється
наявність об’єктивного зв’язку між
змістом судових доказів (відомостя
ми, що містяться в засобах доказуван
ня) і самими фактами, котрі є об’єктом
судового пізнання, тобто належність
доказів — це міра, що визначає залу
чення в судовий процес у конкретній
справі тільки потрібних і достатніх до
казів [4, 110].
Процесуальне законодавство пе
редбачає, що належними є докази, які
містять інформацію щодо предмета
доказування. Сторони мають право
обґрунтовувати належність конкрет
ного доказу для підтвердження їхніх
вимог або заперечень. Суд не бере до
розгляду докази, які не стосуються
предмета доказування (ст. 58 ЦПК Ук
раїни, ст. 70 КАС України).
Як бачимо, сучасний законодавець
при конструюванні норми про належ
ність доказів оперує поняттям «пред
мет доказування» (чого не можна ска
зати про ГПК України, де в ст. 34 ГПК
України повторюється формулювання
ЦПК 1963 р.) і розкриває в ст. 179
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ЦПК України, ст. 138 КАС України
його зміст. Крім того, саме правило
про належність доказів стало розумі
тися дещо ширше. Розробники проце
суальних кодексів, мабуть, вирішили
йти від протилежного. У Законі
закріплено, що суд не приймає до роз
гляду докази, які не стосуються пред
мета доказування, тобто ті, які не ма
ють жодного відношення до встанов
лення обставин справи, що перебуває
у судовому провадженні, і тому суд
відмовляє долучити їх до матеріалів
справи. По суті, це правильно. Немає
рації «збивати зі шляху» судовий роз
гляд, «штовхати» його на ті напрями,
котрі не мають значення для конкрет
ного правового спору. Тільки одне за
уваження, котре виникає у зв’язку з
аналізом правила про належність до
казів, стосується того, що норми ст. 58
ЦПК України, ст. 70 КАС України
містять певну логічну помилку, яка за
кралася при формулюванні статей.
Мова йде про те, що правове регулю
вання належності доказів може бути
побудоване як від протилежного,
подібно до ст. 58 ЦПК України, ст. 70
КАС України, так і прямою вказівкою
на прийняття судом до розгляду
тільки тих доказів, які стосуються
предмета доказування. Тому ч. 1 ст. 58
ЦПК України, а також перше речення
ч. 1 ст. 70 КАС України видаються нам
зайвими, оскільки є цілком зрозумі
лим (керуючись змістом наступних
частин або речень), що належними бу
дуть тільки ті докази, що мають пря
мий зв’язок з предметом доказування.
Не менш значущими для доказово
го права є правила про допустимість
доказів. О. Боннер, який глибоко
дослідив проблеми, що пов’язані зі
встановленням обставин цивільних
справ, під допустимістю розумів не
тільки обмеження законом можливих
джерел отримання судом інформації
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про факти, які його цікавлять, але й
вважав недопустимим використовува
ти в судочинстві докази, котрі отри
мані з порушенням закону [9,
178–179]. Про це в принципі і говорять
ст. 59 вітчизняного ЦПК, частини 3 і 4
ст. 70 КАС України, ч. 2 ст. 34 ГПК Ук
раїни: суд не бере до уваги докази, які
одержані з порушенням порядку, вста
новленого законом. Обставини справи,
які згідно з законом мають бути
підтверджені певними засобами дока
зування, не можуть підтверджуватися
іншими засобами доказування (в КАС
України — крім випадків, коли щодо
таких обставин не виникає спору).
На перший погляд це — цілком
конкретні законодавчі формулюван
ня, які навряд чи викликатимуть особ
ливі складнощі у повсякденній юри
дичній практиці. Тим не менше протя
гом тривалого часу дискутується пи
тання про значення цього правила в
контексті судового розгляду і його ре
зультатів, про правомірність існуван
ня цього правила в тому чи іншому ви
гляді, обґрунтовується необхідність
його «шліфування» з урахуванням су
часних реалій тощо.
Законодавча регламентація судо
вого доказування орієнтована на до
тримання узвичаєного постулату про
доцільність розмежування функцій
між різними учасниками процесу.
Мова йде про те, що сучасна модель
судочинства більшою мірою залежить
від принципу змагальності та підко
ряється йому. Цей принцип припус
кає, що з метою досягнення справед
ливості при розгляді та вирішенні
правових спорів на сторони покла
дається основне «навантаження»,
пов’язане з підтвердженням фактів,
поданням необхідних доказів, а
функція суду — оцінювання поданих
сторонами доказів та інших аргу
ментів (доводів).
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Так ставити питання дає підстави і
процесуальне законодавство. Відпо
відно до ст. 60 ЦПК України, ст. 71
КАС України, ст. 33 ГПК України кож
на сторона зобов’язана довести ті об
ставини, на які вона посилається як на
підставу своїх вимог і заперечень. І ли
ше в адміністративному судочинстві, у
справах про протиправність рішень,
дій чи бездіяльності суб’єкта владних
повноважень обов’язок щодо доказу
вання правомірності свого рішення, дії
чи бездіяльності покладається на
відповідача, якщо він заперечує проти
адміністративного позову (ч. 2 ст. 71
КАС України). Виходячи зі смислу за
кону і враховуючи дію принципу зма
гальності, можна дійти тільки одного
висновку, що саме на сторони покладе
ний основний обов’язок (тягар) щодо
виконання доказової діяльності. Од
нак слід зауважити, що не у всіх
випадках є можливим застосування
загальних правил доказування. Це по
в’язано з наявністю у процесуальному
законодавстві норм, які дають змогу
сторонам не доказувати окремі факти,
тобто ці факти з самого початку визна
ються такими, що не підлягають дока
зуванню.
Так, ст. 61 ЦПК України, ст. 72 КАС
України, ст. 35 ГПК України визнача
ють підстави звільнення від доказуван
ня. Приміром, не підлягають доказу
ванню обставини, які визнані сторона
ми та іншими учасниками справи. Крім
того, не потребують доказування обста
вини, котрі визнані судом загаль
новідомими. Обставини, встановлені
судовим рішенням у цивільній, госпо
дарській або адміністративній справі,
що набрало законної сили, не доказу
ються при розгляді інших справ, у яких
беруть участь ті самі особи або особа,
щодо якої встановлено ці обставини.
Як першу підставу для звільнення
від доказування може бути названо
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визнання обставин стороною або
іншими особами, які беруть участь у
справі. Важко переоцінити той по
тенціал, котрий несе в собі інститут
визнання сторонами обставин. Тим не
менше його сучасне законодавче регу
лювання побудоване на абсолютно
різних засадах. Не останню роль зігра
ла у цьому і наука процесуального
права, котра протягом тривалого часу
досліджувала правову природу ви
знання. Значним результатом прове
деного пошуку став розгляд категорії
«визнання» або як звичайного доказу,
або як розпорядчої дії сторін.
Правильно помітила О. Шеменєва,
що залежно від погляду на цю пробле
му розрізнялися і наслідки визнання.
Якщо воно розглядалося як звичай
ний доказ, поданий у процесі змагання
сторін, то суд повинен був оцінювати
його за загальними правилами поряд з
іншими доказами, він міг прийняти
або не прийняти його і в рішенні
визнати встановленою обставину, про
тилежну раніше визнаній. Або ж, якщо
це розпорядчий акт, оснований на дис
позитивних правомочностях сторони,
суд не мав права сумніватися в істин
ності вчиненого визнання і мав вино
сити рішення у повній відповідності з
ним [12, 208].
Ті, хто розробляв ЦПК України, ма
буть пішли шляхом надання саме роз
порядчого характеру діям сторін. Час
тина 1 ст. 61 ЦПК України прямо гово
рить, що обставини, визнані сторона
ми, а також іншими особами, які
беруть участь у справі, не підлягають
доказуванню, тобто, по суті, законода
вець виходить із загальної диспози
тивної спрямованості дій учасників
процесу, котрі можуть за своїм розсу
дом розпоряджатися своїми процесу
альними правами.
Іншу і, на нашу думку, правильнішу
позицію продемонстрував законода
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

вець при підготовці КАС України. Він
виходить із змагальної природи
визнання, тобто визнання як доказу, і
в ч. 3 ст. 72 передбачає, що обставини,
які визнаються сторонами, можуть не
доказуватися перед судом, якщо проти
цього не заперечують сторони і в суду
не виникає сумніву щодо достовір
ності цих обставин та добровільності
їх визнання.
Другим видом обставин, котрі не
підлягають доказуванню, є обставини,
які визнані судом загальновідомими.
А втім, процесуальне законодавство не
містить якихнебудь умов і особливос
тей визнання судом обставин загаль
новідомими. Керуючись буквальним
значенням слова, ми можемо до за
гальновідомих зарахувати факти,
сумніватися в існуванні яких немає
жодних підстав, оскільки вони до
ступні великій кількості осіб або вже
встановлені на підставі джерел, які
заслуговують на довіру. При цьому
суд, визнаваючи той чи інший факт як
загальновідомий, повинен розрахову
вати на деяку середню поінформо
ваність, що властива людині, яка меш
кає на цій території.
Наступним видом обставин, котрі
не підлягають доказуванню, є обстави
ни, що мають преюдиціальне значен
ня. Частина 3 ст. 61 ЦПК України, ч. 1
ст. 72 КАС України, ст. 35 ГПК Ук
раїни відносять до таких обставини,
які встановлені судовим рішенням у
цивільній, господарській чи адміні
стративній справі, що набрало закон
ної сили, при розгляді інших справ,
але в яких беруть участь ті самі особи
або особа, щодо якої встановлено ці
обставини.
Відповідно до норм процесуально
го законодавства преюдиціальними
визнані та є ними лише судові рішен
ня. Найчастіше ухвали суду не містять
встановлення обставин. Але в тих ви
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падках, коли в ухвалах встановлюють
ся обставини, немає підстав не надава
ти таким ухвалам властивості пре
юдиціальності (наприклад ухвали про
закриття провадження у справі або
про залишення заяви без розгляду).
Таким чином, необхідно внести зміни
в ч. 3 ст. 61 ЦПК України, ч. 1 ст. 72
КАС України, ст. 35 ГПК України і на
дати властивість преюдиціальності
всім судовим постановам рівною
мірою [13, 47–48, 90–91].
Окремої уваги заслуговують питан
ня, котрі пов’язані з доказовими пре
зумпціями, незважаючи на те, що така
форма звільнення від доказування
прямо не передбачена у вітчизняному
процесуальному законодавстві, на
відміну від процесуальних кодексів
країн, скажімо, англосаксонського
права. Як правило, презумпціями на
зивають припущення про існування
фактів або їх відсутність [14, 21]. Роль
презумпцій полягає в тому, що вони,
виключаючи із доказування певний
факт, тим самим полегшують вико

нання доказової діяльності сторони.
З огляду на наведене вище доказові
презумпції обґрунтовано розгляда
ються як свого роду процесуальні
пільги [15, 103]. У випадку з доказови
ми презумпціями мова саме і йде про
звільнення від обов’язку доказування
певних фактів.
Тому видається, що буде корисним
включення в законодавство норм, при
свячених звільненню сторони від до
казування фактів, щодо яких є припу
щення про вірогідність їх настання
(презумпція). Можна доповнити про
цесуальні кодекси вказівкою на те, що
сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, не доказують факти
(обставини), щодо яких суд визнав на
явність презумпції. У випадку запере
чення проти визнання факту (обста
вини) таким, щодо якого є презумпція,
на сторону або на інші особи, які бе
руть участь у справі та заявили клопо
тання про це, має бути покладений
обов’язок доказування своїх запере
чень.
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М

етодика викладання юридич
них дисциплін взагалі та
адміністративного права зок
рема має принципове значення як для
науковопедагогічного складу вищих
навчальних закладів юридичного
профілю, так і для студентів та кур
сантів, оскільки від її досконалості за
лежать професійні успіхи і перших, і
других. Адже вищі навчальні заклади
зацікавлені у тому, щоб якість їх
освітніх послуг відповідала сучасним
стандартам, що є запорукою визнання
навчального закладу на національно
му та міжнародному рівнях. Якість же
освіти стосовно студентів та курсантів
прямо впливає на успішність їх май
бутньої професійної діяльності, на ту
посаду, яку вони обійматимуть після
отримання диплому. Саме цим, влас
не, і пояснюється необхідність і акту
альність наукових досліджень, при
свячених питанням покращання
викладання юридичних дисциплін.
Цілком зрозуміло, що окреслена про
блематика є предметом зацікавлення
насамперед представників науки педа
гогіки вищої школи, але вченіюристи
не можуть стояти осторонь у цій важ
ливій справі.
З огляду на це, метою статті є онов
лення концепції викладання у вищих

навчальних закладах юридичного
профілю дисципліни «Адміністратив
не право України» шляхом удоскона
лення її системи. Для досягнення за
значеної мети необхідно: 1) з’ясувати
історичні особливості становлення
сучасного підходу до викладення
адміністративного права; 2) проана
лізувати теперішній стан системи цієї
навчальної дисципліни; 3) з урахуван
ням досягнень науки адміністративно
го права, положень чинного адміні
стративного законодавства, а також
європейського досвіду визначити
перспективи реформування системи
навчальної дисципліни «Адміністра
тивне право України».
Питання особливостей викладання
адміністративного права час від часу
порушувалося на сторінках правничої
літератури. Воно було цікавим як для
радянських (В. Анохін, О. Нагаєв), так
і для сучасних авторів. Головна про
блема, яка заважала належному
вивченню адміністративного права у
вищих навчальних закладах, на думку
В. Манохіна, полягала у постійному
збільшенні відповідного нормативно
го матеріалу. Вчений цілком обґрунто
вано з цього приводу писав, що у
межах управлінської діяльності дер
жави виникають усе нові та нові орга
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нізаційно відособлені види діяльності,
що, у свою чергу, призводить до роз
ширення адміністративноправового
регулювання, появи великої кількості
нових важливих нормативноправо
вих актів, які вимагають вивчення у
процесі викладання курсу адміністра
тивного права. У зв’язку з цим В. Ма
нохін дійшов висновку, що засвоєння
адміністративного права за класичним
принципом (цей принцип полягав у
тому, що організація державного уп
равління вивчалася із загальних
позицій (загальна частина), а також за
галузями державного управління
(особлива частина), тобто опанування
предмета будувалося за видами дер
жавноуправлінської діяльності, кіль
кість яких постійно збільшувалась) не
давало можливості вивчити предмет
на належному рівні та у необхідному
обсязі у межах існуючого ліміту часу.
«Курс виріс до такого обсягу, що його
вивчення та засвоєння у межах одного
(у деяких вишах двох) семестру ста
виться під сумнів» [1].
Принагідно зауважимо, що окрес
лена проблема має досить глибоке
коріння. Адже поліцейське право, так
само як і пізніше радянське адміні
стративне право, будувалося також за
галузевим принципом. Його система
була сконструйована на підставі сис
теми функцій державного управління,
що мало своїм наслідком виникнення,
говорячи словами О. Одарченка, над
звичайно строкатого правового ма
теріалу, в якому була велика кількість
різних відділів, котрі надзвичайно
важко узгодити в одному плані. З ог
ляду на це поліцейське, а потім і
радянське адміністративне право фак
тично перетворилося на науку (галузь
права) енциклопедичного характеру
[2], що, як ми розуміємо, суттєво ус
кладнювало її опанування студента
миюристами.
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Усвідомлював це і В. Манохін, за
пропонувавши як вихід із такої ситу
ації здійснити групування (узагаль
нення) матеріалу, що вивчається, у
більші розділи. Це, на його думку, дало
б змогу раціоналізувати вивчення кур
су адміністративного права та підви
щити теоретичний рівень викладання
у межах відведеного часу [1].
Поставлені на порядок денний
В. Манохіним питання удосконалення
викладання адміністративного права
дещо пізніше розвинув О. Нагаєв. На
його думку, наявні у цій сфері пробле
ми зумовлені: відсутністю оптималь
ного співвідношення теоретичної та
практичної підготовки майбутніх
юристів; обмеженою кількістю лекцій
них годин; перевантаженістю студен
тів аудиторними заняттями; невід
повідністю між змістом програм, на
вчальнометодичною документацією
та реальними змінами у правовій
сфері. У зв’язку з цим, як стверджував
О. Нагаєв, удосконалення викладан
ня адміністративного права доцільно
здійснювати за трьома напрямами:
визнати рівнозначними існуючі фор
ми навчального процесу — лекції,
семінари, контрольовану самостійну
роботу студентів з безумовним збере
женням пріоритету лекційної форми;
вивчати на семінарах та у межах кон
трольованої самостійної роботи сту
дентів новий навчальний матеріал,
який не подавався у лекціях; індивіду
алізувати процес навчання.
Також О. Нагаєв пропонував, на
приклад: відмовитися від вивчення у
лекційному курсі питань особливої ча
стини радянського адміністративного
права й одночасно збільшити обсяг
викладання загальної; збільшити кіль
кість лекційних годин з 50 до 64;
вивчати матеріал особливої частини
на семінарських заняттях; орієнтувати
студентів на необхідність самостійно
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го, за власним вибором, вивчення 50 %
тем теоретичного лекційного курсу
[3].
Висловлюючи власне ставлення до
пропозицій В. Манохіна та О. На
гаєва, а також даючи відповідь на пи
тання про можливість їх використан
ня у сучасних умовах, наголосимо на
такому. Обидва автори абсолютно
справедливо стверджували, що не
обхідність модернізації викладання
адміністративного права пов’язана з
великим обсягом його нормативного
матеріалу та необхідністю узгодження
теорії адміністративного права з реа
ліями правозастосовної діяльності.
Проте окреслені ними шляхи вигляда
ють малоефективними. Так, В. Ма
нохін запропонував під час вивчення
адміністративного права обмежитися
з’ясуванням лише найбільш загальних
питань, навколо яких, на його думку, і
варто об’єднати певні розділи. Інакше
кажучи, студент замість вивчення
конкретних правових норм мав опано
вувати тільки основні засади адміні
стративноправового регулювання у
певних галузях, будучи тим самим
фактично повністю позбавленим мож
ливості ознайомитися з практикою
правозастосування у відповідній сфе
рі. Що ж стосується пропозицій
О. Нагаєва, то більшість із них також
не витримує критики. Повністю не
обґрунтованою вважаємо його думку
щодо пріоритетності лекційних занять
перед іншими формами навчального
процесу. Це пов’язано, як відомо, з
особливостями засвоєння людиною
інформації. Так, дослідження амери
канських учених показали, що під час
звичайної лекції студент засвоює не
більше 5 % даних, які він чує від лекто
ра [4]. Незрозумілою, насамперед з
огляду на відсутність будьяких пояс
нень, видається пропозиція вченого
відмовитися і від ознайомлення сту
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дентів із положеннями особливої час
тини адміністративного права, у ме
жах якої зосереджена переважна
кількість норм адміністративного пра
ва. Єдине, що привертає увагу та за
слуговує на підтримку у висловлених
О. Нагаєвим пропозиціях, це обґрун
тування необхідності збільшення
кількості навчальних годин, відведе
них для вивчення цієї галузі права.
Ознайомлення з відповідною літе
ратурою свідчить, що сучасних до
слідників також певною мірою хвилю
ють проблеми підвищення якості ви
кладання дисциплін юридичного про
філю [5; 6] та, зокрема, адміністратив
ного права [7; 8]. Проте здебільшого
висловлювані думки спрямовуються
на усунення лише окремих негатив
них чинників, які, на думку науковців,
впливають на якість та ефективність
навчального процесу. З огляду на це,
необхідним є проведення системного
та комплексного дослідження проб
лем підвищення ефективності опану
вання студентами (курсантами) ви
щих навчальних закладів юридичного
профілю дисципліни «Адміністратив
не право України».
Роблячи лише перші розвідки у цій
сфері, зауважимо, що, на нашу думку,
вирішення цієї проблематики знахо
диться у річищі перегляду методо
логічних засад викладання адміністра
тивного права, пов’язаних насамперед
із ґрунтовним реформуванням систе
ми цієї навчальної дисципліни.
Адміністративне право як навчаль
на дисципліна — це розгорнута описо
вопізнавальна, дидактична характе
ристика сучасного стану галузі та на
уки адміністративного права, їх місця
та ролі у здійсненні завдань правового
забезпечення реалізації виконавчої
влади. Система навчальної дисцип
ліни «Адміністративне право Украї
ни» будується за аналогією із систе
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мою галузі адміністративного права та
складається з трьох частин: загальної,
особливої та спеціальної, з відповід
ним внутрішнім наповненням кожної
з них. Так, наприклад, зміст загальної
частини названої навчальної дис
ципліни «відповідає проблематиці за
гальної частини галузі адміністратив
ного права, у тому сенсі, що описує
норми, які визначають основні адмі
ністративноправові категорії; прин
ципи; статус і компетенцію суб’єктів
адміністративного права; форми та ме
тоди їх діяльності; адміністративну
відповідальність; адміністративно
процесуальну діяльність, а також засо
би забезпечення законності у процесі
реалізації державної виконавчої вла
ди» [9, 65–66].
Аналізуючи наведену вище точку
зору щодо сутності та змісту навчаль
ної дисципліни «Адміністративне пра
во України», зосередимо свою увагу на
декількох моментах. Справді, можна й
потрібно погодитися з тим, що у
межах названої дисципліни мають бу
ти об’єднані знання як про теоретичні
категорії (доктрину або науку адмі
ністративного права), так і про
адміністративноправові норми. Це
пов’язано насамперед з тим, що наука
адміністративного права шляхом роз
роблення відповідних теорій, кла
сифікацій, понять тощо дає змогу
більш повно та всебічно з’ясувати
зміст тих або інших адміністративно
правових норм. Водночас ми не може
мо погодитися з думкою, що система
навчальної дисципліни відповідає
проблематиці загальної частини галузі
адміністративного права. На нашу
думку, більш точно було б сказати, що
система навчальної дисципліни відпо
відає системі науки адміністративного
права. Це пов’язано, зокрема, з тим, що
системи адміністративного права як
галузі права в об’єктивному розумінні
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не існує. Об’єктивно існують лише
певні розрізнені норми або поєднання
норм адміністративного права, які
приймаються широким колом су
б’єктів правотворчої діяльності, а по
декуди й органами судової влади (на
приклад, рішення Європейського суду
з прав людини, рішення Консти
туційного Суду України). Ці норми,
зрозуміло, самі по собі не можуть
об’єднатися у систему та утворити її
відповідні рівні. Об’єднання норм
адміністративного права у систему
здійснюється виключно за рахунок
діяльності вченихправознавців, які,
власне, і надають їй певного виду.
У зв’язку з цим можна підтримати
думку, що система адміністративного
права як галузі права залежить від чи
малої кількості суб’єктивних фак
торів, у тому числі й від правової
науки [10].
Таким чином, сучасна система на
вчальної дисципліни «Адміністратив
не право» нині фактично повторює си
стему науки адміністративного права,
а не систему адміністративного права
як галузі права. До такого висновку
неважко дійти й іншим шляхом,
порівнявши, наприклад, проблемати
ку наукових статей з адміністративно
го права зі змістом сучасних підруч
ників з адміністративного права, в
яких на порядок денний виносяться
одні й ті ж самі питання, багато з яких
подекуди мають виключно теоретич
ний характер.
Висловлюючи власне ставлення до
такої ситуації, зазначимо, що вона
швидше негативно, ніж позитивно
впливає на зміст знань та глибину
засвоєння студентами (курсантами)
навчальної дисципліни «Адміністра
тивне право України». Пояснимо свою
позицію детальніше.
Вихідним критерієм побудови су
часної системи навчальної дисциплі
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ни, на нашу думку, є відповідь на запи
тання, що повинен знати та що пови
нен вміти робити студент (курсант)
після складання іспиту з дисципліни
«Адміністративне право України».
Відповісти на це запитання можна та
ким чином. Він повинен насамперед
знати та розуміти завдання сучасного
адміністративного права (як галузі
права), вміти застосовувати принципи
адміністративного права та норми
адміністративного законодавства. Інак
ше кажучи, студент (курсант) має ово
лодіти певними знаннями та навичка
ми, причому за обов’язкової умови, що
ці знання і навички відповідатимуть
тим реаліям, що мають місце у
суспільстві та державі. Доречними у
зв’язку з цим виглядають слова дорево
люційного вченогоправознавця К. Гаг
тенбергера, який писав: «Мы часто
слышим выражения в роде следующе
го: «так в теории, но в действительно
сти не так» или в теории это верно, но
в действительности совершенно иное
и прочее. Как будто может быть в дей
ствительности не то, что в теории? Ра
зумея под теорией науку, задача кото
рой, как науки позитивной, заключа
ется в объяснении действительности,
т. е. фактов, совокупность которых на
зывается действительность, иначе ска
зать, в указании причинной связи
между этими фактами — нельзя допу
стить, чтоб в теории было одно, а в
действительности другое. Нельзя
допустить, чтобы в науке чтонибудь
было верно, а в действительности не
верно; если в действительности не так,
как в теории, то значит теория не вер
на, что объяснение действительности
неудовлетворительно» [11, 125].
А чи можемо ми сказати, що сучасні
навчальні матеріали з дисципліни
«Адміністративне право України» міс
тять саме ті знання, які узгоджуються
із потребами та реаліями сфери право
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застосування? Особистий досвід ви
кладацької діяльності, а також власної
правозастосовної практики дає змогу
однозначно стверджувати, що чимала
кількість викладеної у вітчизняних
навчальних посібниках та підручни
ках з адміністративного права інфор
мації (знань) є непотрібною для май
бутнього юриста і не узгоджується з
практикою діяльності публічної ад
міністрації, а також адміністративного
судочинства. Інакше кажучи, сучасна
навчальна література з адміністратив
ного права, на жаль, не здатна викону
вати роль «настільної книги» для
представника публічної адміністрації
та приватної особи у сфері адміністра
тивного правозастосування. Вона ко
рисна та цікава зазвичай для науков
ців, а не для практиків.
Отже, існуюча нині залежність
змісту навчальної дисципліни «Адмі
ністративне право України» від змісту
науки адміністративного права, яка, до
речі, пов’язується з особливостями
формування та розвитку радянського
адміністративного права та радянської
науки адміністративного права, вкрай
негативно впливає на зміст тих знань,
які отримують студенти (курсанти) у
зазначеній сфері, сприяючи їх зайвій
теоретизації.
Недосконалість системи названої
дисципліни можна пояснити також і
низкою додаткових обставин. Так, на
приклад, нині в нашій державі досить
активно йде процес євроінтеграції,
який викликає необхідність рефор
мування правової системи України, а
з нею і реформування системи адміні
стративного права, яка напов
нюється, принаймні повинна напов
нюватися, новими нормами та інсти
тутами європейського зразка. Проте,
на жаль, результати євроінтег
раційної політики Української держа
ви надзвичайно повільно впливають
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на зміст сучасної навчальної літера
тури з адміністративного права, в
якій вони висвітлюються лише в по
одиноких випадках.
З огляду на викладене, завданням
науки адміністративного права, поряд з
іншими, є конструювання такої систе
ми навчальної дисципліни «Адміні
стративне право України», в якій теоре
тичні положення, знання про зміст
норм адміністративного права і поря
док їх застосування поєднувалися б та
ким чином, щоб забезпечити підготовку
у вищих навчальних закладах не юри
стівтеоретиків, а насамперед юристів
правозастосовників.
Для вирішення такого завдання
вбачаємо необхідними такі кроки:
• поперше, відмовитися від по
глибленого викладу у межах навчаль
ної літератури з адміністративного
права положень про: предмет та метод
адміністративноправового регулю
вання; структуру адміністративно
правових норм; сутність та види
адміністративноправових відносин;
правовий статус суб’єктів адміністра
тивного права; поняття та види форм і
методів публічного (державного)
управління тощо. Наповнення на
вчальної літератури інформацією про
названі інститути має здійснюватися
крізь призму потрібності цих знань
для сфери правозастосування;
• подруге, вивести із загальної
частини ті інститути, які або не узго
джуються із сутністю та завданнями
норм, які утворюють її зміст (напри
клад інститут адміністративного при
мусу), або є фактично самостійними
галузями вітчизняного права чи під
галузями адміністративного права
(службове право, адміністративно
процесуальне право), у зв’язку з чим
мають вивчатися студентами (курсан
тами) у межах окремих навчальних
дисциплін [12; 13];
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• потретє, з урахуванням істо
ричного та європейського досвіду пе
реглянути термінологію, яка вжи
вається у межах загальної частини
(загального адміністративного права),
а також наповнити її новими інститу
тами: інститутом принципів адміні
стративного права; інститутом публіч
ної адміністрації; інститутом суб’єк
тивних публічних прав приватних
осіб; інститутом адміністративного ак
ту; інститутом адміністративної про
цедури; інститутом матеріальної
відповідальності публічної адміні
страції, не забуваючи при цьому про
необхідність чіткого дозування теоре
тичних знань. Разом із цим необхідно
особливо наголосити, що ознайомлен
ня студентів із змістом та особливос
тями названих інститутів має в
обов’язковому порядку супроводжу
ватися прикладами із практики діяль
ності публічної адміністрації та
адміністративних судів, чого, на жаль,
дуже бракує сучасній навчальній літе
ратурі. Без цього навчальна література
з адміністративного права буде про
довжувати нагадувати філософський
трактат про управління з досить низь
ким рівнем коефіцієнту корисної дії;
• почетверте, здійснити ґрун
товне реформування змісту особливої
частини навчальної дисципліни «Ад
міністративне право України», у тому
числі шляхом повної відмови від її по
будови за галузями публічного уп
равління, перейшовши до формування
системи особливого адміністративно
го права на підставі предмета правово
го регулювання. Такий крок має при
вести до виокремлення з її змісту ок
ремих підгалузей адміністративного
права, об’єднаних у систему загальни
ми нормами адміністративного права:
адміністративногосподарського пра
ва; поліцейського права; будівельного
права; права соціального захисту та
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соціального обслуговування; освітньо
го права; службового права тощо [14;
15, 343–349]. Кожна з цих підгалузей
має вивчатися у межах самостійного
навчального курсу, з урахуванням спе
цифіки навчального закладу або
спеціальності, за якою навчається
студент (курсант). У цьому плані має
бути чітко усвідомлена одна надзви
чайно проста річ, що сьогодні не мож
на на належному рівні вивчити усе
адміністративне право у цілому (про
це, нагадаємо, писали і дореволюційні,
і радянські автори). Можливим є опа
нування адміністративного права ли
ше за розділами (блоками). Окремо
загальне адміністративне право та ок
ремо — галузі (підгалузі) особливого
адміністративного права. В іншому
випадку продовжуватиметься лише
ознайомлення студентів (курсантів) з
основами адміністративноправового
регулювання суспільних відносин;
• поп’яте, не можна забувати,
що навчання є діяльністю, спрямова
ною на отримання знань. Знанням є
форма існування та систематизації
результатів пізнавальної діяльності
людини. За допомогою отриманих
знань люди мають змогу раціонально
організовувати свою діяльність та
вирішувати різні проблеми, які вини
кають у її межах. Викладене має пряме
відношення і до знань про адміністра
тивне право, які мають бути основою
для майбутньої правозастосовної
діяльності студентів (курсантів). З ог
ляду на це, система навчальної дис
ципліни «Адміністративне право Ук
раїни» має бути наповнена структур
ними елементами, спрямованими на
відпрацювання студентами (курсанта
ми) крізь призму практичної діяль
ності отриманих теоретичних знань.
Тут можна провести певну паралель із
підготовкою професійного спортсме
на, який протягом усього часу свого
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«навчання» займається втіленням у
практику теоретичних знань та від
працюванням і вдосконаленням набу
тих навичок. Саме такою, і ми в цьому
повністю переконані, має бути підго
товка і майбутніх юристів. У зв’язку з
викладеним особливо слушними ви
глядають слова відомого вченого
адміністративіста В. Кобалевського,
який з цього приводу майже сто років
тому писав: «…только практический
подход придает ценность юридичес
кой теории (особенно в учебниках по
государственному или администра
тивному праву)» [16, 30].
Принагідно зауважимо, що рівень
практичної підготовки сучасних сту
дентівюристів порівняно, наприклад,
з рівнем підготовки студентів німець
ких юридичних факультетів загалом є
надзвичайно низьким. Це підтвердили
й результати соціологічного опитуван
ня суддів адміністративних судів
Німеччини та України, проведеного
автором статті. Так, на запитання про
найкращого претендента на посаду
судді адміністративного суду 32 %
німецьких респондентів відповіли, що
ним є особа, яка щойно склала рефе
рендаріспит, фактично випускник
юридичного факультету. Як ми ро
зуміємо, таке ставлення до молодих
фахівців може пояснюватися високим
рівнем їх теоретичної та практичної
підготовки, який вони мають змогу от
римати під час навчання в універси
теті. Що ж стосується України, то ли
ше 9 % представників української
Феміди бачать випускника ВНЗ на
посаді судді [17].
Підсумовуючи викладене, ще раз
наголосимо, що система навчальної
дисципліни «Адміністративне право
України» нині не відповідає потребам
ані підготовки юристів, ані реаліям
сфери правозастосування. З огляду на
це перед вченимиправознавцями, пе
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дагогами, практиками постає важливе,
а головне, невідкладне завдання її
ґрунтовного реформування. Запропо
новані у межах цієї статті кроки, безу
мовно, не претендують на цілковиту
підтримку, однак, що головне, можуть
бути початком широкої дискусії в су
часних умовах. Результати її мають

бути спрямовані на вирішення важли
вої для усіх нас проблеми — вироблен
ня принципово нових як з теоретич
ної, так і методологічної точок зору
підходів до викладання однієї з най
більш значущих навчальних дис
циплін юридичного профілю, якою є
«Адміністративне право України».
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Мельник Р. С. Як покращити викладання адміністративного права
Анотація. Стаття присвячена пошуку відповіді на питання про причини, які знижують ефек
тивність опанування студентами вищих навчальних закладів юридичного профілю навчальної
дисципліни «Адміністративне право України». Одну з таких причин автор вбачає у недоскона
лості системи названої дисципліни. З урахуванням історичного та європейського досвіду, а та
кож результатів сучасних наукових досліджень обґрунтовуються конкретні пропозиції, спрямо
вані на вдосконалення системи навчальної дисципліни «Адміністративне право України».
Ключові слова: система адміністративного права, навчальна дисципліна, наука адміністра
тивного права, інститут адміністративного права, загальна частина адміністративного права,
особлива частина адміністративного права.
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Мельник Р. С. Как улучшить преподавание административного права
Аннотация. Статья посвящена поиску ответа на вопрос о причинах, снижающих эффектив
ность усвоения студентами высших учебных заведений юридического профиля учебной дисцип
лины «Административное право Украины». Автор доказывает, что одной из таких причин явля
ется несовершенство системы названной дисциплины. С учетом исторического и зарубежного
опыта, а также результатов современных научных исследований предлагаются конкретные ша
ги, направленные на усовершенствование системы учебной дисциплины «Административное
право Украины».
Ключевые слова: система административного права, учебная дисциплина, наука админис
тративного права, институт административного права, общая часть административного пра
ва, особая часть административного права.
Melnyk R. How to improve idministrative law teaching techniques
Annotation. The article is devoted to the search of solving the problem about reasons which
decrease the effectiveness of mastering the subject «Administrative Law of Ukraine» by the students
of higher educational establishments specialized in law. The author proves that one of such reasons
is an irregularity of this subject’s system. The author offers to take some measures directed on
improving the system of subject «Administrative Law of Ukraine» on the basis of historical and for
eign experience and also results of modern researches.
Key words: administrative law system, subject, administrative law science, administrative law
institution, general part of administrative law, special part of administrative law.
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С

тановлення та розвиток демо
кратичної, соціальної, правової
держави в Україні прямо по
в’язані із забезпеченням прав і свобод
людини та громадянина, а також
відповідної діяльності державних ор
ганів щодо створення сприятливих
умов для їх реалізації. Особливої зна
чущості цей напрям набуває у сфері
службовобойової діяльності сил охо
рони правопорядку, оскільки саме во
на пов’язана із забезпеченням закон
них інтересів держави, суспільства,
прав і свобод значної кількості людей,
які перебувають у районах проведення
відповідних заходів, потерпають від
протиправних дій, наслідків надзви
чайних ситуацій різної ґенези тощо.
Зазначене зумовлює необхідність роз
роблення нових підходів до проблем
удосконалення нагляду за службово
бойовою діяльністю сил охорони
правопорядку, основними критеріями
оцінки діяльності яких є рівень пра
вової захищеності громадян, стан
охорони громадського порядку та
забезпечення громадської безпеки в
державі.

Нині порушення прав і свобод гро
мадян з боку так званих суб’єктів
службовобойової діяльності є яви
щем досить поширеним. Саме тому не
обхідним є посилення прокурорського
нагляду в цьому напрямі, розробка но
вих науково обґрунтованих і практич
но випробуваних підходів щодо поси
лення ефективності наглядової діяль
ності органів прокуратури у сфері
службовобойової діяльності сил
охорони правопорядку, підвищення її
гарантуючого впливу на забезпечення
реалізації та захисту прав і свобод гро
мадян та їх законних інтересів.
Вирішення цього завдання потребує
комплексного підходу до осмислення
ролі та місця органів прокуратури в
системі гарантій забезпечення прав і
свобод громадян, удосконалення форм
і методів прокурорської діяльності,
визначення шляхів підвищення ефек
тивності останньої.
Окремі аспекти прокурорського на
гляду вже були предметом наукових
праць як вітчизняних, так і зарубіж
них дослідників, а саме: О. Агєєва,
Л. Давиденка, В. Долежана, С. Зай
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кова, О. Іляшка, В. Клочкова, М. Ко
сюти,
В. Кулакова,
В. Малюги,
М. Маркіна, М. Мичка, М. Муравйо
ва та ін. Нормативноправові засади
службовобойової діяльності сил охо
рони правопорядку становили пред
мет наукових розвідок О. Бандурки,
О. Долженкова, Ю. Дубка, В. Ко
нопльова, О. Копана, С. Кузніченка,
В. Крутова, В. Лаптія, М. Саакяна,
О. Снігерьова та ін. Разом з тим у
вітчизняній юридичній літературі пи
тання наглядової діяльності прокура
тури як важливої гарантії законності у
сфері службовобойової діяльності
сил охорони правопорядку вивчені не
достатньо, оскільки в існуючих науко
вих дослідженнях вони розглядались
фрагментарно або в рамках іншої пра
вової проблематики. Отже, в сучасній
українській правовій науці бракує
досліджень теоретичних і методо
логічних засад здійснення проку
рорського нагляду в контексті надзви
чайних ситуацій соціальнополітично
го, воєнного, техногенного та природ
ного походження, особливих умов
діяльності державних органів. Ці об
ставини зумовили вибір теми дослі
дження та свідчать про її актуальність
і перспективність.
Загальновідомо, що неповага до за
конів, небажання їх виконувати в роз
рахунку на безсилля влади руйнують
суспільство зсередини, є одним із
найбільш загрозливих чинників зрос
тання суспільної напруги, значною
мірою гальмують демократичні проце
си. Все назване є суттєвою перешко
дою до входження України в євро
пейське та світове співтовариство як
рівноправного партнера. За таких
умов важко добитися забезпечення
правопорядку. І все ж прокурорська
система може та повинна стати одним
із тих важливих механізмів держав
ності, які мають сприяти відродженню
238

віри людей у можливість збереження
незалежної України, подолання існую
чих у ній суперечностей.
Отже, прокуратура є дієвим інстру
ментом здійснення державної політи
ки і найважливішим елементом дер
жавного механізму. Разом з тим нор
мальне функціонування цього меха
нізму значною мірою зумовлюється
балансом кожної з гілок влади в дер
жаві. Безсумнівно, що у випадку
включення прокуратури до складу
однієї з гілок влади — законодавчої,
виконавчої або судової — такий баланс
може бути поставлений під загрозу
руйнування, викличе збої у функ
ціонуванні системи стримувань і про
тиваг і, як результат, негативно позна
читься на функціонуванні державного
механізму в цілому. Але при цьому
слід зазначити, що самостійність про
куратури не виключає її з тісної
співпраці з іншими державними інсти
туціями за умови чітко налагодженого
правового механізму такої співпраці.
Важливість прокурорського нагля
ду в забезпеченні законності практич
но в усіх сферах життя суспільства й
ефективність наглядової діяльності
визначаються не лише місцем органів
прокуратури в системі державних
органів, а й реальними можливостями
працівників органів прокуратури реа
гувати на факти порушень законів,
наявністю в їх розпорядженні дієвого
арсеналу засобів забезпечення ефек
тивності такого впливу, відповідними
процесуальними можливостями, по
в’язаними із впливом на хід і результа
ти розгляду відповідних справ.
Безперечно, що такий вплив по
в’язаний із функціональною спрямо
ваністю прокурорської діяльності.
Більше того, правозахисний потенціал
прокуратури, її вплив на стан дотри
мання законності в діяльності держав
них органів і посадових осіб, на забез
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печення стабільності суспільних
відносин прав і свобод громадян як
учасників цих відносин значною
мірою зумовлюється такою спрямо
ваністю її діяльності.
Загальновизнаним є те, що на су
часному етапі розвитку української
держави все більшого значення набу
ває втілення в життя нових пріори
тетів і цінностей, які прямо пов’язані з
розвитком суспільства, забезпеченням
прав і свобод громадян. На консти
туційному рівні закріплено положен
ня про те, що людина, її життя і здо
ров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забез
печення прав і свобод людини є голо
вним обов’язком держави (ст. 3 Кон
ституції України) [1].
Реалізація цих положень значною
мірою залежить від ефективної діяль
ності такої важливої державної інсти
туції, як прокуратура України, реалі
зації відповідних функцій, покладе
них на неї законодавством. Однак
один із важливих аспектів цієї пробле
ми до сьогодні залишається поза ува
гою науковців та вимагає самостійно
го комплексного дослідження — це
проблема прокурорського нагляду за
виконанням службовобойових за
вдань силами охорони правопорядку,
зокрема за проведенням спеціальних
операцій, обмеженням прав і свобод
громадян у змісті надзвичайних
адміністративноправових режимів та
ін. Боротьба зі злочинністю, в тому
числі за допомогою силових форм
діяльності, подальший розвиток так
тичних прийомів і способів ведення
спеціальних бойових дій, удоскона
лення методів управління силами й
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засобами на сьогодні є одним з пріори
тетних завдань, що постають перед си
лами охорони правопорядку. Важли
во, щоб при проведенні зазначених
спеціальних профілактичних, охорон
них, режимних, захисних дій чи за
ходів жодним чином не порушувалися
права громадян, а суб’єкти службово
бойової діяльності діяли чітко в межах
закону.
Крім того, загострення політичної
ситуації, що останнім часом спос
терігається в нашій державі, а йдеться,
зокрема, про проведення передвибор
чих кампаній і виборів депутатів Вер
ховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів [2], за будь
яких обставин потребує від сил охоро
ни правопорядку проведення діяль
ності, пов’язаної з охороною громадсь
кого порядку та забезпеченням гро
мадської безпеки, дотримуючись при
цьому принципів законності та не
втручання в діяльність будьяких
політичних партій і рухів.
За таких обставин важливу роль
повинна відігравати прокуратура, на
яку згідно з Конституцією та закона
ми України покладені функції нагляду
за додержанням законності у діяль
ності сил охорони правопорядку.
Відповідно до Закону України
«Про прокуратуру» прокурорський
нагляд за додержанням і правильним
застосуванням законів Кабінетом
Міністрів України, міністерствами та
іншими центральними органами вико
навчої влади, органами державного і
господарського управління та контро
лю, Радою міністрів Автономної Рес
публіки Крим, місцевими радами, їх
виконавчими органами, військовими
частинами, політичними партіями,
громадськими організаціями, масови
ми рухами, підприємствами, установа
ми і організаціями, незалежно від
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форм власності, підпорядкованості та
приналежності, посадовими особами
та громадянами здійснюється Гене
ральним прокурором України і підпо
рядкованими йому прокурорами. От
же, діяльність органів прокуратури
спрямована на загальне утвердження
верховенства закону, зміцнення право
порядку і має своїм завданням захист
від неправомірних посягань: 1) за
кріплених Конституцією України не
залежності республіки, суспільного та
державного ладу, політичної та еко
номічної систем, прав національних
груп і територіальних утворень; 2) га
рантованих Конституцією, іншими за
конами України та міжнародними
правовими актами соціальноеко
номічних, політичних, особистих прав
і свобод людини та громадянина;
3) основ демократичного устрою дер
жавної влади, правового статусу
місцевих рад, органів самоорганізації
населення [3].
Стаття 5 зазначеного Закону по
кладає на прокуратуру України такі
функції, як: 1) підтримання держав
ного обвинувачення в суді; 2) пред
ставництво інтересів громадянина або
держави в суді у випадках, визначених
законом; 3) нагляд за додержанням
законів органами, які проводять опе
ративнорозшукову діяльність, ді
знання, досудове слідство; 4) нагляд
за додержанням законів при вико
нанні судових рішень у кримінальних
справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян [3].
Згідно з останніми дослідженнями у
теорії службовобойової діяльності сил
охорони правопорядку [4, 357–359; 5,
6–8; 6, 17–18; 7, 15], під останніми ро
зуміються правоохоронні органи та
військові формування, у складі яких є
підрозділи, котрі відповідно до чинного
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законодавства призначені для вико
нання таких завдань:
• забезпечення захисту тери
торіальної цілісності держави, захисту
конституційного ладу та державної
влади від спроби їх зміни або захоп
лення шляхом насильства;
• охорона громадського порядку
та забезпечення громадської безпеки,
забезпечення особистої безпеки гро
мадян, охорона їх прав і свобод, життя
та здоров’я, власності від протиправ
них посягань;
• охорона об’єктів державного
значення, військових об’єктів, спе
ціальних і військових вантажів, дип
ломатичних представництв і консуль
ських установ іноземних держав на
території країни;
• конвоювання осіб, взятих під
варту, підсудних, осіб, засуджених до
позбавлення волі, й охорона їх під час
судового засідання, а також під час ек
страдиції осіб за межі країни;
• здійснення заходів, пов’язаних
з припиненням актів організованої
злочинності, тероризму, диверсій, у
випадках загрози життю громадян, за
хоплення заручників, транспорту й
об’єктів населених пунктів та в части
ні роззброєння і ліквідації незаконних
збройних формувань;
• забезпечення безпеки праців
ників суду, осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, членів їх
сімей, близьких родичів та охорона су
дових установ;
• забезпечення надзвичайних
адміністративноправових режимів у
межах компетенції та ін.
Не зупинятимемось на характерис
тиці нормативноправових засад
діяльності кожного із цих суб’єктів,
але зазначимо, що Генеральний проку
рор України та підпорядковані йому
прокурори здійснюють нагляд за до
триманням (додержанням) законності
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в діяльності внутрішніх військ (ст. 14
Закону України «Про внутрішні вій
ська Міністерства внутрішніх справ
України») [8], міліції (ст. 27 Закону
України «Про міліцію») [9], Військо
вої служби правопорядку у Збройних
Силах України (ст. 17 Закону України
«Про Військову службу правопорядку
у Збройних Силах України») [10], а
також нагляд за додержанням і засто
суванням законів Службою безпеки
України (ст. 34 Закону України «Про
Службу безпеки України») [11]. Вод
ночас нагляд за додержанням закон
ності в діяльності Державної прикор
донної служби України (ст. 32 Закону
України «Про Державну прикордонну
службу України») [12], додержанням і
застосуванням законів Управлінням
державної охорони України (ст. 28
Закону України «Про державну охо
рону органів державної влади України
та посадових осіб») [13] здійснюються
в порядку, визначеному Конституцією
та законами України.
Аналізуючи порушення законодав
ства, що допускаються під час вико
нання певних службовобойових за
вдань, слід зазначити, що виникають
вони у випадках, коли працівники сил
охорони правопорядку під час вико
нання невідкладних дій чи заходів
скеровані лише метою якнайшвидшо
го розкриття або припинення право
порушень, затримання чи доставлян
ня правопорушників та ін. Через це
найбільша кількість порушень закону
здійснюється при встановленні обста
вин злочину, виявленні речових до
казів та інших проявів протиправної
поведінки особи. Здебільшого неза
конні дії проявляються у вигляді
необґрунтованого обмеження прав і
свобод громадян, безпідставних затри
мань та обшуків, у необ’єктивному
інформуванні про результати вжитих
заходів, а інколи і складанні оператив
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

ними працівниками хибних доку
ментів і фальсифікації доказової бази.
Як зазначає О. Іляшко, ці положен
ня є важливими для організації та
здійснення прокурорського нагляду у
досліджуваній сфері. Наприклад, за
надзвичайних ситуацій кримінально
го характеру така діяльність почи
нається ще до введення в дію опера
тивних планів. Так, підставою для про
ведення операції з розшуку та затри
мання озброєних злочинців може по
служити оперативна інформація про
появу їх на обслуговуваній органом
внутрішніх справ території. Під час
оперативнорозшукових заходів може
бути отримана й інформація про мож
ливість виникнення масових безладів,
підготовлюване захоплення повітря
ного судна, наміри терористів захопи
ти заручників тощо [14, 157].
У спеціальній та юридичній літера
турі неодноразово було наголошено на
недопустимості порушення законності
в будьякому, навіть на перший погляд
незначному, акті, застосування норм
чинного законодавства, насамперед за
особливих умов, оскільки головним їх
призначенням є захист законних інте
ресів держави, суспільства, прав і сво
бод людини та громадянина від проти
правних посягань. Чітка регламентація
нормативноправового забезпечення
провадження службовобойової діяль
ності є важливим засобом зміцнення
законності, який підлягає точному й
неухильному виконанню.
Узагальнюючи, зазначимо, що до
тримання законності під час організа
ції та проведення службовобойових
заходів має особливо важливе значен
ня. Воно зумовлене передусім тим, що
ці заходи здійснюються переважно не
гласними засобами і методами, у зв’яз
ку з чим не можуть перебувати під без
посереднім контролем громадськості,
мають більш обмежений контроль з
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боку державних органів, ніж, напри
клад, стосовно гласної діяльності. До
тримання законності у службово
бойовій діяльності спрямоване на
ефективну протидію із замаскованими
злочинами, захист інтересів держави,
суспільства, прав і свобод громадян,
недопущення порушень законів сами
ми працівниками відповідних право
охоронних органів і військових фор
мувань. При цьому воно має забезпе
чуватися ґрунтовною розробкою та
всебічним забезпеченням, відображен
ням в оперативнослужбових доку
ментах тощо, а оцінка результатів про
ведених службовобойових заходів
(дій) повинна базуватися насамперед
на вимогах чинного законодавства.
Власний досвід роботи в органах
прокуратури свідчить про те, що

більшість порушень законодавства у
службовобойовій діяльності сил охо
рони правопорядку не пов’язана з
цією діяльністю як такою. Частіше
йдеться про факти несвоєчасного ух
валення відповідних управлінських
рішень, нереагування або неналежно
го реагування на інформацію про мож
ливість виникнення чи виникнення
надзвичайних ситуацій, порушення
відповідних нормативноправових
приписів, професійно неграмотне або
безвідповідальне проведення службо
вобойових дій (заходів). Тому в галузі
розробки теоретикоприкладних про
блем режиму законності перед те
орією службовобойової діяльності
сил охорони правопорядку відкрива
ються найширші можливості.
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Аннотация. В статье охарактеризовано организационноправовое обеспечение служеб
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С

таття 48 Конституції України
передбачає, що кожен має право
на достатній життєвий рівень
для себе і своєї сім’ї, що включає на
самперед достатнє харчування [1]. Са
ме харчування є для людини необ
хідною умовою існування, природною
потребою, тому держава повинна за
безпечити сприятливі умови для своїх
громадян щодо реалізації ними кон
ституційного права на доступне та до
статнє харчування. Статтею 50 Основ
ного Закону України встановлено, що
громадянам також гарантується право
вільного доступу до інформації про
якість харчових продуктів. Таким чи
ном, на державу покладається обо
в’язок щодо недопущення продоволь
чої кризи й голоду за будьяких обста
вин, а також держава є відповідальною
перед громадянами за результати
проведених заходів у сфері забезпе
чення та гарантування продовольчої
безпеки.
Чинним законодавством встанов
лено, що продовольча безпека — це за
хищеність життєвих інтересів люди
ни, яка виражається у гарантуванні
державою безперешкодного економіч
ного доступу людини до продуктів

харчування з метою підтримання її
звичайної життєвої діяльності [2]. Са
ме держава гарантує громадянам ре
алізацію права на повноцінне харчу
вання шляхом: створення та ефектив
ного функціонування системи продо
вольчого забезпечення населення,
контролю за діяльністю біржового
сільськогосподарського ринку, органі
зації закупівель сільськогосподарської
продукції для державних потреб, на
копичення, зберігання та використан
ня запасів державного продовольчого
резерву, перевірки якості продуктів
харчування у торговельних мережах,
виконання і дотримання вимог зако
нодавства про захист прав споживачів
суб’єктами господарської торговель
ної діяльності, які надають послуги з
оптового та роздрібного продажу про
дуктів харчування тощо. У гаранту
ванні продовольчої безпеки також
важлива роль відводиться органам
державної влади, які відповідно до
чинного законодавства наділені за
гальною та спеціальною компетенцією
у сфері забезпечення продовольчої
безпеки, здійснюють у тому числі ре
алізацію заходів аграрного про
текціонізму.

© М. Гребенюк, 2010
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На сьогодні внутрішній аграрний
ринок є досить нестабільною систе
мою, що пояснюється насамперед
низьким рівнем внутрішнього спожи
вання, високим рівнем залежності
внутрішнього ринку від світової
кон’юнктури щодо продовольства, а
також невисоким рівнем розвитку
ринкової інфраструктури загалом у
державі [3]. Слушно зазначає Є. Кири
люк, що для України питання гаранту
вання продовольчої безпеки мають
особливо важливе значення, оскільки
за роки соціальноекономічних пере
творень виробництво сільськогоспо
дарської продукції і продовольчих то
варів зменшилось, а продовольче за
безпечення населення знизилося до
критично небезпечної межі [4].
Актуальність цієї наукової статті
полягає у визначенні на законодавчо
му рівні поняття «гарантування» про
довольчої безпеки, деталізації заходів
державної аграрної політики, відпо
відно до яких здійснюється гаранту
вання продовольчої безпеки в сучас
них умовах.
Метою статті є обґрунтування не
обхідності прийняття та реалізації
комплексної загальнодержавної про
грами гарантування продовольчої без
пеки; на підставі правового аналізу
норм та положень чинного та зарубіж
ного законодавства дослідити меха
нізм гарантування продовольчої без
пеки в умовах членства України у
СОТ.
Дослідження проблем правового
забезпечення та розвитку вітчизняно
го АПК здійснювали у своїх працях:
О. Гафурова, В. Єрмоленко, І. Кара
каш, В. Курило, Н. Малишева,
О. Погрібний, В. Семчик, Ю. Шемшу
ченко, В. Янчук та ін. Але у вітчиз
няній науці аграрного права недостат
ньо уваги приділено питанням щодо
висвітлення правового механізму га
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рантування продовольчої безпеки,
особливо в умовах членства нашої
держави у СОТ, і відповідно до зазна
ченого тематика обраного автором на
укового дослідження є актуальною та
своєчасною.
На жаль, на законодавчому рівні
поняття «гарантування» продовольчої
безпеки ще й досі не визначено. В су
часних умовах агропродовольче зако
нодавство України базується на таких
законодавчих актах: «Про зерно та ри
нок зерна в Україні» від 4 липня
2002 р., «Про рибу, інші водні живі ре
сурси та харчову продукцію з них» від
6 лютого 2003 р., «Про державну
підтримку сільського господарства
України» від 24 червня 2004 р., «Про
молоко та молочні продукти» від
24 червня 2004 р., «Про безпечність та
якість харчових продуктів» від 6 ве
ресня 2005 р., «Про основні засади
державної аграрної політики на період
до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р.,
«Про державну систему біобезпеки
при створенні, випробуванні, транс
портуванні та використанні генетично
модифікованих організмів» від 31 трав
ня 2007 р., «Про оптові ринки сільсько
господарської продукції» від 25 червня
2009 р. тощо.
Керуючись аналізом зазначених
правових джерел, стає зрозумілим, що
державна аграрна політика в умовах
членства України у СОТ спрямована
насамперед на гарантування продо
вольчої безпеки, при цьому страте
гічними напрямами діяльності держа
ви у цій сфері є: розв’язання проблем
формування ринків продукції сіль
ського господарства і продовольства в
сучасних умовах; вдосконалення пра
вових та організаційноекономічних
засад забезпечення діяльності учас
ників продовольчих ринків з ураху
ванням інтеграції України до ЄС та до
світового економічного простору; сти
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мулювання розвитку аграрних ринків
на основі розвинутої біржової інфра
структури, створення умов для під
тримання стабільної цінової ситуації
та прозорості на ринку шляхом запро
вадження заставних та інтервенційних
операцій із сільськогосподарською
продукцією і продовольством, удоско
налення системи формування держав
них та регіональних продовольчих
ресурсів, запровадження адресної дер
жавної продовольчої допомоги со
ціально незахищеним верствам насе
лення, удосконалення державної під
тримки доходів сільськогосподарських
товаровиробників та державного регу
лювання у сфері зовнішньоеко
номічної діяльності, запровадження
квотування імпорту окремих стра
тегічних видів сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів; по
силення захисту прав споживачів шля
хом удосконалення державного кон
тролю якості та безпеки продовольчих
товарів, гармонізація національних
стандартів з міжнародними, зокрема
стандартами ЄС; удосконалення кон
курентного законодавства і механізмів
застосування антидемпінгових та ін
ших заходів щодо запобігання недоб
росовісній конкуренції в АПК; ре
алізація загальнодержавних програм
розвитку інфраструктури аграрного
ринку; державне стимулювання
структурної перебудови сільськогос
подарського виробництва, галузей
харчової та переробної промисловості;
створення та вдосконалення елементів
сучасної ринкової інфраструктури
(оптових ринків, агроторгових домів,
бірж, ярмарків) для реалізації аграр
ної продукції та продовольства, сти
мулювання розвитку приватних і при
ватнокооперативних підприємств у
сфері переробки та збуту сільськогос
подарської продукції та продуктів хар
чування.
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Гарантування продовольчої безпеки
держави неможливе без створення в
Україні організованого ринку земель
сільськогосподарського призначення,
які є основним засобом виробництва
сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування; без щорічного
визначення на державному та регіо
нальному рівнях показниківіндика
торів продовольчої безпеки, тобто гра
ничних величин, недодержання яких
може призвести до негативних соціаль
ноекономічних наслідків; без реальної
державної підтримки фермерів та
інших аграрних товаровиробників.
Членство України у СОТ стало потуж
ним стимулом реформування торго
вельного режиму, формування прозо
рої та передбачуваної регуляторної
політики, що сприятиме розвитку
вітчизняного аграрного підприєм
ництва, у тому числі через вихід на
зовнішні продовольчі ринки. За таких
умов держава повинна щорічно здійс
нювати розробку балансів продоволь
чих ресурсів і фактичного використан
ня основних видів продовольства з ме
тою гарантування продовольчої безпе
ки, запобігати настанню продовольчої
кризи та штучному дефіциту продуктів
харчування першої необхідності.
Механізми гарантування продо
вольчої безпеки у багатьох державах
встановлюються у відповідних норма
тивних актах, положення яких визна
чають умови функціонування еко
номіки країни та окремих її галузей, у
тому числі АПК, переробної та харчо
вої промисловостей. Як свідчить за
рубіжний досвід, проблема гаранту
вання продовольчої безпеки є не
тільки аграрною. Вона має комплекс
ний характер і пов’язана з макроеко
номічним розвитком країни загалом
та регіонів зокрема. Водночас в окре
мих країнах світу, в яких АПК відіграє
значну роль у розвитку регіональної
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економіки, саме проблема ефектив
ності його функціонування є однією з
визначальних у плані забезпечення
національної продовольчої безпеки.
Зростання виробництва та підвищен
ня ефективності функціонування га
лузей АПК забезпечує покращання
макроекономічної динаміки, сприяє
підвищенню доходів населення та
вирішує питання доступості й достат
ності продовольства.
У Російській Федерації гаранту
вання продовольчої безпеки здійс
нюється відповідно до положень Док
трини продовольчої безпеки, затвер
дженої Указом Президента Російської
Федерації від 30 січня 2010 р. № 120
[5]. Стратегічною метою продовольчої
безпеки Росії є стабільне та надійне
забезпечення населення безпечною,
якісною сільськогосподарською і риб
ною продукцією, продовольством. Га
рантією її досягнення є стабільність
внутрішнього виробництва, а також
наявність необхідних державних
резервів та запасів продуктів харчу
вання. Гарантування продовольчої
безпеки в Російській Федерації безпо
середньо пов’язано з оцінкою стану
продовольчої безпеки, яка містить такі
показники: рівень економічної та
фізичної доступності основних про
дуктів харчування, рівень споживання
основних видів продовольства у роз
рахунку на душу населення, рівень
споживання основних видів продо
вольства за окремими групами насе
лення, кількість населення, яке спо
живає основні продукти харчування
нижче за раціональні норми, обсяги
адресної продовольчої допомоги насе
ленню, добова калорійність харчуван
ня людини, обсяги виробництва сіль
ськогосподарської та рибної продукції
у розрахунку на душу населення,
ємність продовольства вітчизняного
виробництва у загальному обсязі то
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варних ресурсів внутрішнього ринку,
рівень державної підтримки вироб
ників сільськогосподарської продукції
й продовольства, стан родючості
ґрунтів земель сільськогосподарсько
го призначення тощо.
Положення Концепції національ
ної продовольчої безпеки Республіки
Білорусь 2004 р. [6] визначають, що
гарантування достатнього продоволь
чого забезпечення передбачає вирі
шення державою таких завдань: під
тримка постачання продуктів харчу
вання на рівні, достатньому для здоро
вого харчування населення, усунення
імпортної продовольчої залежності та
захист інтересів національних сіль
ськогосподарських товаровиробників.
Основною формою державної під
тримки АПК Білорусі виступають
цільові програми, які стимулюють ви
робництво таких видів сільськогоспо
дарської продукції, які є найбільш
конкурентними на світових продо
вольчих ринках. Гарантування продо
вольчої безпеки Білорусі є не тільки
умовою збереження суверенітету та
незалежності країни, а також факто
ром підтримання кон’юнктури націо
нального та регіонального продоволь
чих ринків, які забезпечують достат
ній рівень збалансованого харчування
населення та ефективного розвитку
зовнішньоторговельних продоволь
чих зв’язків; сприяють посиленню екс
портної орієнтації національного агро
промислового комплексу. З метою
контролю стану продовольчого забез
печення та гарантування продоволь
чої безпеки у Білорусі запроваджено
системи моніторингу продовольчого
забезпечення громадян.
Положення Закону Республіки
Вірменія «Про забезпечення продо
вольчої безпеки» 2002 р. [7] регламен
тують, що забезпечення продовольчої
безпеки держави – це такий стан еко
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номіки, який забезпечує продовольчу
незалежність країни та гарантує
фізичну та економічну доступність
для населення харчових продуктів. Га
рантії забезпечення продовольчої без
пеки передбачають розробку та реалі
зацію економічних та організаційних
заходів, спрямованих на прогнозуван
ня та попередження продовольчої
кризи. Обов’язком держави є щорічне
складання балансу необхідного та
фактичного виробництва продуктів
харчування, який є основою для роз
рахунків рівня забезпечення продо
вольчої безпеки та продовольчої неза
лежності держави. Щорічний баланс
необхідного та фактичного рівня
забезпечення харчовими продуктами
затверджується Урядом Вірменії до
1 березня наступного року.
З огляду на викладене можна дійти
висновку, що гарантування продо
вольчої безпеки у багатьох країнах
світу неможливе без щорічного скла
дання балансу продовольчих ресурсів.
Баланс продовольчих ресурсів є сис
темою зведених даних щодо джерел
надходження та використання ре
сурсів основних видів сільськогоспо
дарської продукції та продовольства.
Баланс продовольчих ресурсів дозво
ляє здійснювати поточний аналіз та
прогнозування розвитку ситуації на
ринку продовольства, проводити
оцінку потреб держави в імпорті про
дуктів харчування, розрахувати рівень
самозабезпечення країни продоволь
ством та середній рівень споживання
основних продуктів харчування на
душу населення. Компетенція щодо
складання балансів продовольчих ре
сурсів покладається на органи держав
ної статистики. Інформаційною осно
вою при складанні балансів продо
вольчих ресурсів є дані державного
статистичного спостереження, дані
щодо обстеження домашніх госпо
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дарств, дані митної статистики, дані
форм звітності про фінансовоеко
номічний стан товаровиробників
АПК. При формуванні продовольчих
балансів застосовуються експертні
оцінки та економічні розрахунки, а
баланс продовольчих ресурсів скла
дається з двох основних частин:
ресурсної та розповсюджувальної.
Ресурсна частина балансу продо
вольчих ресурсів – обсяг надходжень,
який складається з кількості виробле
ної у країні сільськогосподарської
продукції та продовольства, імпорт
них поставок продовольства на поча
ток звітного періоду. Розповсюджу
вальна частина балансу передбачає
дані щодо використання ресурсів і
складається із показників експорту
сільськогосподарської продукції та
продовольчих товарів, показників ви
робничого споживання продовольства
(витрати на насіння та корми для го
дування худоби і птиці у сільськогос
подарських товаровиробників), дані
переробки продовольства на нехарчові
потреби, обсяги запасів продуктів хар
чування на момент закінчення звітно
го періоду. Основним джерелом фор
мування продовольчих ресурсів є
обсяги власного виробництва харчової
продукції усіма сільськогосподарськи
ми товаровиробниками країни.
У структурі балансу продовольчих
ресурсів вагоме місце посідає фонд
споживання продуктів харчування на
селенням, до якого належать: фонд
споживання зерна, фонд споживання
продуктів переробки зерна, фонд спо
живання картоплі, фонд споживання
овочів та бахчевих культур, фонд спо
живання фруктів, фонд споживання
м’яса та м’ясопродуктів, фонд спожи
вання молока та молочних продуктів,
фонд споживання яєць та яйцепро
дуктів, фонд споживання цукру, фонд
споживання олії, фонд споживання
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риби та морепродуктів. На підставі ба
лансів продовольчих ресурсів визна
чається показник, який характеризує
продовольчу безпеку держави, а саме —
рівень самозабезпечення основними
продуктами харчування, який визна
чається як відсоткове співвідношення
показників виробництва основних
видів продукції сільського господарст
ва до показників їхнього споживання
на території певної держави.
В Україні складання балансів про
довольчих ресурсів здійснюється на
підставі Методичних рекомендацій
складання прогнозних балансів попи
ту і пропозиції продовольчих ресурсів,
затверджених наказом Міністерства
економіки України від 18 грудня
2009 р. № 1426 [8]. Метою складання
прогнозних балансів є моделювання
ситуації на ринках основних видів
продовольчих ресурсів шляхом урів
новаження попиту і пропозиції для не
допущення дефіциту або надлишку
продукції на ринку у майбутньому.
Прогнозні баланси складаються в на
туральному виразі за основними вида
ми продовольчих ресурсів: м’ясо і
м’ясопродукти; молоко і молокопро
дукти; яйця та яйцепродукти; зерно та
продукти його переробки; картопля;
овочі та баштанні продовольчі культу
ри; плоди і ягоди та виноград; олії рос
линні; цукор; риба і рибопродукти.
Прогнозні баланси за видами продо
вольчих ресурсів складаються як по
основному продукту, так і продуктах
його переробки в перерахунку на
основний вид за відповідними коефі
цієнтами. Періодичність складання
прогнозних балансів визначається
практичною доцільністю (календар
ний рік, маркетинговий рік, квартал,
місяць). Інформаційною базою при
складанні прогнозних балансів є дані
фактичних балансів продовольчих ре
сурсів, що розробляються Держком
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статом, форм державних статистичних
спостережень підприємств і організа
цій сільського господарства, перероб
ної промисловості, торгівлі, дані об
стежень умов життя домогосподарств
та їх сільськогосподарської діяльності,
митної статистики та інших джерел,
що характеризують формування про
довольчих ресурсів та їх використан
ня, адміністративна та відомча інфор
мація, методи аналізу та експертних
оцінок. Основоположним принципом
при складанні прогнозних балансів є
першочергове визначення попиту
ринку, тобто обсягу продовольчих ре
сурсів, необхідних для забезпечення
внутрішнього споживання.
До складових елементів балансу
попиту і пропозиції продовольчих ре
сурсів належать: власне виробництво,
обсяг імпорту продуктів харчування,
внутрішнє споживання, обсяг експор
ту продовольства. Власне вироб
ництво є обсягом продукції, виробле
ної (або яку прогнозується виробити)
протягом періоду, на який складається
баланс попиту та пропозицій. Обсяг
імпорту продуктів харчування — це
фактичні дані щодо ввезення про
дукції іноземних держав до України.
Розрахунок обсягів імпорту при роз
робці балансу повинен проводитися з
огляду на необхідність покриття
дефіциту продукції власного вироб
ництва. При розробці прогнозного ба
лансу імпорт розраховується як обсяг
продукції, яка має бути ввезена ізза
меж країни для покриття дефіциту
внутрішнього ринку або у рамках
міжнародних зобов’язань України.
Обсяги внутрішнього споживання
складаються із фонду споживання ос
новних видів продовольчих ресурсів,
який включає обсяг продукції, що ви
користовується населенням країни на
особисте споживання у будьякому
вигляді. Обсяг фонду споживання
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продовольчих ресурсів населенням є
фундаментальним показником, що
розраховується при складанні про
гнозних балансів. Фонд споживання
населенням розраховується шляхом
множення прогнозної кількості осіб,
що проживатиме в країні у прогнозо
ваному періоді на прогнозний рівень
споживання продукції на душу насе
лення. Для оцінки прогнозного рівня
середньодушового споживання про
дуктів харчування використовується
оцінка споживання як функціональна
залежність між споживанням про
дукції та доходами населення за попе
редні роки. Обсяг експорту продо
вольства – фактичні дані щодо виве
зення продукції до зарубіжних країн.
При розробці прогнозного балансу ек
спорту продовольства використо
вується поняття «раціональний екс
порт», що є обсягом продукції, який
може бути вивезений упродовж періо
ду, на який складається баланс, за
межі країни, за умови повного забез
печення потреб внутрішнього ринку.
Таким чином, держава в особі
Кабінету Міністрів України гарантує
населенню України забезпечення
фізичної та економічної доступності
життєво важливих продуктів харчу
вання відповідно до науково обґрунто
ваних наборів продуктів харчування
переважно за рахунок власного аграр
ного виробництва, а Міністерство еко
номіки України здійснює методо
логічне забезпечення розроблення
балансів попиту та пропозицій за ос
новними видами продовольства. Га
рантування продовольчої безпеки в
Україні здійснюється на підставі дер
жавного прогнозування, що передба
чає складання балансу продовольчих
ресурсів та щорічне проведення
оцінки стану забезпечення продоволь
чої безпеки, яке неможливе без запро
вадження в державі ефективного ме
250

ханізму формування власних продо
вольчих ресурсів, заснованого на еко
номічному стимулюванні вітчизняних
аграрних товаровиробників.
На жаль, в Україні ще й досі не
прийнято закону «Про продовольчу
безпеку», не створено системи дер
жавного моніторингу продовольчої
безпеки ані на державному, ані на
регіональному рівні, а затверджені
державою набори продуктів харчуван
ня для основних соціальних і демо
графічних груп населення не перегля
далися протягом останніх 10 років.
Підсумовуючи викладене, з метою
гарантування продовольчої безпеки
пропонується остаточно скасувати з
1 січня 2012 р. мораторій на продаж
землі; внести доповнення до Закону Ук
раїни «Про державну підтримку
сільського господарства України», а
саме — визначити поняття «гарантуван
ня» продовольчої безпеки, що є розроб
кою та здійсненням організаційнопра
вових, соціальноекономічних, науко
воінформаційних та інших заходів із
забезпечення фізичної та економічної
доступності життєво важливих про
дуктів харчування для населення, ство
рення системи моніторингу стану про
довольчого забезпечення, недопущення
штучного дефіциту продовольства, а та
кож запобігання та подолання надзви
чайних продовольчих ситуацій.
З метою запровадження ефектив
ного механізму гарантування продо
вольчої безпеки держави та здійснен
ня правової регламентації плануван
ня, розвитку, вдосконалення внутріш
ньої торгівлі продовольством на заса
дах конкуренції й пріоритету прав
споживачів слід прискорити прийнят
тя законопроекту «Про внутрішню
торгівлю». У контексті визначення
пріоритетів внутрішньої та зовнішньої
політики України, особливо щодо роз
витку галузей економіки, у тому числі
й вітчизняного АПК, необхідним є
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прийняття законопроекту «Про заса
ди внутрішньої та зовнішньої політи
ки», в якому доцільно визначити дер
жавні гарантії продовольчої безпеки.
В умовах членства України у СОТ
потребує негайного схвалення та прий
няття комплексна загальнодержавна
програма гарантування продовольчої
безпеки на 2011–2020 рр., положення
якої визначали б стратегічні цілі забез
печення продовольчої безпеки, заходи

щодо недопущення на вітчизняний
продовольчий ринок низькоякісного
імпорту з держав третього світу, напря
ми стимулювання вітчизняних аграр
них товаровиробників, потенційні за
грози продовольчій безпеці, пріоритети
державної агропродовольчої політики,
першочергові заходи щодо підвищення
рівня продовольчої безпеки держави та
розширення внутрішнього продоволь
чого ринку.
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Гребенюк М. В. Правовий механізм гарантування продовольчої безпеки в сучасних умовах
Анотація. У статті на підставі аналізу нормативноправових актів вітчизняного та за
рубіжного законодавства визначено заходи, які проводить держава з метою гарантування
продовольчої безпеки. Розглянуто механізм гарантування продовольчої безпеки за законодав
ством Російської Федерації, Білорусі, Вірменії. Обґрунтовано доцільність та необхідність прий
няття й реалізації в Україні комплексної загальнодержавної програми гарантування продо
вольчої безпеки.
Ключові слова: гарантування продовольчої безпеки, баланс продовольчих ресурсів, оцінка
стану продовольчої безпеки, рівень самозабезпечення основними продуктами харчування.
Гребенюк М. В. Правовой механизм гарантирования продовольственной безопасности в
современных условиях
Аннотация. В статье на основе анализа нормативноправовых актов отечественного и
зарубежного законодательства определены меры, проведение которых государством осуще
ствляется с целью гарантирования продовольственной безопасности. Рассматривается меха
низм гарантирования продовольственной безопасности по законодательству Российской
Федерации, Белоруссии, Армении. Обоснована целесообразность и необходимость принятия
и реализации в Украине комплексной общегосударственной программы гарантирования про
довольственной безопасности.
Ключевые слова: гарантирование продовольственной безопасности, баланс продовольст
венных ресурсов, оценка состояния продовольственной безопасности, уровень самообеспе
чения основными продуктами питания.
Grebeniuk M. Legal mechanism to guarantee food security nowdays
Annotation. In the article on the basis of the analyzis of normative legal acts of domestic and for
eign legislation the measure that the state conducts to guarantee food security. The mechanism to
guarantee food security under the laws of the Russian Federation, Belarus, Armenia is under con
sideration. The expediency and the need for adoption and implementation in Ukraine of the nation
wide program to guarantee food security.
Key words: warranting food security, balance of food resources, food security assessment, basic
level of food selfsufficiency.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

251

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ

О. ЧУТЧЕВА
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правознавства
(Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля)

Р

озвиток будьякої системи права
супроводжується процесами пе
рерозподілу сфери правового
регулювання між різними галузями
права. В умовах переходу до ринку в
Україні спостерігається збагачення
права соціального забезпечення юри
дичними конструкціями приватно
правового спрямування, зокрема ци
вільноправовими, що суттєво впливає
на правове опосередкування відносин у
сфері соціального забезпечення, уріз
номанітнює фактичні можливості ре
алізації соціальних прав.
Так, одним із найбільш перспектив
них напрямів реалізації соціальних
прав є поширення на соціальнозабез
печувальні відносини договірних еле
ментів. При цьому проблемним є по
шук адекватного сучасним потребам
правового регулювання поєднання
публічного та приватноправового
режиму регулювання у сфері соціаль
ного забезпечення. Метою цієї статті є
визначення правових можливостей та
кого поєднання та перерозподілу сфер
правового регулювання у межах права
соціального забезпечення та цивільно
го права щодо соціального обслугову
вання.
Дослідженнями з цієї проблемати
ки займалися такі вчені: А. Андреєв,

Н. Болотіна, М. Буянова, М. Захаров,
Л. Лазор, С. Прилипко, Б. Сташків,
О. Тихомиров, Є. Тучкова, Є. Шаблова
та ін. Але проблеми визначення меж
публічного та приватного режимів
правового регулювання взагалі можна
віднести до «вічних» проблем у теорії
права, що не мають однозначного
визначення, оскільки запропоновані
правовою наукою критерії такого роз
межування достатньо умовні та роз
миті. Але можна спостерігати існуван
ня правової матерії у відповідні
періоди існування людства та прогно
зувати можливі напрями розвитку її
структурних елементів, зокрема права
соціального забезпечення та цивільно
го права. Особливо в умовах ослаблен
ня можливостей держави у соціальній
сфері та становлення ринкових відно
син в Україні, внаслідок чого відбу
вається «великий перерозподіл» сфер
правового впливу на соціальнозабез
печувальні відносини. Сьогодні у тра
диційному праві соціального забезпе
чення, що за радянсьних часів харак
теризувалося виключною імператив
ністю та централізованістю регулю
вання, все більш помітними стають
ознаки присутності приватноправово
го впливу: децентралізація та диспози
тивність. З другого боку, формування
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ринку суттєво вплинуло на розвиток
цивільного права, внаслідок чого
відбулося загострення проблем право
вого регулювання суміжних із правом
соціального забезпечення відносин,
що потребує нетрадиційних шляхів
вирішення. Це зумовлює актуальність
теми дослідження та необхідність
відповідного наукового пошуку. На
жаль, представники соціального права
не приділяють достатньої уваги вже
напрацьованим цивілістичним конст
рукціям, що могли б суттєво покращи
ти існуючу в Україні ситуацію з ре
алізації соціальних прав. У свою чергу,
науковціцивілісти або взагалі не зва
жають на специфіку соціальнозабез
печувальних відносин, або пропону
ють «комплексне» регулювання со
ціальної сфери у межах цивільного
права. Враховуючи наведене, спро
буємо визначитися щодо меж право
вого регулювання відносин із надання
соціальних послуг (соціального об
слуговування).
Насамперед слід звернути увагу на
дуалістичну природу соціальних прав
взагалі та права на соціальне обслуго
вування зокрема, що визначалася та
досліджувалася багатьма вченими.
З одного боку, соціальні права можна
віднести до природних прав людини,
оскільки вони є стрижнем всієї систе
ми прав людини. Як справедливо ска
зав свого часу канцлер Німеччини
В. Брант, «трудно представить право
на жизнь и неприкосновенность лич
ности там, где процветает голод и со
циальная нищета» [1]. З другого боку,
соціальні права надаються людині
суспільством та державою. Вони коре
спондуються з обов’язком суспільства
«способствовать достижению достой
ного уровня жизни каждого своего
члена посредством потенциала госу
дарственных институтов. Являясь в
известном смысле притязаниями к об
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ществу, социальные права призваны
компенсировать все те негативные по
следствия социальных недугов, кото
рые лишают личность доступности
элементарных благ» [2, 17].
Отже, право на соціальне обслуго
вування може виникати як природне
право, що належить людині як члену
суспільства з народження, та як набу
те право, що виникає внаслідок вчи
нення людиною певних дій. У зв’язку
з цим можна визначити два проблема
тичні аспекти: економічний та право
вий. В умовах складної економічної
ситуації, що склалась сьогодні в Украї
ні, ми не можемо собі дозволити
соціальне обслуговування, цілком
побудоване на концепції природного
походження права на соціальне обслу
говування. Адже низький рівень еко
номічного розвитку не дає змоги на
лежним чином отримувати норматив
но задекларовані у чинному законо
давстві соціальні послуги: або існують
великі черги (санаторнокурортні
путівки), або взагалі немає фактичної
можливості для їх отримання (немає
необхідних технічних засобів для ре
абілітації інвалідів, відсутнє будів
ництво соціального житла тощо).
Правовий аспект пов’язаний із недо
сконалістю правового регулювання
відносин щодо надання соціальних по
слуг, починаючи з визначення самого
поняття «соціальна послуга» та її
галузевої належності й закінчуючи пи
таннями стандартизації, формами та
порядком надання соціальних послуг.
Якщо є потреба у соціальній послу
зі, законодавець має запропонувати
різні можливості її надання на різних
умовах — і з правової, і з економічної
точки зору. При цьому людина сама
має визначитися щодо прийнятної са
ме для неї відповідної правової форми
для задоволення своїх потреб. Напри
клад, є потреба у пересуванні для
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інваліда. Ця потреба може бути ре
алізована декількома шляхами: залу
ченням до надання послуги приватної
особи, наданням спеціальних транс
портних засобів соціальною службою
за заявкою, відшкодуванням коштів
на паливо для приватного автомобіля
тощо.
Інша справа, що у сучасних умовах
обмеженого фінансування соціально
го обслуговування з боку держави
можливим виходом із складної ситу
ації у соціальній сфері є поширення
набутих соціальних прав. Це означає,
що переважно набуття права на со
ціальне обслуговування має відбува
тися за допомогою особистих внесків
та соціального страхування на випа
док складної життєвої ситуації з мож
ливим використанням договірного
оформлення стосунків одержувачів та
надавачів соціальних послуг. На жаль,
регулятивний потенціал договору у
регулюванні соціального обслугову
вання (як і у соціальнозабезпечуваль
них відносинах у цілому) недостатньо
реалізовано, хоча це вигідно всім: і
державі, і одержувачам, і надавачам
соціальних послуг. Саме тут і почи
нається межа взаємодії та зіткнення
права соціального забезпечення з
цивільним правом.
Сьогодні представники права со
ціального забезпечення у переважній
більшості вважають відносини, що ви
никають з приводу надання послуг на
комерційній основі, предметом ци
вільного права. Так, Б. Сташків наго
лошує, що «хибною є практика спроби
регулювати ці відносини нормами пра
ва соціального забезпечення. У цьому
випадку краще робити посилання на
цивільне законодавство» [3, 22]. На
думку М. Буянової, «социальной ус
лугой можно признать только такую
услугу, которая предоставляется бес
платно или за неполную рыночную
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стоимость, т. е. полностью или частич
но за счет средств общества. Услуга,
которая продается как товар, не явля
ется социальной услугой, даже если
ею пользуются граждане, находящие
ся в трудной жизненной ситуации» [4,
397].
Важко погодитися з цією позицією,
адже ситуація, коли «бесплатный ре
монт полученного инвалидом автомо
биля с ручным управлением является
социальной услугой, а ремонт того же
автомобиля за плату такой услугой не
является», не виглядає переконливою.
Дійсно, за радянських часів у тра
диційному праві соціального забезпе
чення одним із головних галузевих
принципів вважався принцип алімен
тарності, тобто безкоштовності со
ціальних надань. Але сьогодні він
не охоплює всі соціальнозабезпечу
вальні відносини і стосується окремих
інститутів права соціального забезпе
чення. Отже, його невикористання
при наданні соціальних послуг не по
рушує галузевої цілісності й не є
обов’язковим у соціальному обслуго
вуванні.
Аналіз чинного соціальнозабезпе
чувального законодавства свідчить
про відсутність прямої вказівки на бе
зоплатність послуги як критерію її
віднесення до соціальної послуги.
Більше того, дає змогу стверджувати,
що соціальні послуги можуть надава
тися як безоплатно, так і платно. Без
оплатні соціальні послуги надаються
певним категоріям осіб державними
та комунальними суб’єктами в обся
гах, визначених державними стандар
тами соціального обслуговування.
Порядок надання платних соціаль
них послуг та їх перелік встановлено
постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 14 січня 2004 р. № 12. Вони
мають відповідати вимогам, наведе
ним у Державному класифікаторі
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соціальних стандартів та нормативів, а
також чинним соціальним нормам і
нормативам. Тариф на платну послугу
обчислюється з урахування собівар
тості послуги, адміністративних ви
трат і податку на додану вартість. До
собівартості платної соціальної послу
ги належать прямі матеріальні та за
гальновиробничі витрати, витрати на
оплату праці та ін. Адміністративні
витрати належать до тарифу на платну
послугу у розмірі не більше 15 % ви
трат на оплату праці працівника,
визначених за нормами обслуговуван
ня. Для одержання соціальних послуг
особа, яка їх потребує, звертається з
письмовою або усною заявою до нада
вача соціальної послуги. Якщо нада
вач — суб’єкт господарювання, який
має намір особисто або через уповно
важений ним орган чи особу надавати
соціальні послуги, він повинен звер
нутися до відповідного органу ліцен
зування із заявою про видачу ліцензії,
згідно з Законом України «Про ліцен
зування окремих видів господарської
діяльності».
До того ж чинним цивільним зако
нодавством у ст. 904 ЦК України пе
редбачено можливість укладання до
говору безоплатного надання послуг із
відшкодуванням виконавцю фактич
них витрат, необхідних для виконання
договору [5, 499]. Привабливою для
соціальної сфери є також можливість
укладання публічного договору з на
дання послуг (ст. 633 ЦК України).
Публічний характер договору перед
бачає обов’язок суб’єкта підприєм
ницької діяльності надати послугу
будькому, хто за нею звернеться.
Більше того, цивільне законодавство
враховує потреби осіб, які є «контин
гентом» особливої уваги з боку права
соціального забезпечення. Стаття 633
ЦК України містить положення щодо
однакового застосування умов пуб
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лічного договору для всіх споживачів,
за винятком тих, які мають встанов
лені законодавством пільги. Так, від
повідно до п. 20 ч. 1 ст. 12 Закону Ук
раїни «Про статус ветеранів війни, га
рантії їх соціального захисту» учасни
ки бойових дій та особи, прирівняні до
них, мають право на першочергове
обслуговування підприємствами, ус
тановами та організаціями служби
побуту, громадського споживання,
житловокомунального господарства,
міжгороднього транспорту тощо [6].
Цікавою також є норма, викладена
у п. 2 ст. 901 ЦК України, де встанов
лено, що положення глави про послу
ги можуть застосовуватися до всіх до
говорів про надання послуг, якщо це
не суперечить суті зобов’язання [5,
493]. Викладене вище може бути
підставою експансії цивільного права
у регулюванні відносин із надання
соціальних послуг. І такі спроби вже
існують у дослідженнях деяких уче
них [7, 66].
Деякі вчені намагаються вирішити
галузеву належність відносин із на
дання соціальних послуг за допомо
гою суб’єктного складу, стверджуючи,
що це мають бути особи, визначені
правом соціального забезпечення.
З боку одержувачів соціальних по
слуг — категорії громадян, що потре
бують особливого соціального захис
ту, з боку надавачів соціальних
послуг — держава або визначені дер
жавою у законах.
Вважаємо цей аргумент недостат
нім, спираючись на чинне законодав
ство. Так, Європейська соціальна хар
тія (переглянута), ратифікована Ук
раїною, передбачає право на одержан
ня послуг від соціальних служб
(ст. 14). Необхідно звернути увагу на
те, що п. 1 ст. 14 цього документа вима
гає від Договірної Сторони «утворити
систему соціальних служб, призначе
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них для здійснення допомоги всім лю
дям у вирішенні проблем, пов’язаних з
адаптацією до соціального середови
ща, незалежно від їх походження й
особистих, сімейних, професійних, фі
зичних або психічних наслідків» [7,
185].
Отже, кожна людина, яка потрап
ляє у складну життєву ситуацію, що
викликає «проблеми, пов’язані з адап
тацією до соціального середовища»,
може розраховувати на допомогу з бо
ку системи соціальних служб. При
цьому соціальні служби можуть бути
утворені «окремими особами і доб
ровільними чи іншими організація
ми», а не тільки державою. Більш кон
кретною з цього питання є Концепція
реформування системи соціальних
послуг, схвалена розпорядженням Кабі
нету Міністрів України від 13 квітня
2007 р. № 178р, що передбачає «ство
рення для надавачів соціальних по
слуг всіх форм власності рівних умов
на ринку таких послуг». Крім того, во
на визначає, що «забезпечення рівної
конкурентоспроможності кожного з
надавачів соціальних послуг потребує
вдосконалення нормативноправової
бази щодо можливості укладати кон
тракти на їх надання, стимулювання й
регулювання діяльності відповідних
комерційних організацій, а також удо
сконалення послуг та інфраструктури
в державних закладах» [8]. Тобто мова
йде про поширення договірних засад
на всю сферу соціального обслугову
вання.
Закон України «Про соціальні по
слуги» від 19 червня 2003 р. № 966ІV
визначає основні організаційні та пра
вові засади надання соціальних послуг
особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги [9]. Зокрема, дає
визначення, кого може бути віднесено
до соціальних служб. Це підприєм
256

ства, установи та організації незалеж
но від форм власності та господарю
вання, а також громадяни, що надають
соціальні послуги.
Потребує аналізу також можливе
розмежування досліджуваних відно
син із соціального обслуговування з
урахуванням того, на що вони спрямо
вані, тобто об’єкта. Всі об’єкти со
ціальнозабезпечувальних відносин
поділяються на матеріальні та нема
теріальні. До нематеріальних відно
сяться, зокрема, дії [10, 136].
Згідно з тлумачним словником
С. Ожегова «послуга» — це дія, що має
за мету досягнення користі (вигоди,
позитивних наслідків) [11, 746]. По
слуга — нематеріальний об’єкт со
ціальнозабезпечувальних відносин,
оскільки вона переважно не передба
чає результату виконаної роботи в ре
човій формі. У крайньому випадку
соціальна послуга може мати відповід
не матеріальне втілення, але невід’єм
но пов’язане з цілою низкою дій. На
приклад, надання соціальних послуг із
зубопротезування у медичній сфері
може призвести до матеріального ре
зультату — зубного протезу. Але поява
цього матеріального результату є єди
ним цілим із такими діями як медичне
обстеження, хірургічне та медикамен
тозне лікування та ін.
Таке визначення соціальної послу
ги важливе у контексті дослідження,
оскільки деякі вчені долучають до
відносин із соціального обслуговуван
ня соціальну допомогу та пільги, що є
абсолютно неприйнятним та спонукає
до експансивних зазіхань із боку ци
вільного права. Цілком підтримуючи
загальну тенденцію у законодавстві
останніх часів щодо впорядкування та
заміни «незрозумілих» з точки зору
права соціального забезпечення со
ціальних надань, що ускладнюють
правозастосовну практику, вважаємо,
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ

що вона має бути послідовною та
відбуватися на загальних підставах.
Наведемо конкретний приклад
термінологічної плутанини у чинному
соціальнозабезпечувальному законо
давстві щодо розмежування понять
«соціальна послуга» та «соціальна до
помога». В українській мові для
визначення участі у чомунебудь, що
викликає полегшення для когоне
будь, використовуються синоніми
«допомога» та «поміч». Так склалося,
що для юридичної практики у праві
соціального забезпечення було обрано
термін «допомога» з відповідним юри
дичним змістом. Але інколи законода
вець не враховує цей юридичний зміст
та вдається до технічного використан
ня терміна «допомога» у тих випадках,
коли більш прийнятним є термін
«поміч».
Так, у ст. 9 Закону України «Про за
гальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» передбачено допомогу
на поховання пенсіонера як соціальну
послугу [12]. Це положення супере
чить як теорії права соціального забез
печення, так і окремим статтям цього
ж закону. Якщо цей вид соціальних на
дань (на поховання) відносити до
соціальних послуг, то має використо
вуватися термін «поміч», адже допо
мога — це самостійний вид соціальних
надань, що має своє значення та місце
у системі права соціального забезпе
чення.
В іншому разі, слід вважати, що у
наведеному випадку некоректним є
використання терміносполучення «со
ціальна послуга», що вважається більш
прийнятним із таких міркувань. Вра
ховуючи загальнотеоретичне визна
чення послуги як нематеріального бла
га, мова йде про відповідну дію при
настанні відповідного страхового ви
падку (смерть пенсіонера). Разом із
тим у ст. 53 Закону України «Про за
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гальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» передбачається, що «у
разі смерті пенсіонера особам, які
здійснили його поховання, випла
чується допомога на поховання пен
сіонера в розмірі двомісячної пенсії,
яку отримував пенсіонер на момент
смерті» [12]. Отже, йдеться про ма
теріальне благо, несумісне з визначен
ням соціальної послуги. Звичайно,
інколи надання соціальної послуги су
проводжується матеріальним вира
женням у результаті вчинення відпо
відних дій, про що йшлося вище. Але
це не той випадок. Скоріш за все, у на
веденому прикладі мова йде про стра
хові допомоги, які зазвичай застосову
ються у правових текстах без додаван
ня «страхові». Так само, як у трудово
му законодавстві прийнято використо
вувати термін «трудовий договір», а не
«індивідуальний трудовий договір».
Таким чином, передбачена ст. 9 За
кону України «Про загальнообов’яз
кове державне пенсійне страхування»
виплата на поховання у жодному разі
не може бути соціальною послугою, як
це закріплено у назві та п. 3 цієї статті,
та потребує відповідної заміни на
страхову допомогу. А в тексті ст. 53 За
кону України «Про загальнообов’яз
кове пенсійне страхування» необхідно
замінити «допомогу» на «поміч» [12].
Термінологічна невизначеність що
до соціальних послуг, зумовлена особ
ливостями української мови, може
також стати на заваді використання за
рубіжного досвіду з цієї проблематики.
Так, деякі українські вчені, аналізуючи
законодавство Російської Федерації та
не враховуючи особливості перекладу,
вдаються до не зовсім коректної аргу
ментації своєї правової позиції, ос
кільки «допомога» у перекладі на
російську — це і «пособие», і «помощь».
Зокрема, у ст. 3 Федерального зако
ну Російської Федерації «Про основи
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соціального обслуговування в Росій
ській Федерації» соціальні послуги
розглядаються як дії з надання клієн
ту соціальної служби допомоги, перед
баченої законом [3]. Цілком погоджу
ючись із думкою, що соціальна послу
га є результатом соціального обслуго
вування, внаслідок чого її не можна
ототожнювати із соціальною допомо
гою, слід все ж таки зважити на особ
ливості перекладу з російськомовного
закону. Адже у розглянутому випадку
йдеться не про соціальну допомогу як
різновид соціальних надань, а про
поміч («помощь») як категорію, що
характеризує соціально корисну спря
мованість дії та очікуваний внаслідок
її вчинення результат. Крім того, слід
зазначити, у Законі Російської Феде
рації «Про основи соціального обслу
говування в Російській Федерації» ви
користовується термін «допомога», а
не «соціальна допомога». Отже, теоре
тичну суперечність можна вирішити
завдяки незначній корекції перекладу,
зробивши заміну терміна «допомога»
на «поміч».
Слід зазначити, що найбільш прий
нятним критерієм галузевого розме
жування відносин із соціального об
слуговування є «соціальність» відпо
відних послуг, тобто визначення
складних життєвих обставин, що

об’єктивно викликають у людей про
блеми, пов’язані з адаптацією до
соціального середовища. Ці складні
життєві обставини мають бути чітко
викладені та нормативно закріплені на
рівні закону відповідно до суспільного
розуміння їх соціальної поважності та
економічних можливостей держави.
Перелік має бути вичерпним, але роз
ширюватися у міру осмислення
суспільством своїх потреб із урахуван
ням розвитку економіки.
Водночас категорично не можна по
годитися з думками, що регулювання
відносин із надання соціальних послуг
має відбуватися у межах цивільного
права. Дійсно, сьогодні назріла не
обхідність нормативного закріплення
можливості набуття права на соціаль
не обслуговування та її договірне опо
середкування. Завдяки цьому стане
фактично можливим більш повне за
доволення потреб кожної людини
шляхом соціального обслуговування.
Але диференціація та спеціалізація
соціальнозабезпечувального законо
давства є більш прогресивним напря
мом правового регулювання, що не за
важає використовувати найкращі здо
бутки цивільного права у межах та з
урахуванням специфіки права соціаль
ного забезпечення.
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Ж

иття у сучасній культурі
сприймається як безумовна
цінність, а смерть — як «не
вдача, що обриває плани та творчі за
думи людини, як розплата за пору
шення рекомендацій влади, що мані
пулює способом життя, розпорядком
праці та відпочинку» [1]. Людина в усі
часи боялася смерті. Однак сучасна
людина, за словами Б. Маркова,
боїться існуючого культурного образу
смерті, на зміну якого спрямовуються
неабиякі зусилля [1]. Частиною таких
зусиль, мабуть, є і юридичне визнання
певних прав за померлими людьми,
що спостерігається у зарубіжній, а ос
танніми роками — і у вітчизняній юри
дичній практиці.
Наприкінці березня 2010 р. у росій
ському «Живому журналі» в Інтернеті
з’явився заклик захищати права мерт
вих у суспільстві живих із констата
цією того, що мертві — це також люди,
але з обмеженими можливостями [2].
Отже, розглянемо детальніше, про які
саме можливості може йти мова.

У 2007 р. світ шокувала новина, що
у канадської подружньої пари народи
лася дитина, зачата шляхом внутріш
ньоматкової інсемінації спермою, за
мороженою чоловіком 22 роки тому
[3]. У 2008 р. мешканка Тайваню наро
дила двійнят, скориставшись закон
сервованою спермою свого чоловіка
13річної давності [4]. А вже на почат
ку 2009 р. британка захистила в суді
можливість завагітніти від мертвого
чоловіка, довівши своє право на вико
ристання його сперми, законсервова
ної у 2007 р. після операції, під час
якої він помер [5]. В останньому ви
падку йдеться фактично про ситуацію,
в якій у чоловіка, померлого задовго
до того часу, як народилася його дити
на, виникають, зокрема, батьківські
права (наприклад право бути записа
ним батьком дитини) та права спадко
давця (пов’язані з тим, що дитина
цього чоловіка за законом має право
набути у спадок від свого батька час
тину майна)*.

* Наведені ситуації, до речі, свідчать і про необхідність уточнення кола спадкоємців. Так, згідно з ч. 1 ст. 1222
Цивільного кодексу України спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живи
ми на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після
відкриття спадщини. Це визначення спадкоємців взагалі не розраховане на випадки народження після
відкриття спадщини людини, зачатої з клітин спадкодавця після його смерті. Тому за сучасних умов такий
підхід видається дискримінаційним, з огляду на це підлягає обговоренню необхідність доповнення ч. 4
ст. 1200, ч. 1 ст. 1222, ст. 1261, абзацу 2 ч. 2 ст. 1298 ЦК України після слова «зачата» у відповідному числі
та відмінку словом «зазвичай», виділеним з обох боків комами.

© Д. Гудима
260

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

ПОМЕРЛА ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА (НЕТРИВІАЛЬНІ ДУМКИ)

Порушення питання про померлу
людину як суб’єкта права є своєрід
ною провокацією: з одного боку, за
гальновідомо, що у людини статус
суб’єкта права припиняється внаслі
док її смерті, з якою пов’язується по
вне припинення правоздатності та
дієздатності, а з другого боку, сучасне
законодавство закріплює низку прав
людини, реалізація яких не залежить
від неї ані за її життя, ані після її
смерті.
Згідно з частинами 1–2 ст. 298 ЦК
України кожен зобов’язаний шанобли
во ставитися до тіла людини, яка по
мерла, і до місця поховання людини.
З огляду на концепцію взаємного ко
респондування прав і обов’язків, мож
на дійти висновку, що кожна людина, у
тому числі й та, яка померла, має
право на шанобливе ставлення до її
трупа, а вже похована — до місця її по
ховання.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону Ук
раїни «Про поховання та похоронну
справу» усі громадяни мають право на
поховання їхнього тіла та волевияв
лення про належне ставлення до тіла
після смерті. Стосовно такого волеви
явлення зрозуміло, що воно повинно
бути вираженим людиною до її смерті.
А от щодо права на поховання тіла лю
дини, то питання про суб’єкта ре
алізації цього права є складнішим,
оскільки поховання відбувається
після того, як суб’єкт вказаного права
помирає. Отже, право на поховання
тіла людина мала б реалізовувати
після своєї смерті, однак, оскільки з
останньою пов’язується припинення
правоздатності та дієздатності люди
ни, то її суб’єктивне юридичне право
на поховання власного тіла припиняє
існування одночасно саме із настан
ням того юридичного факту, який
уможливлює реалізацію цього права.
Таким чином, маємо справу з правом,
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яке ніколи не може бути реалізованим
саме його носієм.
Якщо ж припустити, що право лю
дини на поховання її тіла не припи
няється зі смертю носія цього права,
то спадає на думку, що, вочевидь, лю
дина після своєї смерті, поперше, са
ма це право не реалізовує, подруге, не
може після настання смерті вимагати
від інших суб’єктів здійснення похо
вання та, потретє, не може звертатися
до держави за його примусовим забез
печенням. Тому можна порушувати
питання про те, що таке право, незва
жаючи на закріплення у законі, не є
суб’єктивним юридичним, оскільки не
тягне набуття його носієм так званих
прав на свої дії, на чужі дії та на дії
держави (хоча кореспондуючі праву
людини на поховання її тіла обов’язки
в інших суб’єктів, зокрема у держави,
виникають).
Наведені роздуми дають змогу
дійти висновку, що право на похован
ня тіла людини з можливого стає ре
альним та існує навіть після смерті йо
го носія, тобто воно є, так би мовити,
правом мертвої людини на поховання
її трупа. Якщо ж не вважати померлу
людину суб’єктом цього права, то
останнє, таким чином, слід вважати
безсуб’єктним (такої думки дотри
мується, наприклад, В. Бєлов [6,
43–44]). А оскільки визначальною ри
сою будьякого права є наявність його
носія, то виявлення безсуб’єктного
права свідчить, знову ж, про відсут
ність реального такого права, тобто
про його фіктивність і неможливість
взагалі бути реалізованим саме тим,
кому воно належить.
Таким чином, якщо не визнати по
мерлу людину суб’єктом права, то її
право на поховання власного тіла пе
рестає існувати одночасно з виник
ненням умов для його реалізації та до
його здійснення, з одного боку, і є без
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суб’єктним, з другого боку. Водночас
визнання померлої людини суб’єктом
права не вирішує проблеми права лю
дини на поховання її тіла як права, ко
тре (незважаючи на закріплення у за
коні) не є суб’єктивним юридичним.
Для вирішення цієї проблеми можна
хіба що ставити питання про перегляд
усталеного погляду на суб’єктивне
юридичне право у руслі визнання його
таким, що обов’язково створює для
його носія правá на чужі дії та на дії
держави, а от право на свої дії є, так би
мовити, факультативним елементом
зазначеної конструкції, який має бути
наявним не у кожному конкретному
випадку*.
До такого ж виду прав — суб’єктами
яких слід або вважати померлих, або ж
вважати ці права безсуб’єктними —
можна віднести і права посмертно на
городжених (обдарованих) на ті блага,
якими вони могли б користуватися,
якщо б нагородження (обдарування)
сталося ще за їхнього життя. Для при
кладу, розпорядженням Президента
України «Про призначення державної
стипендії» від 27 листопада 2007 р.
чемпіону XXIV літніх Олімпійських
ігор зі стендової стрільби Д. Монако
ву було посмертно призначено дер
жавну стипендію, а її отримання по
кладено на його доньку. Таким чином,
носієм права на державну стипендію
(суб’єктом права) визнано померлу
людину, однак суб’єктом правовідно

син з реалізації цього права виступає її
спадкоємиця**. Схожою є ситуація з
посмертним нагородженням держав
ними нагородами (орденами, медаля
ми, почесними званнями, відзнаками
тощо). На цих прикладах можна чітко
продемонструвати відмінність між
суб’єктом права та суб’єктом пра
вовідносин: померлу людину можна
розглядати нібито як суб’єкта права,
але у будьякому випадку вона не мо
же бути суб’єктом правовідносин.
Ще один аспект розглядуваної про
блеми стосується авторського права.
Згідно з абзацом 2 ст. 1 Закону Ук
раїни «Про авторське право і суміжні
права» автор — це фізична особа, яка
своєю творчою працею створила твір.
Відповідно до ст. 24 ЦК України
фізичною особою вважається людина
як учасник цивільних відносин. І хоча
формулювання цієї статті припускає
інтерпретацію, згідно з якою, якщо
людина не може з якихось причин бу
ти учасником таких відносин (напри
клад перебуває у мозковій комі), то
вона не може вважатися фізичною
особою, відповідна правозастосовна
практика розглядає як фізичну особу
будьяку людину (див., наприклад,
лист Державного комітету України з
питань регуляторної політики та під
приємництва від 29 листопада 2006 р.
№ 8580) незалежно від раси, націо
нальності, місця проживання, статі,
освіти, стану здоров’я, політичних пе

* На користь актуальності такого переосмислення теорії суб’єктивних юридичних прав опосередковано
свідчить і проблема реалізації більшості цих прав недієздатними, в інтересах яких діють їхні опікуни. Дії
останніх є, вочевидь, «чужими», а не «своїми». І якщо припустити, що кожне суб’єктивне юридичне право пе
редбачає для недієздатного право на його власні дії, які він de jure сам здійснювати не може, то обов’язковість
у всіх випадках власних дій як елемента такого права видається сумнівною.
** Певним чином пов’язаною з наведеною проблемою (але такою, що виходить за межі цієї статті) є й пробле
ма нагородження відзнаками різноманітних речей. Для прикладу, 2 листопада 1927 р. постановою Президії
ЦВК СРСР крейсер «Аврора» (не екіпаж, а саме крейсер!) було нагороджено орденом Червоного Знамена, а
22 лютого 1968 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР за видатні заслуги воєнних моряків крейсера у Ве
ликій Жовтневій соціалістичній революції та захисті її завоювань, плідну роботу з пропаганди революційних
і бойових традицій і у зв’язку з 50річчям Радянської Армії та ВійськовоМорського флоту цей крейсер було
нагороджено другим орденом — орденом Жовтневої Революції. З огляду на це актуальним є порушення
питання про суб’єкта права на нагороди: або у вказаних випадках такого просто немає (тоді ми знову повер
таємося до конструкції безсуб’єктного права), або ж право на нагороди може належати також і речам. Ця про
блематика може бути предметом окремого дослідження.
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реконань та інших ознак. Таким чи
ном, автором як первинним суб’єктом
авторського права (ч. 1 ст. 11 зазна
ченого Закону) є людина, яка своєю
творчою працею створила твір.
За загальним правилом авторське
право діє протягом усього життя авто
ра і 70 років після його смерті (ч. 2
ст. 28 Закону України «Про авторське
право і суміжні права»), а відповідно
до ч. 10 ст. 28 цього Закону особисті
немайнові права автора охороняються
безстроково, тобто і через 70 років
після його смерті. З огляду на законо
давчо визначений перелік особистих
немайнових авторських прав* слуш
ним є запитання: перед ким же вико
нується передбачений ч. 10 ст. 28
зазначеного Закону обов’язок із без
строкової охорони особистих немай
нових прав померлого автора на вчи
нення ним перелічених у ч. 1 ст. 14
Закону України «Про авторське право
і суміжні права» активних дій і що,
власне, така охорона передбачає?
Зрозуміло, що мертва людина не
може вчиняти ці дії, оскільки зі смер
тю припиняється будьяка людська
активність. Забезпечити охорону
(здійснення) останньої посмертно
держава також не має можливості. То
хто ж є справжнім суб’єктом права на
охорону особистих немайнових прав
автора після його смерті як не сам по
мерлий?
При аналізі змісту ч. 2 ст. 296 ЦК
України (відповідно до якої викорис
тання імені фізичної особи як персо
нажа, дійової особи літературних та
інших творів, крім творів докумен
тального характеру, допускається піс

ля смерті цієї особи за згодою її дітей,
вдови (вдівця), а якщо їх немає, —
батьків, братів та сестер) постає схоже
запитання: чиї інтереси захищає
закріплений у зазначеній статті нор
мативний припис? Видається, що об
меження використання імені померлої
людини встановлено не тільки в інте
ресах перелічених осіб, які б, можливо,
й не хотіли, щоб член їхньої родини
«оживав» у різного роду творах, а й в
інтересах самого померлого, який за
життя міг бути зацікавленим у добрій
пам’яті про нього після смерті.
У зв’язку з попередніми роздумами
про права посмертно нагороджених
(обдарованих) зазначимо, що на твори
посмертно реабілітованих авторів ав
торське право діє протягом 70 років
після їх реабілітації (ч. 6 ст. 28 Зако
ну України «Про авторське право і
суміжні права»). Чи можна вважати,
що у померлого особисті немайнові
права автора після його посмертної ре
абілітації з’являються знову, що вони,
так би мовити, відновлюються? Ви
глядає так, ніби з дня посмертної ре
абілітації автора у його спадкоємців
«починають діяти» майнові авторські
права, а у нього самого (!) — особисті
немайнові, які не можуть бути успад
кованими чи переданими (відчужени
ми) третім особам (ч. 2 ст. 14, ч. 1
ст. 29 зазначеного Закону).
У цьому контексті видаються
оригінальними та цікавими роздуми
Р. Еттінґера стосовно необхідності
нормативно захищати як тіла мертвих,
так і їхні права та власність. Він про
понує заморожувати померлих до ча
су, поки не будуть винайдені засоби

* Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до них належать такі: 1) вимага
ти визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і
за будьякого публічного використання твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти під час публічно
го використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 3) виби
рати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його
примірниках і під час будьякого його публічного використання; 4) вимагати збереження цілісності твору і
протидіяти будьякому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будьякому іншому посяганню
на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.
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для їхнього воскресіння (оскільки
смерть, за визначенням А. Паркеса, є
лише станом тіла, коли його віднов
лення як єдиного цілого за посеред
ництвом відомих на цей час засобів є
неможливим), та припускає, що серед
неживих людей законодавчо будуть
виділені три категорії: із зупиненими
життєвими процесами, заморожені
після смерті та повністю мертві (такі,
які згоріли, пропали у морі чи ще з
якихось причин їхні шанси на вижи
вання є незначними) [7, 137–141].
Наостанок зазначимо, що у збере
женні прав померлих показовим є
досвід штату Каліфорнія (США), де
восени 2007 р. було ухвалено так зва
ний закон про мертвих знаменитостей,
якому була надана зворотна дія. Від
повідно до нього відомі люди Калі
форнії можуть вільно передавати
прав< на свій образ, і ці права існува

тимуть навіть тоді, коли «образо
носці» помруть [8]. Тобто смерть відо
мої людини не припиняє її особистого
немайнового права на образ, котре на
далі може використовуватися тим
суб’єктом, який набув це право ще за
життя знаменитості.
З огляду на наведені міркування,
можливо, доцільно розглядати смерть
фізичної особи як часткове (а не по
вне) припинення її правоздатності: у
частині юридичних обов’язків і тих
суб’єктивних юридичних прав, які не
може мати померла людина, її право
здатність зі смертю припиняється, а у
частині інших суб’єктивних юридич
них прав (на індивідуальний образ,
поховання власного тіла, посмертне
нагородження, посмертну реабіліта
цію, особисті немайнові авторські пра
ва тощо) — ні.
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Гудима Д. А. Померла людина як суб’єкт права (нетривіальні думки)
Анотація. У статті проаналізовано таку тенденцію у суспільному сприйнятті суб’єкта права,
як юридичне визнання певних прав за померлими людьми. Зокрема, запропоновано розгляда
ти смерть фізичної особи як часткове, а не повне припинення її правоздатності: у частині тих
юридичних обов’язків і тих суб’єктивних юридичних прав, які не може мати померла людина, її
правоздатність зі смертю припиняється, а у частині інших суб’єктивних юридичних прав (на
індивідуальний образ, поховання власного тіла, посмертне нагородження, посмертну реабі
літацію, особисті немайнові авторські права тощо) — ні.
Ключові слова: померла людина, суб’єкт права, суб’єкт правовідносин.
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ПОМЕРЛА ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА (НЕТРИВІАЛЬНІ ДУМКИ)

Гудыма Д. А. Умерший человек как субъект права (нетривиальные мысли)
Аннотация. В статье проанализирована такая тенденция в общественном восприятии субъ
екта права, как юридическое признание определенных прав за умершими людьми. В частнос
ти, предложено рассматривать смерть физического лица как частичное, а не полное прекра
щение его правоспособности: в части тех юридических обязанностей и тех субъективных юри
дических прав, которые не может иметь умерший человек, его правоспособность со смертью
прекращается, а в части других субъективных юридических прав (на индивидуальный образ, по
гребение собственного тела, посмертное награждение, посмертную реабилитацию, личные
неимущественные авторские права и т. п.) — нет.
Ключевые слова: умерший человек, субъект права, субъект правоотношения.
Hudyma D. Dead man as a subject of law (nontrivial thoughts)
Annotation. In the article such trend in public perception of the subject of law as a legal recog
nition of certain rights for the dead people is analyzed. In particular, it proposed to consider the
death of an individual as a partial rather than complete disabling of his legal capacity: in a part of
the legal duties and the subjective legal rights that can not have a dead man, his legal capacity with
the death stops, and in a part of the other subjective legal rights (on an individual image, on a bur
ial of his body, on a posthumous award, on a posthumous rehabilitation, the personal nonproper
ty author’s rights etc.) — it doesn’t.
Key words: dead man, subject of law, subject of legal relationship.
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Р

озкриття поняття громадянства в
науці конституційного права
можливе лише за умов повного
аналізу принципів громадянства Украї
ни. Саме принципи є тим початком, ос
новою, яка зв’язує різноманітні аспекти
громадянства. Вони становлять цілісну
взаємопов’язану систему, що лежить в
основі всього законодавства про грома
дянство нашої держави та є централь
ною ланкою інституту громадянства, а
також конституційного права в цілому.
Метою цієї статті є вивчення проб
леми щодо можливостей закріплення
та реалізації принципів громадянства
України.
Дослідженням окремих аспектів
цього питання займалися такі видатні
вчені, як Р. Бедрій [1], Ю. Боярс [2],
Л. Воєводін, Д. Златопольський [4],
С. Косаков [5], О. Лотюк [7], В. Мела
щенко [8], Ю. Тодика [9], П. Чалий
[10]. Але у зв’язку з внесенням змін до
Закону України «Про громадянство
України» деякі питання залишаються
недостатньо розглянутими.

Принципи громадянства України є
тими вихідними засадами, керівними
ідеями, які закріплені в законодавстві
у взаємовідносинах держави й особи.
Вони відображені в Конституції Ук
раїни, Законі України «Про громадян
ство України», у Декларації прав
національностей України, у Деклара
ції про державний суверенітет Украї
ни, Законі України «Про національні
меншини» тощо.
Законодавство України про грома
дянство ґрунтується на таких принци
пах: 1) єдиного громадянства; 2) за
побігання виникненню випадків без
громадянства; 3) неможливості поз
бавлення громадянина України грома
дянства України; 4) визнання права
громадянина України на зміну грома
дянства; 5) неможливості автоматич
ного набуття громадянства України
іноземцем чи особою без громадянства
внаслідок укладення шлюбу з грома
дянином України або набуття грома
дянства України його дружиною
(чоловіком) та автоматичного припи
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нення громадянства України одним з
подружжя внаслідок припинення
шлюбу або припинення громадянства
України другим з подружжя; 6) рів
ності перед законом громадян України
незалежно від підстав, порядку і
моменту набуття ними громадянства
України; 7) збереження громадянства
України незалежно від місця прожи
вання громадянина України [3; 4].
Розглянемо кожен з цих принципів
детальніше.
Першим, на нашу думку, слід роз
глянути принцип єдиного громадянст
ва. Цей принцип закріплено і в Законі
(п. 1 ст. 2), і в Конституції (ст. 4). Він
має декілька аспектів: поперше, єдине
громадянство держави Україна озна
чає, що не можуть існувати громадян
ства окремих адміністративнотери
торіальних одиниць України. Тобто не
може бути громадянства АР Крим, чи
м. Києва або м. Севастополя, чи будь
якої області. Зазначений аспект цього
принципу спрямований на забезпе
чення унітарності держави.
Подруге, єдине громадянство Ук
раїни означає, що «якщо громадянин
України набув громадянства (піддан
ства) іншої держави або держав, то у
правових відносинах з Україною він
визнається лише громадянином Ук
раїни». Те ж саме правило застосо
вується і до іноземців, які набули гро
мадянства України, тобто вони у пра
вовідносинах з Україною вважаються
тільки громадянами України, не беру
чи до уваги також належність їх до
іншого громадянства. У цьому аспекті
відображається негативне ставлення
держави до біпатризму, тобто належ
ності особи до громадянства двох або
більше держав (п. b ст. 2).
Біпатризм часто створює усклад
нення як для осіб з подвійним грома
дянством, так і для держав, громадяна
ми яких є зазначені особи, адже кожна
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із держав вимагає від громадянина
виконання необхідних саме їй грома
дянських обов’язків. Й. Кунц розгля
дав біпатризм як нетерпиме явище, що
містить суперечність як джерело
серйозних міжнародних конфліктів
[2]. Чимало держав згідно із нормами
міжнародного права укладають дого
вори про запобігання випадків подвій
ного громадянства і тим самим зобо
в’язують осіб вибрати одне з можли
вих для них громадянств. У свою чер
гу, Україною було укладено численні
міжнародні договори з цього приводу.
Одним із прикладів є Договір між Ук
раїною та Республікою Узбекистан
про запобігання виникненню випадків
подвійного громадянства, підписаний
15 грудня 1996 р. та ратифікований
13 липня 1999 р. [6, 225–230].
Законодавство України про грома
дянство спрямоване на скорочення
випадків біпатризму. Воно дає мож
ливість особам, що проживають на те
риторії України, отримати громадян
ство України і володіти всіма консти
туційними правами і свободами, від
повідними обов’язками громадянина
України. При цьому не беруться до
уваги походження, соціальне поло
ження, расова та національна належ
ність, стать, освіта, ставлення до релі
гії, політичні та інші переконання.
Належність особи до громадянства
України дає змогу брати участь у
здійсненні державної влади. Принцип
єдиного громадянства в Україні є умо
вою стабільності політичної та соціаль
ної ситуації в державі, усуває моральну
напругу, національну конфронтацію
людей, які на засадах спільної
патріотичної мети і солідарності буду
ють незалежну державу — Україну.
Закріплення принципу єдиного грома
дянства у Конституції України внесло
упорядкованість та врегульованість у
суспільні процеси. У свою чергу, це дає
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можливість координувати й узгоджу
вати інтереси різних соціальних груп і
політичних сил, підводити правову ос
нову під складну систему зв’язків і
відносин людей у суспільстві.
Наступний принцип — принцип
запобігання виникненню випадків
безгромадянства (апатризму). Цей
принцип означає неприпустимість
втрати громадянином України грома
дянства внаслідок колізії національ
ного законодавства України із законо
давством інших держав, громадянство
яких він бажає отримати. Це один з
найважливіших міжнародних прин
ципів у сфері громадянства. Необ
хідно зазначити, що апатризм — це ду
же негативне явище як для самої
особи, так і для держави, в якій вона
проживає. Якщо громадянство — пра
вовий зв’язок індивіда з державою, то
апатризм — це відсутність такого
зв’язку. Апатриди обмежені порівняно
з громадянами у своїх правах, насам
перед у політичних. Вони також пере
бувають у гіршому становищі порівня
но з іноземцями, тому що не можуть
звернутися за дипломатичним захис
том до жодної з держав. Негатив у
відношенні до держави проявляється
також через неможливість залучити
особу без громадянства до проходжен
ня обов’язкової військової служби.
Україна проводить активну політику
відповідно до принципів, що закріп
лені в міжнародних документах про
права людини, що залучають держави
вживати заходи, спрямовані на скоро
чення кількості осіб без громадянства.
У 1961 р. згідно з резолюцією Гене
ральної Асамблеї ООН прийнята Кон
венція про скорочення апатризму,
спрямована на скорочення кількості
осіб, які не мають громадянства кон
кретної держави.
Також слід розглянути принцип не
можливості позбавлення громадянина
268

України громадянства України. Цей
принцип знайшов своє закріплення в
п. 3 ст. 2 Закону, в ч. 1 ст. 25 Консти
туції та в ст. 15 Загальної декларації
прав людини. Визнання і закріплення
цього принципу має величезне значен
ня для побудови демократичної, пра
вової, якісно нової держави порівняно
з державами колишнього Радянського
Союзу.
Принцип недопущення автоматич
ної втрати громадянства України
закріплений у Законі України «Про
громадянство України». Громадянство
України втрачається тільки після на
стання юридичного факту, а саме —
видання Указу Президента України
при наявності підстав, зазначених у
Законі «Про громадянство України».
Ніхто з громадян України не може
бути позбавлений права змінити гро
мадянство. Проте стійкий характер
правових зв’язків особи й української
держави не означає насильницького,
примусового утримання особи в гро
мадянстві. Це обмежувало б її свободу,
тому в законодавстві передбачені не
жорсткі правила виходу з громадян
ства України.
Наступним розглянемо принцип
визнання права громадянина на зміну
громадянства. Як і попередній, він та
кож закріплений у Законі (п. 4 ст. 2),
Конституції (ч. 1 ст. 25) і Загальній
декларації прав людини (ст. 15). Сут
ність цього принципу полягає саме у
зміні громадянства, а не у припиненні
громадянства без набуття громадян
ства іншої держави, що призвело б до
безгромадянства. Україна не може га
рантувати набуття іншого громадян
ства, але вона може поставити вихід
особи з громадянства України залежно
від набуття нею іноземного громадян
ства або отримання гарантій його на
буття. Сталий характер правового
зв’язку особи і держави не означає
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примусового утримання людини у
громадянстві.
Принцип неможливості автоматич
ного набуття і втрати громадянства
України іноземцем чи особою без гро
мадянства внаслідок укладення шлю
бу з громадянином України або набут
тя громадянства України його дружи
ною (чоловіком) та автоматичного
припинення громадянства України од
ним з подружжя внаслідок припинен
ня шлюбу або припинення громадян
ства України другим з подружжя (п. 5
ст. 2 Закону «Про громадянство Ук
раїни»). Громадянство набувається чи
припиняється не автоматично, а з мо
менту видання Президентом України
відповідного указу (ст. 22). Винятком
щодо автоматичності набуття грома
дянства є лише філіація.
Основний Закон (ст. 1) проголосив
Україну демократичною, соціальною,
правовою державою. Правовий статус
особи в такій державі має ґрунтувати
ся насамперед на конституційному
принципі рівності, який є визначаль
ним у системі принципів конститу
ційноправового статусу людини і гро
мадянина та громадянства України.
Він є одним з фундаментальних прин
ципів засад конституційного ладу, а
його реалізація не припускає дис
кримінацію особи за якиминебудь оз
наками. Тобто не може бути привілеїв
чи обмежень за ознаками раси, кольо
ру шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мовними або
іншими ознаками.
Цей принцип знайшов своє закріп
лення у ст. 24 Конституції України:
«Громадяни мають рівні конституцій
ні права і свободи та є рівними перед
законом». Але нині гостро постає про
блема втілення на практиці зазначено
го конституційного положення, що зу
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мовлено значними розбіжностями між
його закріпленням та політичними й
соціальноекономічними реаліями сьо
годення.
Так, у деяких країнах цей принцип
громадянства не визнається, напри
клад, у США іммігрант, навіть якщо
він набув громадянства США, не має
права стати президентом країни
(розділ 1 ст. II Конституції США).
Останній принцип, закріплений у
Законі, — принцип збереження грома
дянства України незалежно від місця
проживання громадянина. Принцип
випливає з конституційного принци
пу, закріпленого у ст. 33 Конституції
України, тобто принципу свободи
пересування, вільного вибору місця
проживання і права вільно залишати
територію України.
Належність до громадянства Украї
ни є найважливішою передумовою
обов’язку держави захищати в повно
му обсязі права і свободи своїх грома
дян, які закріплені в Конституції Ук
раїни та законах України не тільки на
території держави, а й за її межами.
Так, функції дипломатичних пред
ставництв України визначаються
Віденською конвенцією про диплома
тичні зносини 1961 р., а функції кон
сульських установ — Віденською кон
венцією про консульські зносини
1963 р. Діє також Консульський ста
тут 1976 р. Крім цього, Україною укла
дені численні двосторонні консульські
договори. Дипломатичні представ
ництва та консульські установи Ук
раїни зобов’язані вживати заходів для
забезпечення громадянам України
можливості користуватися в повному
обсязі правами, наданими їм законо
давством країни перебування, міжна
родними договорами, учасниками
яких є Україна і держава перебування,
у встановленому законодавством по
рядку захищати їх інтереси, що охоро
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няються законом, а в разі необхід
ності — вживати заходи для поновлен
ня порушених прав громадян України.
До функцій дипломатичного пред
ставництва належить, зокрема, захист
у державі перебування інтересів акре
дитуючої держави та її громадян у ме
жах, що допускаються міжнародним
правом. Представництва можуть кон
сультувати своїх громадян щодо пи
тань, які в них виникають, робити
запити з приводу захисту інтересів
громадян тощо. Консульські установи
ведуть облік постійно і тимчасово
перебуваючих у його консульському
окрузі українських громадян. Консул
виконує обов’язки нотаріуса, реєстра
тора актів громадянського стану, а та
кож наділений функціями видачі пас
портів і проїзних документів громадя
нам акредитуючої держави та віз або
відповідних документів особам, бажа
ючим поїхати в акредитуючу державу.
Також консульські установи наділені
повноваженнями здійснювати усинов
лення дітей, які перебувають у грома
дянстві України і проживаючих за її
межами, вживають заходи, пов’язані зі

встановленням опіки та піклування
над неповнолітніми громадянами Ук
раїни, які перебувають в їх окрузі то
що.
Цінність громадянства полягає в
тому, що воно гарантує особі певний
рівень автономії. Важливими є поло
ження Конституції України, що «гро
мадянин України не може бути вигна
ний за межі України або виданий
іншій державі» (ч. 2 ст. 25).
Отже, зазначені принципи грома
дянства тісно взаємопов’язані між со
бою та забезпечують демократичну
спрямованість усього вітчизняного за
конодавства про громадянство. Наразі
на сучасному етапі державотворення
відбуваються кардинальні перетво
рення, а реалізація принципів грома
дянства України є одним з важливих
питань держави й суспільства, що зна
ходяться на трансформаційному етапі
розвитку. Ці принципи виступають як
структуроутворюючі елементи взає
мовідносин особи й держави. Саме во
ни забезпечують стабільність і міц
ність інституту громадянства, його де
мократичний, гуманний зміст.
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Толкачова І. А. Значення принципів громадянства України для реалізації прав та свобод
людини і громадянина
Анотація. У статті проводиться детальний аналіз принципів громадянства України з поси
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У

політикоправовому механізмі
діяльності органів місцевого са
моврядування особлива роль
належить правовим гарантіям захисту
їх прав і законних інтересів. Консти
туція України закріплює різні ме
ханізми цього захисту, які забезпечу
ють органи законодавчої, виконавчої і
судової влади. Правові гарантії захис
ту прав і законних інтересів місцевого
самоврядування поділяються на кон
ституційні та судові. Конституційні
гарантії полягають у тому, що Консти
туція покладає на органи державної
влади обов’язок захищати і гарантува
ти місцеве самоврядування. Для цього
органи законодавчої і виконавчої вла
ди наділені відповідними повноважен
нями з питань контролю за діяльністю
інших органів. Судові гарантії — це
право звернення органів місцевого са
моврядування в суд за захистом своїх
прав і законних інтересів. Органи са
моврядування можуть звертатися в
суди загальної юрисдикції, що розгля
дають цивільні, адміністративні та
інші справи. Проте вони не можуть
звертатися до Конституційного Суду
України, який контролює відповід

ність Конституції України, законів та
інших нормативноправових актів,
що, на мою думку, дещо звужує право
на судовий захист органів місцевого
самоврядування. Адже у кожній сис
темі суспільноправових відносин є
свої особливості, а тому вони повинні
отримувати у праві своє справедливе
формування та захист.
Сучасні політичні та соціально
економічні умови розвитку місцевого
самоврядування в нашому суспільстві
та нашій державі поставили перед
юридичними науками ряд конкретних
завдань, пов’язаних з необхідністю
дослідження порядку й можливостей
реалізації права місцевого самовряду
вання на судовий захист.
Демократичні перетворення, що
відбуваються в Україні в останні роки,
зумовили помітне прискорення проце
су створення самоуправлінських інсти
тутів і механізмів їхнього правового за
хисту. Конституція України 1996 р. і
Європейська хартія про місцеве само
врядування 1985 р. закріплюють як од
ну з основних гарантій місцевого само
врядування право на судовий захист, у
зв’язку із чим в умовах подальшого
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розвитку інститутів місцевого само
врядування в Україні особливу зна
чущість здобувають дослідження теорії
й практики судового захисту прав
місцевого самоврядування. У процесі
реформування певних етапів суспіль
ства у системі місцевого самоврядуван
ня актуальним є проведення широкого
порівняльноправового аналізу з існу
ючими механізмами судового захисту
прав місцевого самоврядування в
нашій державі та зарубіжних країнах, а
також дослідження нормативноправо
вої бази регулювання судового захисту
прав місцевого самоврядування в сис
темі принципів організації місцевого
самоврядування в Україні.
Хотілося б відзначити позитивну
роль формування інституту захисту
прав місцевого самоврядування у
Франції та Німеччині. Так, крім орга
нів державної влади, органів місцевого
самоврядування й громадян захистом
місцевого самоврядування в цих краї
нах займаються також асоціації ор
ганів місцевого самоврядування. Асо
ціації органів місцевого самоврядуван
ня так само, як і самі органи місцевого
самоврядування, об’єктивно зацікав
лені в реальному захисті прав місцево
го самоврядування, але на відміну від
них набагато менш залежні від органів
державної влади й не обмежені
розмірами дохідної частини бюджету.
Крім того, виконавчі органи асоціацій
місцевого самоврядування знаходять
ся, як правило, у великих містах, де є
набагато більше можливостей щодо за
лучення кваліфікованих фахівців для
вирішення питань щодо захисту прав
місцевого самоврядування [3]. Беручи
до уваги досвід зарубіжних країн,
потрібно зазначити, що права місцево
го самоврядування забезпечуються не
лише одним видом гарантій, а бага
торівневою системою. І саме судовий
захист є ланкою цієї системи й не може
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розглядатись поза її межами, адже він
забезпечує не тільки можливість ре
алізації прав, а й їхній захист.
Відповідно до вимог Конституції
України правосуддя в Україні здійс
нюються виключно судами [1]. Тому
для того щоб реалізувати один із
принципів органів місцевого самовря
дування, тобто право на захист, по
трібно насамперед проаналізувати, як
саме та за яких обставин здійснюється
судовий розгляд у судах нашої держа
ви. Адже судовий процес важливий не
тільки для встановлення істини у
справі, оскільки при розгляді тієї чи
іншої колізії та при вирішенні певних
питань, спрямованих на судовий за
хист органів місцевого самоврядуван
ня, відображається результат діяль
ності як органів місцевого самовряду
вання, так і органів правосуддя. Тому
будьякий процес судової суперечки в
інтересах територіальної громади
демонструє бажання й можливість ор
ганів та посадових осіб місцевого
самоврядування відстоювати інтереси
населення нашої країни.
На сьогодні законодавство про
місцеве самоврядування найчастіше є
лише теоретичним, тому при застосу
ванні на практиці тих чи інших
законів виникають багато колізій та
суперечностей. Судова практика віді
грає важливу роль як джерело форму
вання правової основи місцевого са
моврядування, що дає змогу усвідоми
ти прогалини у нормах місцевого са
моврядування. Адже чим ширша судо
ва практика й більше узагальнень,
роз’яснень, зроблених вищими орга
нами судової влади, тим детальнішою
буде правова регламентація діяльності
органів місцевого самоврядування, а
також внесення змін та доповнень в
існуюче законодавство та у прийнятті
нових законів. Однак проблема є не
тільки у нормах законодавства захис
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ту прав місцевого самоврядування, а й
у самій системі здійснення правосуд
дя. Тому для досконалого вивчення та
дослідження цього питання підля
гають науковому осмисленню не
тільки норми муніципального права, а
й норми процесуального права, адже
під час судового процесу повинні вра
ховуватись усі особливості правового
статусу учасників судочинства й ма
теріальних правовідносин, що послу
гували підставою для суперечки. Між
матеріальною та процесуальною нор
мою завжди виникає взаємозв’язок,
який повинен діяти як цілісна система
правових інститутів і ні в якому разі
не містити будьяких суперечностей.
Адже для законодавчого забезпечення
конституційної норми щодо захисту
прав місцевого самоврядування роз
робляється певний правовий меха
нізм, який передбачає розгляд адміні
стративних справ у судах. А для того,
щоб цей механізм міг виконувати
свою функцію, насамперед потрібно
удосконалити роботу адміністратив
них судів та судового процесу загалом.
Адже судовий захист у формі право
суддя є вищим рівнем юридичного за
безпечення прав і волі громадян.
У сучасній демократичній державі
суд є гарантією дотримання встановле
них законодавчою владою меж на ре
алізацію функцій, які належать вико
навчій владі. Судова система України
має відповідати міжнародноправовим
стандартам, забезпечити доступність
правосуддя для кожного громадянина
та юридичної особи, права якої пору
шені. Однак на сьогодні Україна потре
бує насамперед проведення судової ре
форми, тоді про який захист прав
місцевого самоврядування може йти
мова, якщо сама судова система є недо
сконалою? І хоча вже створені
адміністративні суди та прийнятий
Кодекс адміністративного судочинст
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ва, сьогодні ще не можна з впевненістю
сказати, що судова система України
відповідає міжнародноправовим стан
дартам та забезпечить розгляд спорів
на високому професійному рівні.
Якщо навіть провести поверхневий
аналіз здійснення правосуддя в Украї
ні, то можна дійти висновку, що
об’єктивна, повна реалізація права
місцевого самоврядування на судовий
захист неможлива через низку причин.
Поперше, це відсутність матеріаль
нотехнічного, кадрового та іншого за
безпечення діяльності адміністратив
них судів. Так, в Україні розпочали
свою роботу адміністративні суди, од
нак професійний рівень судді, який пе
ребуває на посаді спеціалізованого
адміністративного суду, відповідає
рівню місцевого районного судді,
оскільки відсутнє правове забезпечен
ня правосуддя у сфері адміністратив
ноправових відносин. Адже специфі
ка розгляду таких справ вимагає наяв
ності особливої суддівської квалі
фікації в цій сфері. Від їхньої правової
зрілості залежить правильність та
законність прийнятого рішення.
Подруге, незалежність судової
влади від органів виконавчої влади.
Це твердження можна навіть не ко
ментувати, оскільки правовий нігілізм
органів виконавчої влади та судової
влади дуже швидко зростає при
вирішенні тих чи інших політичних
питань, що, у свою чергу, робить нашу
державу надто низькою і деформова
ною за рівнем правової свідомості.
Потретє, неповне фінансування
судової системи в цілому. Відповідно
до ч. 1 ст. 130 Конституції України
фінансування та належні умови для
функціонування судів забезпечує дер
жава [1]. Однак у державний бюджет
не закладено достатньо коштів для
діяльності судів, в результаті чого ви
носяться рішення, залежні від тих чи
інших осіб, які надають допомогу у
фінансуванні. Тоді про який законний
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захист прав місцевого самоврядуван
ня в інтересах населення може йти мо
ва, якщо сама судова система потребує
значних змін? Крім того, не зрозумі
лим є створення інституту судових
адміністрацій, які повинні здійснюва
ти організаційне забезпечення діяль
ності судів загальної юрисдикції та
спрямовані на створення умов для по
вного й незалежного здійснення пра
восуддя. На сьогодні ця ланка наділе
на великим колом повноважень, однак
організаційним забезпеченням діяль
ності суду займається безпосередньо
голова суду та судді, до компетенції
яких повинно входити лише здійснен
ня правосуддя. Тому, на мою думку,
цей інститут в нашому суспільстві та
нашій державі є несформованим, а от
же, і недоцільним.

Досвід людства свідчить про вели
чезні труднощі у реалізації прав місце
вого самоврядування на практиці і, бе
зумовно, від декларацій прав органів
місцевого самоврядування до їх реалі
зації ще велика відстань, але без таких
декларацій шлях до бажаної правової
дійсності ще довший.
Тому всі перераховані вище обстави
ни є підставою виникнення необхід
ності проведення певних теоретичних
та наукових досліджень щодо фінансо
воекономічних аспектів діяльності су
дової влади та її взаємозв’язку з захис
том прав місцевого самоврядування,
підготовки проектів відповідних зако
нодавчих актів; реалізації усіх правових
гарантій у системі судового захисту
прав органів місцевого самоврядування.
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З

а новим ЦПК України правове
регулювання цивільного судо
чинства характеризується як
численними новелами, так і на
явністю нових процесуальних інсти
тутів, невідомих попередньому ЦПК
1963 р. Одним із таких інститутів є
інститут наказного провадження,
проте, слід зазначити, що цей інсти
тут цивільнопроцесуального права
був відомий ЦПК 1924 р. На сьогодні
актуальним питанням для вітчизняної
процесуальної доктрини є комплексне
дослідження природи наказного про
вадження. Досліджуючи зазначений
інститут цивільнопроцесуального
права, особливу увагу необхідно при
ділити історії розвитку наказного про
вадження у цивільному судочинстві
іноземних країн, насамперед євро
пейському. Така увага пов’язана із
тим, що саме на території Європи
вперше виникла спрощена форма за
хисту цивільних прав у цивільному
судочинстві, яка згодом і знайшла
своє нормативне закріплення. Так,
М. Яровая у своєму дисертаційному
дослідженні цілком правильно вказу
вала, що підвищення ефективності
судової влади неможливе без ком

плексного історикоправового аналі
зу європейського досвіду [1]. Дослі
дження європейського правового
досвіду має важливе значення і з точ
ки зору адаптації українського
цивільного процесуального законо
давства до права європейського спів
товариства, відповідно до завдань,
передбачених Законом України «Про
Загальнодержавну програму адап
тації законодавства України до зако
нодавства Європейського Союзу» від
18 березня 2004 р.
На сьогодні окремі питання історії
розвитку спрощеного судочинства в
європейському праві були висвітлені
у працях таких науковців, як: С. Ага
фонова, С. Бичкова, А. Довгерт, І. Но
вицький, К. Малишев, О. Підоприго
ра, М. Черьомін, С. Фурса, О. Штефан
та ін. Водночас єдине комплексне
дослідження із цієї проблематики, в
якому б враховувався історикоправо
вий досвід більшості країн Європи, в
цивільній процесуальній літературі
відсутнє.
Спрощене провадження як вид ци
вільного судочинства має досить гли
бокі історичні коріння. Процедура
спрощеного судочинства як форма
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квазібезспірного захисту права була
відома ще у Стародавньому Римі.
Судова система Риму складалась із
двох видів судів: публічні суди (iudicia
publica) та приватні суди (iudici privata).
Судовий процес існував у двох ви
дах: цивільний та кримінальний.
Особливістю римського цивільного
процесу в періоди республіки та прин
ципату був його поділ на дві стадії:
1) розгляд справи у претора (ius);
2) розгляд справи у суді (iudicium).
Розгляд справи у претора був підго
товчою стадією до розгляду в суді. Тут
з’ясовувалися всі обставини справи,
відшукували свідків та встановлювали
вимоги сторін. Якщо порушник
визнав свою провину та погоджувався
відповідати за неї, на цьому етапі спра
ва закінчувалась.
Якщо ж порушник не визнавав
пред’явленого позову, справу переда
вали до суду, який і вирішував її по
суті і зобов’язував порушника відшко
довувати завдану шкоду [2].
Така побудова системи римського
цивільного судочинства дозволяла
уникнути стадії позовного проваджен
ня у разі відсутності спору про право
та вирішити справу у прискореному
порядку.
Таким чином у римському праві су
довий наказ існував у формі претор
ського захисту [3]. Претор здійснював
правозахисну діяльність, приймаючи
відповідні розпорядженняінтердикти.
Інтердикт видавався претором за
клопотанням заявника, з метою швид
шого вирішення приватноправового
спору та поновлення його порушеного
права. Слід зазначити, що претор ви
давав інтердикти тільки на підставі
фактів, на які посилалася особа, з ме
тою захисту свого права. Усі обстави
ни справи перевірялись претором до
видання інтердикту заявникові. Обо
в’язковою умовою видання інтердикту
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була наявність твердження заявника,
яке претор попередньо визнав правди
вим. Виданий претором інтердикт
підлягав негайному виконанню, прямо
на місці його постановлення.
У науковій літературі провадження
по видачі інтердиктів одночасно з
особливою формою преторського за
хисту також називають інтердиктним
провадженням [4].
Процедура спрощеного судочин
ства була відома і європейському пра
ву епохи Середньовіччя. Виникнення
спрощеного судочинства в європей
ських країнах того періоду було зу
мовлено насамперед впливом римсь
кого права, а також об’єктивною необ
хідністю процесуальної економії часу
та коштів. Відомий російський вче
нийпроцесуаліст К. Малишев вказу
вав, що в Італії на запровадження
особливої форми спрощеного судо
чинства безпосередньо вплинула
торгівля, яка велась у великих торго
вих містах. Так, з метою захисту прав
торговців спрощене судочинство ви
користовувалось для вирішення тор
говельних спорів, для стягнення
коштів на підставі векселя або іншого
безспірного документа, а також у разі
забезпечення боргових зобов’язань
шляхом накладення арешту тощо.
З часом подібний поділ процесу на за
гальний і спрощений з’явився і в
інших країнах Європи [5].
Спрощене провадження було відо
ме і феодальному німецькому ци
вільному процесу. Німецькі суди того
періоду видавали безумовні та умовні
накази. Безумовний наказ видавався у
разі стягнення боргових зобов’язань на
підставі документів, у яких боржник
надав право кредитору здійснити стяг
нення у судовому та позасудовому по
рядку. Умовні накази видавалися су
дом, коли існувала можливість надхо
дження від відповідача заперечень [6].
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Форма спрощеного судочинства
існувала й у канонічному праві, де
спрощена процедура застосовувалася
до певних видів цивільних справ. Ця
процедура здійснювалася без участі
професійного захисника та досліджен
ня доказів [7]. Слід зазначити, що на
явність спрощених процедур у судо
чинстві багатьох європейських країн
періоду Середньовіччя була пов’язана
з неявкою однієї зі сторін у судове
засідання або визнання однією зі
сторін претензій іншої. Свідченням
того є європейські пам’ятки права, а
саме: Кутюми Бовезі (ХІІІ ст.), Поль
ська правда (ХІІІ ст.), Законник Сте
фана Душана (ХІV ст.), Збірник Маг
дебурзького права (ХІV ст.), Акт «Про
відправлення правосуддя» (ХІV ст.)
та ін. Так, якщо позивач не з’являвся у
судове засідання, то це призводило до
того, що він втрачав право на позив, а
у разі неявки відповідач вважався та
ким, що програв процес [8]. Подаль
ший розвиток інституту наказного
провадження у країнах Європи був зу
мовлений зростанням промисловості
та торгівлі. Поява нових економічних і
суспільних відносин вимагала швид
кого вирішення судових справ, що
сприяло подальшому розвитку спро
щеної форми судочинства.
Наприкінці ХVІІ–ХІХ ст. аналог
наказного провадження з’являється у
процесуальному праві ряді країн
Західної Європи. У структурі судових
наказів західноєвропейських країн за
значеного періоду науковці виокрем
люють дві їх форми: умовну та без
умовну [9]. Умовний наказ — це нага
дування боржнику про необхідність
виконання певної вимоги і видавався
судом тільки на підставі боргових зо
бов’язання. Безумовний наказ вида
вався судом на підставі виконавчих
документів у рамках виконавчого про
цесу. Обидва накази видавалися за
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клопотанням зацікавленої особи, без
виклику сторін і дослідження доказів.
У ХХ ст. спрощена форма судочин
ства значно розвинулась у правових
системах багатьох країн Європи.
Так, у цивільнопроцесуальному за
конодавстві Великої Британії проце
дура спрощеного провадження була
закріплена Правилами Верховного
Суду 1965 р. Спрощене провадження
Англії має свої особливості. Воно не є
самостійним видом провадженням, а
входить до структури позивного про
вадження. Спрощена процедура засто
совувалася англійським судом у разі,
коли позивач надавав суду достатньо
доказів про те, що відповідач не має
можливості спростувати позивні
вимоги. Найважливішою умовою за
стосування спрощених процедур бри
танським судом було те, що між пози
вачем та відповідачем не повинен
існувати спір про право [10].
Спрощена форма судочинства перед
бачена й у цивільнопроцесуальному за
конодавстві Франції. Так, титул IV кни
ги 4 «Обов’язки та договори» Цивільно
процесуального кодексу Франції пе
редбачає можливість застосування
спрощеної цивільнопроцесуальної
форми шляхом видачі судового розпо
рядження про сплату боргу, а також
видачі розпорядження про вчинення
певних дій [11].
Аналог процедури наказного про
вадження закріплений у цивільному
процесуальному праві Швеції. У шве
цькому цивільному процесі спрощена
процедура поділяється на певні види
провадження: провадження за вимо
гою та документальне провадження.
Обидва види провадження мають
письмову форму. Різниця між прова
дженням за вимогою та документаль
ним провадженням полягала у тому,
що у першому провадженні боржник
може шляхом оспорювання позову пе
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решкодити кредиторові отримати пра
во на примусове виконання, у другому
виді провадження боржник мав право
отримати лише спеціальні види про
цесуальних заборон [12]. Також у
праві Швеції існує ще одна форма
спрощеного провадження, яка засто
совується судом для розгляду цивіль
них справ із незначною сумою позову
відповідно до Закону Королівства
Швеції «Про розгляд дрібних позовів»
1974 р. Відповідно до вказаного Зако
ну така справа розглядається суддею
одноосібно, без участі сторін та їх ад
вокатів.
Інститут спрощеного судочинства
закріплений і в цивільнопроцесуаль
ному праві Фінляндії. Тут процедура
спрощеного провадження має певні
особливості. Вони полягають у тому,
що цивільні справи, із незначною су
мою позову, окрім «морських», роз
глядаються окружними і міськими су
дами без стадії попереднього розгляду,
обміну письмовими доказами між сто
ронами. Інша особливість полягає у
тому, що у процесуальному законо
давстві Фінляндії існує заборона на
оскарження рішень судів першої
інстанції у цивільних справах, із не
значною сумою позову, до суду вищої
інстанції. На нашу думку, чинний
ЦПК України також доцільно було б
доповнити аналогічним положенням з
метою уникнення затягування про
цедури видачі судового наказу та під
вищення оперативності наказного
провадження загалом.
Можливість спрощеного порядку
захисту порушеного права передбаче
на і в арбітражному процесі Фінляндії,
при розгляді торговельних справ
арбітражною комісією Центральної
торговельної палати у м. Гельсінкі. За
зверненням однієї зі сторін зазначе
ний орган арбітражної юрисдикції мо
же застосовувати процедуру спону
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

кального провадження, яка за своєю
правовою природою дуже нагадує
спрощену
цивільнопроцесуальну
форму.
Процедура спрощеного судочин
ства відома і законодавству країн Цен
тральної та Східної Європи (Чехія,
Словаччина, Польща, Угорщина). Роз
глянемо особливості видачі судового
наказу в цих країнах.
Відповідно до цивільнопроцесу
ального законодавства Чехії та Сло
ваччини спрощена процедура застосо
вувалася в разі можливості вирішення
позову з допомогою платіжного нака
зу. Платіжний наказ видавався судом
за таких умов:
• якщо вимога позивача не пере
вищує 5 000 крон (але існували і ви
нятки з цього правила);
• позивач мав надіслати відпо
відачеві вимогу про погашення боргу,
копія такої вимоги повинна обов’язко
во бути додана до позову.
Платіжний наказ видавався майже
на всі категорії цивільних справ. На
каз не видавався, якщо місцезнахо
дження відповідача не було відоме або
якщо останній перебував за межами
країни. Платіжний наказ набирав за
конної сили протягом 15 днів з дня
вручення відповідачу наказу та ненад
ходженні від нього заперечень [13].
Процедура спрощеного провадження
була закріплена у законодавстві вказа
них вище країн у 1963 р., коли вони
входили до складу єдиної держави —
ЧССР.
Розглядаючи особливості процеду
ри видачі судового наказу у Чехії та
Словаччини, хотілося б звернути увагу
на окремі положення, запровадження
яких у ЦПК України дало б змогу, на
нашу думку, удосконалити порядок ви
дачі судового наказу. Це стосується по
ложень про обов’язковість надіслання
стягувачем (заявником) на адресу
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боржника письмової вимоги про пога
шення боргу, а також про відмову у ви
дачі судового наказу на тій підставі, що
місце проживання боржника не відоме
або він перебуває за кордоном.
Інститут спрощеного провадження
був запроваджений у цивільнопроце
суальне право Угорської Народної Ре
спубліки у 1972 р. В Угорщині за
своєю правовою природою судовий
наказ фактично являв собою заочне
рішення, а також застосовується як
процесуальна санкція за неявку відпо
відача до суду. Так, у Цивільнопроце
суальному кодексі Угорщині передба
чено, що в разі безпідставної неявки
відповідача у судове засідання та
відсутності з боку нього письмових за
перечень щодо позивних вимог, суд за
клопотанням позивача видавав судо
вий наказ із вимогою до відповідача
виконати позовні вимоги. Наказ наби
рав законної сили після спливу 15ден
ного терміну з дня вручення наказу
відповідачеві й за умови відсутності з
боку останнього письмових або усних
заперечень. У разі надходження таких
заперечень судовий наказ скасовував
ся, а справа розглядалась у новому су
довому засіданні. За цивільнопроце
суальним правом Угорщини судовий
наказ не видавався, коли справа підля
гала закриттю або вимоги були не
обґрунтовані [14].
Свою особливість процедура видачі
судового наказу має у законодавстві
Польщі. Вона полягає у тому, що судо
вий наказ може бути виданий як су
дом, так і органами державного но
таріату. У Цивільнопроцесуальному
кодексі, який набув чинності у 1965 р.
(за часів існування Польської Народ
ної Республіки), процедура стягнення,
за правилами спрощеного проваджен
ня, застосовується у формі наказного
та спонукального провадження. У по
рядку наказного провадження судо
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вий наказ видається державним но
таріальним бюро, на підставі позову та
доданих до нього документів. Держав
не нотаріальне бюро видавало наказ
на закритому засіданні без виклику
сторін. Відповідач мав можливість ос
каржити наказ, наслідком такого ос
карження було те, що спір у подаль
шому розглядався за правилами по
зовного провадження, за підсудністю,
визначеною законом. У разі неоскар
ження відповідачем судового наказу,
останній набирав законної сили. За за
гальним правилом судовий наказ
видавався державним нотаріальним
бюро і лише у разі відсутності бюро на
цій території, справа розглядалась
місцевим судом за вказаними вище
правилами.
У порядку спонукального прова
дження судовий наказ видавався
тільки на підставі документа, що під
тверджує грошовий борг, а також, як
що сума боргу не перевищує 2 000 зло
тих. Вимога у справах спонукального
провадження могла бути підтвердже
на різними процесуальними засобами
(документами, показаннями свідків та
ін.). У наказному провадженні вимога
про видачу наказу повинна бути
підтверджена тільки документами. Всі
підписи на таких документах мають
бути засвідчені державними установа
ми [15].
На сьогодні спрощена цивільно
процесуальна форма здійснення пра
восуддя знайшла своє закріплення у
процесуальному законодавстві біль
шості європейських країн, включаючи
Республіку Білорусь і Російську Фе
дерацію.
Розвиток інституту наказного про
вадження в європейському цивільно
процесуальному праві повністю відпо
відає загальновизнаним принципам
здійснення справедливого та ефектив
ного правосуддя з метою забезпечення
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основних прав людини, про що свід
чать відповідні рекомендації керівних
органів Європейського Співтовари
ства. Так, у Рекомендації № R (81) 7
від 14 травня 1981 р. Комітету міні
стрів Ради Європи державамчленам
щодо шляхів спрощеного доступу до
правосуддя та Рекомендації № R (84)
5 від 28 лютого 1984 р. щодо прин
ципів цивільного судочинства з метою
вдосконалення судової системи зна

читься, що для справ безспірного ха
рактеру повинні бути передбачені
спеціальні правила прискореного роз
гляду цивільних справ.
Цілком зрозуміло, що опанування
багатого європейського досвіду у ста
новленні та розвитку цивільного судо
чинства дасть змогу віднайти нові
шляхи удосконалення процедури ви
дачі судового наказу у вітчизняному
цивільному процесі.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Яровая М. В. Судебные системы современных европейских государств : сравнительноправовой
анализ : автореф. ... канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 3.
2. Агафонов С. А. Римське право : навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2005. —
С. 29.
3. Новицкий И. Б. Римское право. — Изд. 6е, стер. — М., 1998. — С. 44.
4. Римское право : учеб. / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. — М.,
1999. — С. 73–74.
5. Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства : в 3 т. — СПб., 1876. — Т. 1. — С. 49.
6. Фурса С. Я., Щербак С. В., Євтушенко О. І. Цивільний процес України : проблеми і перспекти
ви : наук.практ. посіб. — К., 2006. — С. 89.
7. Барон Ю. Система римського права : в 4 кн. — СПб., 1908. — Кн. 2. — С. 20–24.
8. Хрестоматия памятников государства и права стран Европы. — М., 1961. — С. 406, 739, 756, 902.
9. Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства : в 3 т. — СПб., 1876. — Т. 3. — С. 358–359.
10. Кейлин А. Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств : в 3 ч. — М.,
1958. — Ч. 2. Гражданский процесс. — С. 156–163.
11. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред.
А. Довгерт. — К., 2004. — С. 9.
12. Введение в шведское право. — М., 1986. — С. 107.
13. Черёмин М. А. Приказное производство в российском гражданском процессе. — М., 2001. —
С. 20–21.
14. Гражданский процесс в социалистических странах – членах СЭВ. — М., 1977. — Т. 1. —
С. 266–267.
15. Проверка судебных решений в социалистическом гражданском процессе. — М., 1989. —
С. 20–21.

Рекомендовано до друку Вченою радою Науководослідного інституту інте
лектуальної власності НАПрН України.
Шабалін А. В. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в
європейському процесуальному праві
Анотація. Автор у своїй статті досліджує особливості становлення та розвитку інституту на
казного провадження як самостійного виду цивільного судочинства у законодавстві країн
Західної та Східної Європи. На підставі викладеного історикоправового аналізу автором
сформульовані пропозиції щодо удосконалення процедури видачі судового наказу у цивільно
му процесі України.
Ключові слова: судовий наказ, наказне провадження, європейське право.
Шабалин А. В. Особенности становления и развития института приказного производства
в европейском процессуальном праве
Аннотация. Автор в своей статье исследует особенности становления и развития институ
та приказного производства как самостоятельного вида гражданского судопроизводства в
законодательстве стран Западной и Восточной Европы. На основании изложенного историко
правового анализа автором сформулированы предложения, направленные на совершенство
вание процедуры выдачи судебного приказа в гражданском процессе Украины.
Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, европейское право.
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Shabalin A. Features of formation and development institute writ proceedings in the European
procedural law
Annotation. The author in his article explores the peculiarities of formation and development
institute writ proceedings as a separate type of civil justice, the law of Western and Eastern Europe.
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В

ідсутність законодавчо визначе
них вимог, яким мають відпо
відати акти місцевих рад, зумов
лює активізацію наукових досліджень
з цього питання. На сьогодні в на
уковій літературі немає єдиного підхо
ду до їх розробки. Ряд вимог, запропо
нованих радянськими правознавцями,
сформульовані за обставин панування
адміністративнокомандної системи, а
тому потребують свого переосмислен
ня. Вітчизняна юридична наука зде
більшого приділяє увагу проблемі
реалізації конституційного принципу
законності у сфері нормотворчої
діяльності органів державної влади й
органів місцевого самоврядування, а
також основним юридикотехнічним
засобам підготовки нормативнопра
вових актів.
Однак сучасні реалії, зокрема розви
ток України в напрямі побудови демо
кратичної правової держави, визнання
нею гуманістичних демократичних
цінностей, утвердження невідчужува
них (природних) прав та свобод люди
ни і громадянина, вимагають оцінюва
ти правові акти з точки зору їх
відповідності не лише закону, а й за
гальнолюдським цінностям, вимогам
моралі. Лише за таких умов норматив
ноправові акти місцевих рад будуть

сприйняті територіальною громадою,
тобто стануть легітимними. Це у свою
чергу забезпечить утвердження прин
ципу верховенства права, який, на
думку українського науковця А. Зай
ця, має сенс лише у разі, якщо право
розуміється не просто як сукупність
норм, установлених державою, а як су
купність корпусу правил, які легіти
мізовані суспільством [1].
Поняття «легітимність» походить
від латинського legitimus, що означає
«законний, узаконений». Це — багато
гранне поняття, яке є предметом
дослідження таких наук, як юриспру
денція, політологія, філософія, соціо
логія. У політології цим терміном тра
диційно позначається процедура су
спільного визнання певної дії, діючої
особи, факту, а у політиці — його
визнання і виправдання [2, 151]. Філо
софський енциклопедичний словник
розглядає легітимність як засвідчення
або доведення законності й обґрунто
ваності існування соціально значущих
дій, статусів чи інституцій [3, 325].
Цікавою є позиція у цьому питанні
Р. Лівшиця, який позитивне сприй
няття закону членами суспільства на
зиває наданням йому легітимності,
яка, у свою чергу, має дві сторони:
формальну і змістовну. Формальна
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легітимність означає прийняття зако
ну відповідним органом і в установле
ному порядку. Змістовної легітим
ності закон набуває у випадку під
тримки його вимог народом і реалі
зації цих вимог у реальному житті.
Змістовна легітимність визначається
як легальність. Якщо досягається збіг
формальної легітимності й легаль
ності закону, то проблема легітимності
не виникає [4, 18].
Українські правники, зокрема В. Ко
вальчук, визначають легітимність як
певний баланс між справедливістю, за
конністю та доцільністю [5, 5]. Вона не
нав’язується за допомогою примусу, а
виникає з певної однорідності мораль
них установок, традицій, уявлень тощо.
Щодо конституційності як елемен
та легітимності в юридичній науці не
має єдності думок. Зважаючи на те, що
неконституційні за змістом рішення є
нелегальними (незаконними), водно
час вони не можуть бути легітимними.
Тому при розгляді питання легітим
ності нормативноправових актів міс
цевих рад до поняття легітимності та
кож включаємо і зазначений вище
критерій.
З огляду на це зазначимо, що кон
ституційність, законність, справед
ливість та доцільність є тими принци
пами, спираючись на які в нормо
творчій діяльності місцеві ради здатні
приймати легітимні рішення, що узго
джуються з уявленнями людей про
право і справедливість й тими ціннос
тями та нормами, які лежать в їх ос
нові. Їх дотримання є запорукою пози
тивного сприйняття територіальною
громадою встановлених рішеннями
приписів. Розглянемо більш детально
розуміння та сутність кожного з них.
Ознакою легітимності нормативно
правових актів місцевих рад є насам
перед їх відповідність положенням
Конституції України. І це цілком оче
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видно, адже Конституція України є
центром, основою всієї правової сис
теми України. Верховенство Консти
туції в системі нормативноправових
актів та пряма дія її норм закріплена в
ч. 3 ст. 8 Конституції України. Найви
ща юридична сила проявляється в то
му, що її норми мають: а) пріоритет пе
ред нормами законів і підзаконних
нормативноправових актів; б) закони
та інші нормативноправові акти при
ймаються на основі положень Консти
туції України.
З метою забезпечення законності у
нормотворчій сфері Конституцією
України, зокрема, визначаються: коло
суб’єктів, що наділені правом видава
ти нормативноправові акти в державі;
форми нормативноправових актів, в
яких ці органи здійснюють правове ре
гулювання; межі повноважень органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування, виключно в яких во
ни можуть здійснювати нормотворчу
діяльність [6, 50]. Водночас Основний
Закон містить ряд вимог, дотримую
чись яких місцеві ради здатні забезпе
чити конституційність прийнятих
нормативноправових актів та втілен
ня в життя принципу верховенства
права. Так, характерною рисою Кон
ституції України є орієнтація на не
від’ємні, невідчужувані права та сво
боди людини й громадянина, перелік
яких закріплений у розділі ІІ Основ
ного Закону. Згідно з ч. 2 ст. 3 Консти
туції України права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і спря
мованість діяльності держави, а їх ут
вердження і забезпечення є головним
її обов’язком. З цього випливає, що
діяльність держави загалом, так і її ок
ремих органів, повинна мати правовий
характер. Зокрема, правовий характер
нормотворчої діяльності органів міс
цевого самоврядування означає, що
зміст і спрямованість місцевої право
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творчості мають визначати права і
свободи людини.
Крім того, положеннями ч. 3 ст. 22
Конституції України встановлена пря
ма заборона неправового закону. При
прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів не допус
кається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод, закріплених в
Основному Законі.
Ця принципова позиція виражена
також у ч. 1 ст. 64 Конституції Ук
раїни, згідно з якою конституційні
права і свободи не можуть бути обме
жені, крім випадків, передбачених
Конституцією. Тому положення нор
мативноправових актів місцевих рад,
які встановлюють обмеження прав і
свобод людини без належних консти
туційних підстав, є неконституційни
ми і нелегітимними.
Наприклад, виконавчим органом
Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією) з
метою раціонального використання
бюджетних коштів та покращання ре
зультатів фінансовогосподарської діяль
ності лікувальнопрофілактичних за
кладів державної та комунальної фор
ми власності підготовлений проект
розпорядження «Про встановлення
тарифів на платні послуги, що нада
ються лікувальнопрофілактичними
державними і комунальними заклада
ми охорони здоров’я» [7]. Однак про
куратурою м. Києва внесено протест
на проект цього розпорядження, ос
кільки його норми суперечать вимо
гам ст. 49 Конституції України, яка
визначає, що «у державних і кому
нальних закладах охорони здоров’я
медична допомога надається безо
платно…» Положення цієї статті, як
установив Конституційний Суд Ук
раїни у п. 1 резолютивної частини
Рішення у справі про безоплатну ме
дичну допомогу, «треба розуміти так,
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що у державних та комунальних закла
дах охорони здоров’я медична допомо
га надається всім громадянам незалеж
но від її обсягу та без попереднього, по
точного або наступного їх розрахунку
за надання такої допомоги» [8].
Разом із тим при прийнятті норма
тивноправових актів місцеві ради по
винні враховувати вимоги ст. 92 Кон
ституції України, яка містить перелік
питань, що можуть бути врегульовані
виключно законами України.
Вітчизняною наукою конституцій
ного права розроблено критерії оцінки
конституційності нормативноправо
вих актів, тобто такі відмінні ознаки,
на підставі яких можна відрізняти кон
ституційні акти від неконституційних.
Вони належать до характеру перевірки
змісту акта, процедури його розгляду,
ухвалення та набрання ним чинності,
його оформлення, правильності вико
ристання конституційних повнова
жень органом, що прийняв акт, з метою
встановлення їх відповідності чи
невідповідності конституційним при
писам [9, 27; 10, 138; 11, 562].
З огляду на це нормативноправові
акти місцевих рад повинні за змістом
не суперечити нормам Конституції та
відповідати закріпленим в Основному
Законі принципам, цілям, завданням
тощо. Мета нормативноправового ак
та та засоби її досягнення мають бути
конституційними, тобто здатними
реально забезпечити можливу і необ
хідну поведінку суб’єктів суспільних
відносин. При цьому неконституцій
ним є акт, який передбачає у процесі
досягнення мети зайві чи суттєві обме
ження або їх загрозу щодо прав і свобод
суб’єктів правовідносин. Також місцеві
ради мають дотримуватися консти
туційних повноважень при здійсненні
нормотворчої діяльності та процесу
альнопроцедурного порядку прийнят
тя нормативноправових актів.
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Конституційність передбачає здат
ність правового акта місцевого само
врядування бути правовою формою
управління муніципальним утворен
ням. Водночас конституційність пра
вового акта означає його можливість
бути підставою для виникнення, зміни
чи припинення правовідносин та доз
воляє віднести його до правових
явищ. Відсутність конституційності
зумовлює виключення правового акта
із правової реальності [12, 178]. Саме
тому місцеві ради при прийнятті нор
мативноправових актів не мають пра
ва відступати від букви і духу Основ
ного Закону та від закладених у ньому
ціннісних орієнтирів.
Неодмінною складовою легітим
ності є законність (легальність). За
конність є важливою умовою існуван
ня і розвитку правової держави. Жод
на юридично значуща дія в демокра
тичній, правовій державі не може бути
поза сферою дії принципу законності.
Цей принцип досить повно, хоч і ла
конічно, сформульовано в ч. 2 ст. 19
Конституції України, відповідно до
якої органи державної влади та місце
вого самоврядування, їх посадові осо
би зобов’язані діяти лише на підста
вах, у межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та зако
нами України. Це положення фактич
но відтворює одну з основних вимог
принципу верховенства права до
визначення меж повноважень держав
них органів та органів місцевого само
врядування та посадових осіб — «не
дозволене заборонено». Встановлення
щодо державних органів і органів
місцевого самоврядування саме цього
типу правового регулювання є зако
номірним. В умовах правової держави
він є найбільш оптимальним способом
впорядкування діяльності органів дер
жави, органів місцевого самовряду
вання, їх посадових осіб.
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Законність — це універсальний
принцип. Він вимагає, щоб закони і
підзаконні акти приймалися лише в
межах компетенції відповідного пра
вотворчого органу (уповноваженої
особи) і відповідали Конституції, за
конам та актам вищої юридичної сили.
Цей принцип також вимагає створен
ня юридичних актів і норм у їх суворій
відповідності до правових норм, що
регламентують правотворчий процес.
Звернення до юридичної наукової
літератури переконує, що в ній актив
но досліджуються проблеми забезпе
чення законності нормативноправо
вих актів на етапі їх прийняття та дії.
Теоретичні напрацювання з цих пи
тань дозволяють визначити розроб
лені вченимиюристами основні вимо
ги законності, які ставляться до
нормативноправових актів органів
державної влади та місцевого само
врядування, зокрема, на думку акаде
міка В. Копєйчикова, це: 1) прийняття
уповноваженим органом певного виду
актів; 2) з питань, що належать до його
компетенції; 3) законність змісту акта;
4) прийняття акта в законних цілях;
5) дотримання встановленого порядку
прийняття і форми акта [13, 86–88].
З урахуванням цього місцеві ради
зобов’язані в межах своїх повнова
жень приймати нормативні та інші
акти виключно у формі рішень, що
відповідає вимогам ст. 144 Консти
туції України та ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Ук
раїні». Незаконними будуть акти, при
йняті у формі розпоряджень, постанов
тощо.
І конституційність, і законність рі
шень місцевих рад мають викликати
сумнів, якщо вони прийняті радою з
порушенням рамок власної компе
тенції. Органи місцевого самовряду
вання повинні діяти в межах наданих
їм повноважень. Межі таких повнова
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жень визначені в Конституції України
та законодавчих актах, вони окреслю
ють їх зміст та обсяг. Реалізуючи нор
мотворчі повноваження, місцеві ради
повинні спиратися тільки на компе
тенційні права та обов’язки та викори
стовувати у своїй діяльності ті засоби,
форми, прийоми, що передбачені зако
нодавством.
Вимога дотримуватися компетенції
при прийнятті нормативноправових
актів передбачає, що акт видається ли
ше з питань, що належать до предмета
відання місцевої ради та не порушує
територіальних меж діяльності цього
органу [13, 86].
Проте, як свідчить аналіз наглядо
вої практики органів прокуратури,
найчастіше незаконність правових
актів місцевих рад саме і проявляється
у перевищенні представницькими ор
ганами місцевого самоврядування
власної компетенції. Наприклад, від
повідно до ч. 5 ст. 137 Земельного ко
дексу України «земельні торги прово
дяться у порядку, встановленому зако
ном» — такий закон до цього часу не
прийнято (ним має стати Закон Ук
раїни «Про ринок земель»). Згідно зі
ст. 14 Конституції України «право
власності на землю набувається ви
ключно відповідно до закону», крім
того, органи державної влади та місце
вого самоврядування «зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повно
важень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України»
(ч. 2 ст. 19 Конституції України) [15].
За умови відсутності законодавчого
регулювання, в деяких населених
пунктах процедуру проведення зе
мельних торгів визначають місцеві ра
ди. Так, у м. Києві прийнято рішення
Київської міської ради «Про визна
чення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в місті Києві» від
14 березня 2002 р. № 304/1738 [15].
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Однак, приймаючи зазначене рішен
ня, Київська міська рада порушила за
значений вище загальний принцип
діяльності державних органів і органів
місцевого самоврядування та вчинила
в розріз із прямою вказівкою Консти
туції України та Земельного кодексу
України.
Законність змісту нормативнопра
вового акта передбачає відповідність
його приписів положенням законів та
відсутність суперечностей між зміс
том такого акта та правами й інтереса
ми громадян. Нормативноправові ак
ти місцевих рад обов’язково повинні
відповідати положенням Конституції
та законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України.
Водночас слід пам’ятати, що Консти
туція України та Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні» не
виключають можливості наділення
органів місцевого самоврядування по
вноваженнями органів виконавчої
влади. У такому випадку зміст норма
тивноправових актів місцевих рад,
прийнятих з делегованих повнова
жень, має відповідати вимогам право
вих актів органів виконавчої влади, у
тому числі й відповідно обласних,
районних, місцевих державних адміні
страцій та розпоряджень їх голів.
Разом із тим, враховуючи структур
ну побудову місцевого самоврядуван
ня, норми представницьких органів
територіальної громади не можуть ви
ходити за межі, встановлені нормами
територіальної громади, оскільки рі
шення місцевих референдумів мають
вищий ступінь обов’язковості на від
повідній території.
Надзвичайно важливим для змісту
законності є повнота і несупереч
ливість правових актів. З огляду на це
представницьким органам місцевого
самоврядування неприпустимо вида
вати конкуруючі нормативноправові
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акти чи такі, норми яких суперечать
чинним рішенням місцевої ради (як
що не вносяться у них прямі зміни).
Водночас, як зазначають М. Мату
зов та А. Малько, вимогами законності
є не лише дотримання і виконання по
ложень закону, а й захист прав і закон
них інтересів всіх суб’єктів, а також
необхідність їх відновлення у випадку
порушень [16, 408–410]. Тому зміст
прийнятих місцевою радою рішень пе
редусім не повинен обмежувати та по
рушувати конституційні права і свобо
ди громадян. Правові норми, що ними
встановлюються, мають закріплювати
й охороняти інтереси не тільки окре
мих осіб або певних соціальних груп, а
й враховувати загальні інтереси всієї
територіальної громади. При цьому за
конність матиме місце в тому випадку,
коли прийняті рішення не лише фор
мально відображатимуть інтереси міс
цевих жителів, а й гарантуватимуть їх.
Норми нормативноправових актів
місцевих рад мають бути належним
чином обґрунтованими. З огляду на це
прийняті рішення мають обов’язково
містити обґрунтування мети своєї по
яви, яке має формуватися в рамках за
конодавства України та на виконання
норм, що ними передбачені. Норма
тивноправовий акт місцевої ради бу
де законним у тому випадку, коли цілі
його прийняття не суперечитимуть
чинному законодавству України та
відображатимуть інтереси місцевих
жителів. Засоби досягнення таких
цілей повинні також формуватися в
межах закону та обґрунтовуватися
ним. На це наголошує американський
професор юриспруденції Б. Сіган, за
значаючи, що «засоби так само по
винні бути законними, як і мета, задля
досягнення якої вони вживаються; за
конної мети не можна досягти у неза
конний спосіб» [17, 45]. Вимога щодо
легальності мети та засобів її досяг
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нення є важливим засобом попере
дження свавілля представницьких ор
ганів місцевого самоврядування.
Законність нормативноправових
актів місцевих рад забезпечується до
держанням процесуальних правил їх
прийняття та належної форми із усіма
необхідними реквізитами. Так, недо
тримання кворуму для прийняття
рішень, установленого терміну підпи
сання акта, опублікування в офіційно
му джерелі тощо є підставами для
визнання рішень ради незаконними.
Дотримуватися процесуальнопро
цедурних правил необхідно на всіх
стадіях прийняття нормативноправо
вих актів з моменту підготовки проек
ту до моменту опублікування.
Офіційний характер нормативно
правових актів місцевих рад зумовлює
необхідність їх оформлення у чітко
визначеній, заздалегідь уніфікованій
формі, відображення в них певних
обов’язкових структурних елементів
(реквізитів), які свідчать про характер
документа і його юридичну силу. Для
забезпечення юридичної досконалості
нормативних документів необхідно
дотримуватися правил правотворчої
техніки. Точне і неухильне додержан
ня місцевими радами вимог щодо
нормопроектування в їх сукупності
дозволить приймати нормативнопра
вові акти досконалі з технічної точки
зору, що свідчитиме про належну юри
дичну культуру з їх підготовки та
оформлення.
Легітимність актів місцевого само
врядування забезпечується не тільки
дотриманням закону. Легітимність
рішень місцевих рад та наслідки їх за
стосування залежать від прийняття
або неприйняття територіальною гро
мадою їх ідеї та змісту. Саме тому в на
уковій літературі легітимність рішень
пов’язують насамперед з їх справед
ливістю. І це цілком слушно, адже по
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при те, що ідея законності є основою
демократії, легітимність — справед
ливість рішень — це важливий чинник
їх позитивного сприйняття та вико
нання.
Справедливість (лат. justitia) — це
соціальноетична та моральноправо
ва категорія, один з основних прин
ципів права. Філософія права розгля
дає справедливість як первинну доб
рочесність законів та інститутів
суспільства. Хоча б якими ефективни
ми та добре організованими вони
були, їх необхідно реформувати або
скасувати, якщо вони несправедливі
(ст. 22) [18, 336].
На єдність права і справедливості
неодноразово вказував Конституцій
ний Суд України. На його думку, ви
кладену в Рішенні від 2 листопада
2004 р. № 15рп/2004 у справі про
призначення судом більш м’якого
покарання, справедливість — одна з
основних засад права; вона є вирі
шальною у визначенні його як регуля
тора суспільних відносин, одним із за
гальнолюдських вимірів права [19].
Проблема справедливості нині є
особливо актуальною, оскільки на
шляху розбудови правової держави
вимоги права та моралі повинні мак
симально поєднуватися та збігатися, а
закон має виражати головні загально
людські цінності.
Наведені основні постулати сучас
ної парадигми щодо справедливості
необхідно враховувати органами міс
цевого самоврядування при здій
сненні нормотворчих повноважень.
З огляду на це прийняття місцевими
радами рішень має здійснюватися не
лише на підставі, у межах повнова
жень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України, а й до
бросовісно для досягнення поставле
них цілей і справедливих результатів,
без корисливих прагнень досягти ви
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год чи переваг, а виключно в інтересах
територіальної громади. Крім того, під
час прийняття рішень необхідно за
безпечити рівне ставлення до осіб та
дбаючи про інтереси територіальної
громади не порушувати інтереси
інших людей та суспільства загалом.
Разом із тим важливо дотримуватися
балансу між будьякими несприятли
вими наслідками для прав, свобод та
інтересів осіб і цілями, на досягнення
яких спрямоване це рішення. Мова
йде про досягнення рівноваги між
публічним інтересом та індивідуаль
ними інтересами осіб, а також між
цілями та засобами їх досягнення.
У сучасній науковій літературі вио
кремлюють два аспекти справедли
вості, які реалізуються у праві: фор
мальну (урівнюючу) й реальну (роз
подільчу) справедливість. Перша вима
гає рівного ставлення до рівних, одна
кового підходу до однакових справ,
друга — встановлення і диферен
ціювання публічноправових обмежень
залежно від конкретних обставин, що
зумовлюють їх запровадження [20,
45–46].
Безперечно, місцеві ради мають
прагнути максимально закріплювати
ті рішення, які вважаються справедли
вими. Проте інколи передбачені в
рішеннях норми права через власти
вий їм загальний характер не можуть
адекватно вирішувати кожну конкрет
ну ситуацію, яка може мати певні
особливості, не враховані в нормі.
У такому випадку реальна справед
ливість покликана компенсувати не
доліки формальної. Яскравим прикла
дом цього є рішення Київської міської
ради «Про встановлення Правил
благоустрою території, паркування
транспортних засобів, тиші в гро
мадських місцях, торгівлі на ринках у
м. Києві» від 26 вересня 2002 р.
№ 47/207, яким установлено на тери
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торії м. Києва місця платного парку
вання та єдині зональні тарифи за їх
користування. Разом із тим, щоб ука
зане рішення, норми якого мають за
гальнообов’язковий характер, макси
мально відповідало ідеї справедли
вості, його 10 розділ передбачає пільги
при користуванні місцями для плат
ного паркування окремим категоріям
громадян [21].
Окремо звертаємо увагу на те, що
справедливість не можна протиставля
ти законності, оскільки ці вимоги є
взаємопов’язаними. Легітимність через
справедливість вкладає правовий зміст
у нормативні акти, у той час як законні
нормативні акти є тією силою, яка за
хищає справедливість і такі загально
людські цінності, як свободи та права
людини. Прийняття місцевими радами
рішень не лише на підставі права, а й з
обов’язковим урахуванням принципів
справедливості, свідчить про високий
рівень правосвідомості і правової куль
тури представницьких органів місцево
го самоврядування, що у свою чергу
суттєво впливатиме на стан законності
і правопорядку та сприятиме станов
ленню правової держави і громадянсь
кого суспільства в Україні.
При формуванні намірів щодо роз
робки проекту нормативноправового
акта, як зазначають В. Ковальський та
І. Козінцев, насамперед необхідно
відповісти на запитання: чи потрібно
взагалі розробляти цей проект? [22,
83]. Дійсно, створення додаткових
правових норм інколи може лише
ускладнити ситуацію, зокрема знизи
ти ефективність уже чинних норм,
призвести до девальвації правового
регулювання. Тому при прийнятті
місцевими радами нормативноправо
вих актів важливо перш за все з’ясува
ти, чи можливо вирішити проблему за
допомогою вже існуючих підзаконних
нормативноправових актів.
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У будьякому разі при прийнятті
нормативноправового акта має бути
вивчене питання про необхідність і ко
рисність його появи, про наслідки, які
можуть виникнути під час його реалі
зації, про витрати, які потягне за со
бою виконання правового акта. Саме
тому наступною вимогою, якій, на на
шу думку, повинні відповідати норма
тивноправові акти місцевої ради, є
доцільність.
Доцільність у широкому філософ
ському розумінні — це властивість
процесів і явищ, що приводить до пев
ного результату [23, 553]. Поняття
«доцільний» означає «відповідний по
ставленій меті, практично корисний,
розумний» [24, 399].
В умовах розбудови демократичної,
соціальної, правової держави лише лю
дина та її добробут можуть бути голо
вною метою правотворчої діяльності.
Якщо ця мета втрачається, зміст і спря
мованість діяльності держави супере
читиме ст. 3 Конституції України, яка
гласить, що «людина, її життя і здо
ров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найви
щою соціальною цінністю. Права і сво
боди людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держа
ви…» [14]. Отже, основною метою при
прийнятті місцевими радами рішень
повинно бути закріплення правових
норм, які необхідні та доцільні для роз
витку і вдосконалення суспільних
відносин, забезпечення життєдіяль
ності територіальної громади, макси
мального врахування інтересів місце
вих жителів.
Зміст рішень місцевих рад має бути
викладений таким чином, щоб мета
досягалася найбільш економно і пра
вильно. Правові норми, що є не
доцільними у зв’язку зі зміною умов
життя, потребують перегляду, зміни
чи скасування.
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Водночас слід пам’ятати, що до
цільність не можна протиставляти за
конності. Як правильно зауважує
О. Лукашева, важливо підкреслити
нерозривний зв’язок законності з її
цільовим призначенням, оскільки за
конність невіддільна від доцільності,
тобто відповідності дій тих чи інших
органів, організацій та осіб меті побу
дови правової держави [25, 27]. Разом
із тим доцільність у правовій державі
реалізується на основі і на виконання
закону. Тому задоволення місцевих
потреб та врахування місцевих інте
ресів шляхом прийняття місцевою ра
дою необхідних для цього норматив
ноправових актів має здійснюватися
виключно в рамках закону. У кожному
окремому випадку правового регулю
вання суспільних відносин місцева ра
да повинна додержуватися законів,
але в рамках закону може закріпити
такі правила поведінки, які є найбільш
доцільними для місцевих умов, кон
кретної сфери життєдіяльності, певної
ситуації. Законність і доцільність, на
нашу думку, мають так поєднуватися у
правотворчій діяльності місцевих рад

при прийнятті ними рішень, щоб у
кожному конкретному випадку було
досягнуто найефективнішого право
вого і справедливого результату.
Отже, легітимність нормативно
правових актів місцевих рад означає
визнання його та сприйняття тери
торіальною громадою, усвідомлення
правильності його змісту з погляду
інтересів місцевих жителів та держави
в цілому, переконаність у його
відповідності потребам сьогодення.
З огляду на це, лише конституційні,
законні, справедливі та доцільні за
змістом, конституційні й законні за
формою нормативноправові акти
місцевих рад можуть бути легітимни
ми і такими, що відповідають вимогам
правової держави. Монополія одного з
цих елементів легітимності є загроз
ливою для самої легітимності. Уміння
уникати представницькими органами
місцевого самоврядування під час
здійснення нормотворчих повнова
жень крайностей і знаходити розумні
компроміси між справедливістю, за
конністю та доцільністю є запорукою
легітимності прийнятих ними рішень.
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Рекомендовано до друку кафедрою конституційного та міжнародного права
Національної академії внутрішніх справ.
Калиновська Т. О. Вимоги легітимності нормативноправових актів місцевих рад
Анотація. Місцеві ради є вторинним (похідним) суб’єктом системи місцевого самоврядуван
ня, який підзвітний і підконтрольний своєму первинному суб’єктові — територіальній громаді.
З огляду на це метою нормотворчої діяльності місцевих рад як представницьких органів місце
вого самоврядування має бути передусім легітимація територіальною громадою прийнятих від
її імені рішень. У зв’язку з цим у статті розглядається поняття легітимності нормативноправових
актів місцевих рад та характеризуються її основні критерії.
Ключові слова: нормативноправові акти місцевих рад, легітимність, конституційність, за
конність, справедливість, доцільність.
Калиновская Т. А. Требования легитимности нормативноправовых актов местных советов
Аннотация. Местные советы являются вторичным (производным) субъектом системы мест
ного самоуправления, который подотчетный и подконтрольный своему первичному субъекту —
территориальной общине. Учитывая это, целью нормотворческой деятельности местных сове
тов как представительских органов местного самоуправления должна быть прежде всего леги
тимация территориальной общиной принятых от ее имени решений. В связи с этим в статье
рассматривается понятие легитимности нормативноправовых актов местных советов и харак
теризуются ее основные критерии.
Ключевые слова: нормативноправовые акты местных советов, легитимность, конституци
онность, законность, справедливость, целесообразность.
Кalynovska T. Requirements of legitimity normatively legal acts of local advices
Annotation. Local advices are the second (to the derivatives) subject of the system of local self
government, what accountable and pidkontrol’niy the primary subject — territorial society. Taking
into account it by the purpose of normotvorchei activity of local advices as representative organs of
local selfgovernment there must be foremost legitimation of the decisions accepted from its name
territorial society. In this connection in the article the concept of legitimity is examined normatively
legal acts of local advices and characterized it basic.
Key words: normatively legal acts of local advices, legitimity, constitutionalness, legality, justice,
expedience.
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Н

ародився Володимир Михай
лович Гордон — український
правознавець, доктор цивіль
ного права, професор, академік Всеук
раїнської академії наук — 25 жовтня
1871 р. на Полтавщині у
м. Лохвиці.
Після
закінчення
1894 р. юридичного фа
культету Петербурзько
го університету за ви
значні здібності В. Гор
дон був залишений тут
для підготовки до про
фесорської діяльності.
Спеціалізувався у галу
зі цивільного права і
суміжних із ним пред
метів. Потім понад два
роки стажувався в уні
верситетах Берліна, Від
ня, Парижа та ін.
1900 р. одержав право викладати як
приватдоцент. З 1903 р. — екстраорди
нарний професор, а з 1906 р. — ординар
ний професор.
У різні роки працював у Петер
бурзькому університеті, Ярославсько
му, Демидовському ліцеях, Харків
ському та інших університетах. Заві
дував кафедрою цивільного і торго
вельного права, потім науководо
слідною кафедрою проблем сучасного
права, деякий час був деканом юридич
ного факультету. У 1920–1925 рр. заві
дував кафедрою цивільного права
Харківського інституту народного гос
подарства.
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Викладацьку і дослідницьку діяль
ність правознавець поєднував з прак
тичною юриспруденцією. Кілька років
В. Гордон був секретарем сенату, вико
нувачем обов’язків почесного мирово
го судді у м. Харкові.
1917 р. — обраний до
цивільного департамен
ту сенату. Пізніше
В. Гордон завідував пра
вовим відділом Нар
комвнуторгу УСРР.
Учений фундамен
тально досліджував пи
тання цивільного права
і цивільного процесу.
Його праця «Статут
цивільного судочинст
ва» (1899 р.) витримала
шість видань. Зпоміж
інших праць виділяють
ся: «Юридична природа
тресту» (1922 р.), «Система радянсь
кого торговельного права» (1924 р.),
«Положення про векселі в приватній
кодифікації» (1925 р.), «Вексельне
право. Суть векселя, його складання,
передача і протест» (1926 р.) тощо.
Володимир Михайлович Гордон
мав енциклопедичні знання, що забез
печувало його науковим працям гли
бину і фундаментальність. Він був та
лановитим педагогом, постійно пра
цював над удосконаленням методики
викладання правових дисциплін. Ба
гато уваги В. Гордон приділяв підго
товці наукових кадрів. Серед його
учнів — відомі вчені В. Корецький,
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С. Вільнянський, В. Серебровський,
Б. Попов, В. Сливицький та ін.
Наукові доробки вченогоенцикло
педиста залишаються актуальними

в наш час і становлять неминущу цін
ність для української цивілістики.
Пішов академік В. Гордон із життя
3 січня 1926 р.

Пропонується видання:

Панов М. І.
Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; передм.
В. П. Тихого. — К. : Ін Юре, 2010. — 812 с.
Видання підготовлене до 70річчя з дня народження доктора юридич
них наук, професора М. І. Панова. В зібранні знайшли відображення на
укові праці автора, опубліковані в різні роки. Більшість із них на сьогодні
стала бібліографічною рідкістю, хоча погляди вченого, наукові підходи, по
ложення та концепції, ним розроблені, сприйняті науковою спільнотою не
лише в Україні, а й далеко за її межами. У добірку увійшли наукові праці з
проблем кримінального права (Загальної та Особливої частин), філософії й
соціології права, теорії та історії держави і права.
Праці, що включені до видання, не завжди достатньо відомі та доступні
читачеві, студентам, аспірантам, молодим науковцям, викладачам кримі
нального права, на яких воно й розраховане.
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АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
ТА ПРАКТИКА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
В КРАЇНАХ СНД
(нотатки з Міжнародної конференції)
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Голова Вищого адміністративного
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Р

еспубліки колишнього Радян
ського Союзу, щойно проголо
сивши про свою державну неза
лежність і ставши на шлях демокра
тичного розвитку, постали перед необ
хідністю докорінного реформування
одного з базових елементів радянсько
го державного механізму — системи
командноадміністративного управ
ління. Оскільки в умовах демократич
ного політичного режиму державне
управління має здійснюватись виключ
но на основі та в межах закону, то таке
реформування розпочалося з онов

лення матеріального адміністративно
го права та процесуальних норм щодо
судового контролю за управлінською
діяльністю органів держави. Сьогод
ні, після того як минуло майже 20 років
від початку процесів демократизації,
можна проводити деякі узагальнення
та порівняння здобутого досвіду.
15–17 листопада 2010 р. у м. Києві
було проведено Міжнародну конфе
ренцію «Адміністративне судочинство
та практика застосування адміністра
тивного права», в якій взяли участь
більше ста суддів, урядовців, адвокатів

Суддя Вищого адміністративного суду України Т. Шипуліна; керівник відділу Федерального міністерства
юстиції, доктор К. ШтайнбайссВінкельманн, м. Берлін; Голова Вищого адміністративного суду України
О. Пасенюк; президент Адміністративної судової палати землі Баварія у відставці Р. Хюффер,
м. Мюнхен (зліва направо)
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із восьми країнреспублік колишнього
Радянського Союзу (Азербайджану,
Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану,
Молдови, Таджикистану та України),
а також судді, судді у відставці, пред
ставники урядових органів Федера
тивної Республіки Німеччини.
Насамперед слід зазначити, що
більшість країн, які брали участь у
конференції, дійшли висновку про не
обхідність запровадження окремої
процедури адміністративного судо
чинства, автономної від положень
цивільного процесу. Наразі такі са
мостійні судові процедури запрова
джено у Вірменії (Адміністративно
процесуальний кодекс набрав чин
ності з 1 січня 2008 р.), Азербайджані
(Адміністративнопроцесуальний ко
декс набирає чинності з 1 січня
2011 р.). У Грузії відносини адміні
стративного судочинства поки що по
ряд із нормами Адміністративного
процесуального кодексу субсидіарно
регулюються також нормами цивіль
ного процесуального законодавства,
однак до грузинського парламенту
вже внесено законопроект, відповідно
до якого процедура адміністративно
судового контролю стане цілком авто
номною. Аналогічна ситуація і в Мол
дові, де замість чинного Закону про
адміністративні суди 2000 р. (законо
давчого акта, що регулює порядок
адміністративного судочинства і допу
скає субсидіарне застосування цивіль
ного процесуального кодексу) перед
бачається запровадження адміністра
тивного кодексу, друга частина якого
буде присвячена самостійним судово
адміністративним процедурам.
Ця тенденція не в останню чергу
зумовлена збагаченням практики за
стосування судами цих країн офіцій
ності — принципу, що лежить в основі
всіх тих особливостей, які відрізняють
адміністративне судочинство від реш
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ти видів судового процесу. Доповідачі
зупинились, зокрема, на таких елемен
тах цього принципу: обов’язок органа
відповідача надати суду всі матеріали,
які мають відношення до справи; пра
во суду витребовувати із власної
ініціативи матеріали у справі; від
сутність у суду права відмовляти у за
доволенні позову лише на одній тій
підставі, що приватна особа — позивач
не довела протиправність дій органа
відповідача; право суду продовжувати
розгляд справи, незважаючи на неявку
учасників спору; право суду за влас
ною ініціативою залучати третіх осіб
до справи; обов’язок суду надати сто
роні допомогу щодо зміни позовних
вимог, якщо позивач сам не має мож
ливості коректно сформулювати свої
вимоги; право суду у відповідних ви
падках відхилити заяву про визнання
позову, про відмову від позову; обо
в’язок суду надавати позивачу роз’яс
нення та консультації.
Особливий інтерес в учасників
конференції викликало питання єд
ності адміністративної та судової
практики. Ця проблема є спільною як
для колишніх радянських республік,
де культура системного розвитку зако
нодавства (у тому числі публічних га
лузей) поки що відсутня, так і для
західних демократій, у законодавстві
яких також спостерігаються інфляція
правових норм, колізії між ними, а та
кож прогалини у правовому регулю
ванні. Несистематизованість законо
давства у сфері публічного адміністру
вання частково можна усунути, коди
фікувавши окремі інститути адміні
стративного права, насамперед про
цедурні інститути. Цим шляхом
пішли: Грузія, прийнявши у 1999 р.
загальний адміністративний кодекс,
Азербайджан, ухваливши у 2005 р. за
кон про адміністративне проваджен
ня, Вірменія, прийнявши у 2004 р. за
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кон про основи адміністративної
діяльності та адміністративне прова
дження, Білорусь, ухваливши у 2008 р.
закон про основи адміністративних
процедур, Молдова, розробивши про
ект адміністративного кодексу, перша
частина якого буде регулювати адмі
ністративну процедуру. Уряд України
також, усвідомлюючи важливість цьо
го питання, підготував проект адміні
стративного процедурного кодексу.
Решту ж інститутів публічного адміні
стрування кодифікувати в одному акті
практично неможливо, тому для забез
печення єдності застосування їх норм
учасники конференції дійшли спіль
ного висновку про необхідність
уважного вивчення німецької докт
рини «фактичної обов’язковості су
дового рішення».
Суть цієї доктрини полягає у тому,
що з огляду на конституційний прин
цип рівності суди, надавши у своєму
рішенні щодо обставин певної справи
відповідне тлумачення закону, під час
вирішення усіх наступних ана
логічних справ мають дотримуватись
такого тлумачення закону. З метою
уніфікації адміністративної практики
суди мають доводити таке тлумачення
як до відома адміністративних органів,
так і до широкого кола громадськості.
В Україні єдність практики застосу
вання закону планується забезпечува
ти, зокрема, шляхом розміщення і гру
пування судових рішень адміністра
тивних судів в Єдиному державному
реєстрі судових рішень за правовими
інститутами, із яких виникли відпо
відні адміністративні спори. Користу
вачам цього Реєстру буде надана мож
ливість пошуку судових рішень за
такими групами (категоріями, підка
тегоріями). Відповідно до наведеної
німецької доктрини обов’язковість
наданого судом тлумачення забезпе
чується тим, що адміністративний акт
298

чи судове рішення, прийняті з відхи
ленням від такого тлумачення, підля
гають скасуванню.
Єдності судової практики сприяє
також вузька спеціалізація суддів. Так,
в адміністративних судах Грузії запро
ваджено спеціалізацію суддів із роз
гляду земельних, будівельних, подат
кових, соціальних, трудових спорів,
спорів з приводу виконавчого прова
дження тощо. У Вищому адміністра
тивному суді України протягом
2010 р. теж провадиться поетапне ре
формування спеціалізації судових па
лат за таким критерієм, як зміст спору.
Планується, що із 1 січня 2011 р. уся
сукупність адміністративних спорів
буде розподілятися між суддями цього
суду за такими категоріями: виборчі
спори, спори з приводу забезпечення
громадського порядку та безпеки, спо
ри з приводу реалізації державної
політики у сфері економіки, спори з
приводу забезпечення сталого розвит
ку населених пунктів та землекорис
тування, податкові спори, соціальні
спори, спори щодо відносин публічної
служби тощо.
Послідовне втілення принципу
верховенства права забезпечило те,
що у державах, представлених на кон
ференції, практично не залишилось
рішень чи дій публічної адміністрації,
які б перебували за межами судового
контролю. Там, де випадки такої не
підконтрольності все ще мають місце,
уряди працюють над тим, щоб їх усу
нути. Наприклад, у Молдові у наступ
ному році планують внести зміни до
законодавства, що дають змогу при
ватним особам оскаржувати до суду ті
види рішень Президента Республіки
Молдови та Уряду, які на сьогодні пе
ребувають поза судовим контролем.
Щоправда, у Білорусі діє загальне
правило, що у спорах за скаргами гро
мадян до державних органів предме
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том оскарження можуть бути виключ
но дії або бездіяльність.
Ще одна тема, яка викликає в Ук
раїні гострі дискусії, — це обов’язкове
попереднє адміністративне оскаржен
ня спірного акту (дії). Відповідно до
Рішення Конституційного Суду Ук
раїни від 25 листопада 1997 р. № 6зп
запровадження цього інституту в Ук
раїні суперечитиме ч. 2 ст. 55 Консти
туції України. Водночас доповідачі з
Білорусі та Грузії засвідчили високу
ефективність цього інституту у своїх
країнах. Зокрема, у Білорусі завдяки
обов’язковому попередньому адміні
стративному оскарженню протягом
двох років кількість скарг щодо дій по
садових осіб скоротилась у чотири ра
зи, кількість задоволених скарг на дії
посадових осіб знизилась із 40 % від
загальної кількості поданих до суду
скарг (у 2008 р.) до 18 % (у 2010 р.), і
кількість задоволених скарг на дії дер
жавних органів — із 60 % ( у 2008 р.) до
30 % (у 2010 р.). На конференції луна
ли думки про те, що сам по собі цей
інститут жодних перешкод для судово
го оскарження адміністративного акта
(дії) не створює, а натомість, поперше,
підвищує оперативність вирішення
спору, подруге, забезпечує більш
повне (ніж у суді) поновлення прав
особи за результатами адміністрати
вного перегляду з підстав доцільності;
потретє, запобігає надмірному наван
таженню на адміністративні суди
тощо.
Крім зазначених проблем, учасники
конференції обговорили низку інших

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

актуальних питань: невиконання пуб
лічною адміністрацією судових рішень
в адміністративних справах, межі судо
вого контролю за дискреційними адмі
ністративними актами, процедури
дослідження судом наявності чи від
сутності у позивача інтересу у справі.
Цікавою була також інформація про
деякі процесуальні положення, при
сутні у процедурах лише окремих дер
жав (наприклад відсутність у процесу
альному праві Грузії строків давності
для звернення до адміністративного
суду з вимогами: про зобов’язання
адміністративного органа вчинити дії,
про визнання нікчемності індивідуаль
ного адміністративного акта, про вста
новлення наявності чи відсутності
прав чи правовідносин; а також на
явність у процесуальному праві Азер
байджану права особи за допомогою
позову про оспорювання просити суд
змінити адміністративний акт).
Підсумовуючи, варто зазначити,
що проблеми, які постали перед пост
соціалістичними республіками у
сфері реформування адміністрати
вного і адміністративнопроцесуаль
ного законодавства, є схожими. Кон
ференція стала хорошою нагодою для
обміну досвідом щодо вирішення цих
проблем та налагодження подальшої
взаємодії у цьому напрямі між суда
ми, урядовими органами, представни
ками громадськості зазначених рес
публік.

299

КРУГЛИЙ СТІЛ
З ПИТАНЬ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
А. ПОЛЕШКО
заслужений журналіст України

З

а ініціативою проекту Агентства
США з міжнародного розвитку
(USAID) «Україна: верховенство
права» та у співпраці з Комітетом Вер
ховної Ради України з питань право
суддя, Вищою кваліфікаційною комі
сією суддів України, Державною судо
вою адміністрацією України, Акаде
мією суддів України було проведено
круглий стіл з питання «Судова рефор
ма в Україні та світові стандарти неза
лежності судової влади» (26–27 жовт
ня 2010 р., Київ, Україна).
На ньому були представлені ре
зультати аналізу українських і міжна
родних експертів Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» з точ
ки зору його відповідності Основним
принципам ООН щодо незалежності
судової влади. Учасники круглого
столу мали можливість обговорити
питання стосовно висновків Європей
ської Комісії «За демократію через
право» (Венеціанської Комісії) щодо
Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів» на предмет його від
повідності стандартам Ради Європи.
Високий представницький рівень
зібрання, продумана організація зумо
вили належну його продуктивність.
У роботі круглого столу взяли участь
судді Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, Вищого
адміністративного суду України, Ви
щого господарського суду України;
представники Вищої ради юстиції Ук
раїни, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Академії суддів Украї
ни, Міністерства юстиції, Адміні
страції Президента та Верховної Ради

України, громадських правових об’єд
нань, аналітичних центрів тощо. Ак
тивними учасниками дебатів були
судді Федерального суду претензій
США і Федерального окружного суду
США, міжнародні експерти та багато
інших.
Відкрив круглий стіл Д. Вон –
керівник проекту USAID «Україна:
верховенство права».
До учасників зібрання з привітан
ням і побажанням плідної роботи звер
нувся Посол США в Україні
Дж. Теффт. Через USAID Сполучені
Штати надають економічну та гума
нітарну допомогу по всьому світу по
над 50 років. В Україні допомога USAID
надається у сферах: економічний роз
виток, демократія та управління, охо
рона здоров’я і соціальний сектор. По
сол Дж. Теффт підтвердив надання
підтримки з боку уряду США судовій
реформі в Україні. Він наголосив, що в
інтересах як США, так і України на
близити законодавчу базу української
судової реформи до європейських та
міжнародних стандартів.
Робота круглого столу була побу
дована за дев’ятьма тематичними
сесіями: сесія 1. Закон України «Про
судоустрій і статус суддів»: його вплив
на суддівську незалежність та систему
судів в Україні; сесія 2. Підзвітність та
прозорість судів у контексті положень
Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів»; сесія 3. Судова реформа і
Конституція України; сесія 4. Запрова
джені законом зміни до процесуально
го законодавства — забезпечення
ефективності правосуддя чи обмежен
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ня доступу до суду; сесія 5. Підготовка
та добір кандидатів на суддівські поса
ди; сесія 6. Навчання та професійний
розвиток суддів: право чи обов’язок;
сесія 7. Дисциплінарна відповідаль
ність та звільнення суддів; сесія 8.
Адміністрування суду: підвищення
прозорості та підзвітності через впро
вадження автоматизації діловодства в
суді; сесія 9. Поступ уперед: наступні
кроки на шляху судової реформи в Ук
раїні. Керували сесіями модератори.
Такий різнобічний підхід до аналізу
Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів» дав можливість глибоко і
конкретно оцінити як позитивні мо
менти цього Закону, так і ті недоопра
цювання, які належить усунути в май
бутньому. Оскільки круглий стіл
зібрав аудиторію, яка безпосередньо
має впроваджувати цей Закон у жит
тя, обговорення його було прискіпли
вим й іноді категоричним щодо кри
тичних зауважень. Активність учас
ників обговорення була дуже висо
кою. Лише доповідей було заслухано
близько 50ти, не беручи до уваги ви
ступи в обговореннях, а також уза
гальнення керівників дев’яти сесій.
У перших чотирьох сесіях давалася
загальнотеоретична характеристика
Закону. Доктор юридичних наук, профе
сор Національного університету «Ки
євоМогилянська академія» С. Шевчук,
заступник міністра юстиції України
Ю. Притика, заступник керівника
проекту USAID «Україна: верховенст
во права» Н. Петрова, директор про
грами «Верховенство права» Міжна
родного фонду «Відродження» Р. Ро!
манов, головний радник та помічник
голови Комітету з питань правосуддя
Верховної Ради України Р. Герасимов
та інші загалом дали позитивну оцінку
Закону як важливому кроку на шляху
України до світових стандартів неза
лежності судової влади. Венеціанська
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Комісія схвально поставилася до
більшості норм Закону, зокрема щодо
системи призначення суддів уперше.
З конкретним пропозиціями висту
пив суддя М. Козюбра (Конститу
ційний Суд України). Повноцінна су
дова реформа неможлива без внесення
змін до Конституції України, наголо
сив він, на що давно слушно звертали
увагу вітчизняні експерти. На цьому
акцентується увага також у Висновку
Венеціанської Комісії. Причому кон
ституційні зміни мають торкнутися не
одногодвох питань, які стосуються
правосуддя, а носити комплексний ха
рактер.
Вони мають передбачати: 1) усу
нення будьякого політичного, бізне
сового чи іншого впливу на процес
формування суддівського корпусу, зо
крема вилучення з цього процесу Вер
ховної Ради України як органу полі
тичного; 2) закріплення у Конституції
принципу незмінюваності суддів з
можливим встановленням короткого,
2–3річного випробувального терміну
для суддів, призначених вперше, після
успішного завершення якого перебу
вання судді на посаді продовжується
фактично автоматично; 3) процедуру
призначення суддів на адміністра
тивні посади, яка б виключала вплив
на нього політичних чинників; 4) про
цедуру та підстави звільнення суддів з
посади, з якої мають бути усунені Вер
ховна Рада і Президент України та ви
лучена така невизначена підстава, як
«порушення суддею присяги», при
наймні вона має бути замінена більш
чіткою; 5) істотну зміну процедури
формування, складу та повноважень
Вищої ради юстиції відповідно до за
уважень Венеціанської Комісії; 6) чіт
кі підстави для притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності, зок
рема за порушення строків прова
дження у справі; 7) зміну суб’єкта і по
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рядку утворення та ліквідації судів
відповідно до зауважень Венеціансь
кої Комісії; 8) чіткого визначення кон
ституційного статусу Верховного Су
ду України з врахуванням «суцільної»
спеціалізації, передбаченої чинним за
коном про судоустрій. Верховний Суд
України має залишатися (хай з пев
ною мірою зміненими повноваження
ми) найвищим органом правосуддя, а
не заручником вищих спеціалізованих
судів.
Пропонований перелік змін до
Конституції, що стосуються судової
реформи, звичайно, не є вичерпним,
він може бути доповнений чи дещо
змінений. Проте безсумнівним зали
шається одне – без змін до Консти
туції судова реформа залишатиметься
декларацією.
Інші, зокрема голова правління
Центру політикоправових реформ
І. Коліушко, критикували певні поло
ження Закону. Він наголосив, що Ви
ща рада юстиції не може бути судовим
органом. На його думку, в судовій ре
формі не досягнуто завдання єдності
судочинства. Заступник голови прав
ління цього Центру, кандидат юридич
них наук Р. Куйбіда, також критично
поставився до деяких норм Закону.
Р. Куйбіда зупинився на гарантіях не
залежності суддів, закріплених у ново
му Законі «Про судоустрій і статус
суддів». Так, особливий порядок при
значення, обрання, притягнення до
відповідальності та звільнення суддів
як гарантія незалежності суддів на
справді не є такою, а навпаки — гаран
тує залежність суддів. Поперше, тому
що до первинної підготовки майбутніх
суддів причетні навчальні заклади,
підпорядковані Міносвіти, а це, за
Висновком Венеціанської Комісії, су
перечить європейським стандартам.
Подруге, для обрання суддів на поса
ди в суди вищого рівня не передбачено
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ні конкурсу, ні об’єктивних критеріїв
до претендентів. Потретє, члени дис
циплінарних органів виконують щодо
суддів функції і слідчого, і прокурора,
і судді. Тобто жодної змагальності у
дисциплінарній процедурі немає.
Підстави для звільнення судді за по
рушення присяги занадто широкі і не
конкретизовані. Не гарантує суддям
незалежності і нова система органів
суддівського самоврядування, яка
фактично є керованою ззовні. Своє
рідним «барометром» залежності суд
дів від політичних органів стала
діяльність п’ятої судової палати Ви
щого адміністративного суду, яку було
спеціально створено у 2010 р. для роз
гляду позовів до Президента, Верхов
ної Ради, Вищої ради юстиції, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів. З ана
лізу судових рішень можна побачити
стійку тенденцію до «огородження»
Президента від різних позовів. За
перші місяці роботи палати було задо
волено лише один позов до Президен
та і Вищої ради юстиції — і то лише
стосовно рішень, ухвалених ще Прези
дентом Л. Кучмою та попереднім скла
дом ради у 2002 р. Р. Куйбіда запропо
нував внести до Закону серйозні
зміни, які випливають із відповідного
Висновку Венеціанської Комісії.
Доктор юридичних наук, професор
Національного університету «Києво
Могилянська академія» С. Шевчук
наголосив, що при проведенні судової
реформи слід домогтися єдності прак
тики і науки, практики нашої судової
системи. Не маючи повноважень
касації, Верховний Суд не може до
могтися єдності судової практики.
Судді В. Даффі (Федеральний ок
ружний суд США, штат Джорджия) та
Б. Футей (Федеральний суд пре
тензій США) охарактеризували вирі
шення проблеми суддівської незалеж
ності в судовій системі США, що дало
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можливість зіставити американську
практику з українською. Б. Футей по
зитивом Закону України «Про судо
устрій і статус суддів», що гарантує їх
незалежність, вважає запровадження
тестування, а також автоматичний
розподіл справ. Незалежність суддів
має забезпечуватися їх політичною
нейтральністю.
Багато уваги на круглому столі бу
ло приділено вирішенню в Законі пи
тань підготовки та добору кандидатів
на суддівські посади і навчання суддів.
На думку голови Вищої кваліфі
каційної комісії суддів України
І. Самсіна, в Законі заслуговує на
схвалення система добору кадрів. Але
є ряд положень, що потребують дороб
лення. Що таке порушення присяги —
не розкрито. Торкнувшись питання
підвищення кваліфікації, І. Самсін за
уважив, що ще деякий час тому пору
шувалося питання про незалежні на
вчальні заклади підготовки суддів, а
це зумовлює інтелектуальну неза
лежність. У судді має виховуватися
принцип верховенства права, верхо
венства справедливості, законності.
Суддя має вміти аналізувати і оціню
вати. І цьому його слід навчити. Суддя
повинен вміти застосовувати норми
права, не забуваючи у своїй діяльності
про етику. Судді потрібно вміти слуха
ти. Суддя має постійно навчатися, і
завдання держави забезпечити йому
таку можливість.
Завідувач відділу підготовки мате
ріалів про призначення суддів уперше
секретаріату Вищої ради юстиції, кан
дидат юридичних наук Л. Скомороха у
своєму виступі звернула увагу на акту
альність і першочерговість питання
призначення суддів в Україні, оскільки
формування високопрофесійного суд
дівського корпусу є запорукою міцної і
незалежної судової гілки влади, яка
має гарантувати дотримання принципу
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верховенства права в державі. Одним із
головних питань сьогодення є повер
нення довіри народу до судової влади.
Закон України «Про судоустрій та ста
тус суддів» змінив порядок зайняття
посади судді. На сьогодні можна кон
статувати, що законодавець залишив
невизначеними окремі важливі питан
ня, а саме: перелік захворювань, що пе
решкоджають виконанню обов’язків
судді; який орган має надавати інфор
мацію при проведенні Вищою квалі
фікаційною комісією суддів України
(ВККС) спеціальної перевірки стосов
но кандидатів у судді.
Л. Скомороха висловила свою дум
ку щодо питання підготовки канди
датів на посади суддів у спеціалізова
ному юридичному навчальному за
кладі IV рівня акредитації та практич
ну підготовку в Національній школі
суддів України (як називатиметься
нинішня Академія суддів України).
Поперше, зробити це протягом шести
місяців надпроблемно. Шість місяців
є дуже коротким терміном для
здійснення таких заходів. Подруге,
видається більш ефективним розгля
дати питання законодавчого закріп
лення такої умови, як стажування на
посаді судді під наглядом суддікура
тора, перед призначенням суддею,
причому стажування повинно прохо
дити у суді тієї юрисдикції, де має ба
жання працювати майбутній суддя.
Враховуючи положення зарубіжно
го законодавства та практики призна
чення суддів в Україні, необхідно
збільшити віковий ценз кандидата до
30 років (такий початковий поріг для
кандидатів у судді встановлений для
кандидатів на посади суддів у Респуб
ліці Молдова, Латвійській Республіці,
Киргизькій Республіці).
Л. Скомороха запропонувала зако
нодавчо закріпити механізм, за яким
кандидат має пройти тест на визначен
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ня його інтелектуального рівня, а та
кож психологічний та психофізіо
логічний тести, що дасть можливість
захистити як самого кандидата від не
посильної за психоемоційними та пси
хофізіологічними параметрами для
нього діяльності, так і суспільство від
негативних наслідків його професій
ної невідповідності.
Необхідно законодавчо внести
зміни у нині існуючі положення, за
якими не можуть бути суддями в од
ному суді члени подружжя та родини,
де родинні стосунки чи шлюбні відно
сини виникли до або після призначен
ня на посаду. Такі обставини передба
чають необхідність офіційного переве
дення одного із суддів до іншого суду,
а також обмеження щодо осіб, які
раніше були засуджені за скоєння зло
чину (незалежно від погашеної чи зня
тої судимості), стосовно яких прова
диться дізнання, досудове слідство чи
судовий розгляд кримінальної справи.
Л. Скомороха висловила думку про
потреби уточнення питання щодо
терміну проживання громадянина на
території України перед призначенням
його на посаду судді, а саме: «безпе
рервне проживання в Україні не менше
десяти років перед зайняттям посади
судді». Крім того, на її думку, є неузго
дженість положень чинного законо
давства щодо переліку документів кан
дидатів на посади суддів, які мають
надаватися ВККС України до Вищої
ради юстиції відповідно до положень
статей 64–71 Закону України «Про су
доустрій і статус суддів» та ст. 29 Зако
ну України «Про Вищу раду юстиції».
Доповідач звернула увагу і на полі
пшення порядку підвищення профе
сійного рівня працюючих суддів. Для
їх навчання необхідно змінити систему
навчального процесу та запровадити
сучасні технічні засоби навчання —
ввести дистанційне навчання для
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суддів без їх виїзду з місця проживан
ня. Крім того, слід створити навчаль
нопрактичне відео судових процесів,
лекцій і семінарів з проблемних пи
тань, які виявляються за наслідками
проведених аналізів та узагальнень ро
боти суддів.
М. Пепік (адвокат, експерт з судо
вої реформи), продовжуючи думку
І. Самсіна, зауважила, що представни
ки юридичних професій мають вчити
ся постійно, тим більше — судді. Це
стосується насамперед матеріального
права. У цьому сенсі в Україні досяг
нуто прогресу, хоча проблемою є на
лежне фінансування.
Ректор Академії суддів України
І. Войтюк нагадала, що Академію було
створено у 2003 р. як заклад, який мав
підвищувати кваліфікацію суддів.
(Незабаром Академію буде перейме
новано у Національну школу суддів
України.) Вона наголосила, що на
вчання суддів має бути безперервним і
мати практичне спрямування. Орга
нізовувати його слід так, щоб підви
щення кваліфікації було привабливим
для суддів.
Не менш активним було обговорен
ня питання дисциплінарної відпові
дальності та звільнення суддів. Член
Вищої ради юстиції адвокат С. Са!
фулько наполягав не зловживати по
каранням (особливо при порушенні
присяги). Член Вищої ради юстиції
має бути вільним від політичних
структур. Для ухвалення рішення про
дисциплінарну відповідальність за по
рушення присяги повинно бути 2/3
складу ради. С. Сафулько поставив за
питання: який суд має право прийма
ти рішення про звільнення за пору
шення присяги?
Суддя В. Даффі зупинився на аме
риканській практиці притягнення до
відповідальності. Нині в США зміни
лися правила етики. Підстави звіль
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нення мають бути серйозними, без
глузді скарги відкидаються.
Чимало уваги було приділено впро
вадженню автоматизації діловодства в
суді. Генеральний директор ДП «Ін
формаційні судові системи» А. Боде!
лан зазначив, що впровадження авто
матизації в судову систему забезпечує
рівномірне навантаження суддів.
У цьому плані є сенс співробітничати
з іншими державами, беручи у них ко
рисний для України досвід. Експерт
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проекту USAID «Україна: верховенст
во права» з питань судового адміні
стрування (через Skype) П. Деніелс
вважає, що координація діяльності
судів є конче необхідною. Вона дала
ряд рекомендацій щодо автоматизації
діловодства.
Завершився круглий стіл диску
сією з ключових положень Консти
туції України та законодавства про су
доустрій і статус суддів, які вимагають
внесення відповідних змін.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«КРИМІНАЛІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ»

У

Харкові 25–26 листопада
2010 р. у Національній юри
дичній академії України імені
Ярослава Мудрого відбулася Міжна
родна науковопрактична конферен
ція «Криміналістика ХХІ століття».
Організаторами конференції виступи
ли Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого та
Інститут вивчення проблем злочин
ності НАПрН України.
У конференції взяли участь близько
300 вчених, практичних працівників
правоохоронних органів України,
Російської Федерації, Республіки
Білорусії та Латвії, серед яких 40 док
торів наук, професорів, 200 кандидатів
наук, доцентів. Правоохоронні органи
представляли співробітники Генераль
ної прокуратури України, Служби без
пеки України, Міністерства юстиції
України, Міністерства внутрішніх
справ України, а також представники
міністерств та відомств інших держав.

Конференцію відкрив голова орг
комітету Міжнародної науковопрак
тичної конференції «Криміналістика
ХХІ століття», президент НАПрН Ук
раїни, ректор Національної юридичної
академії України імені Ярослава Муд
рого, академік НАН України, академік
НАПрН України, професор В. Тацій.
З вітальним словом до учасників звер
нулися академіксекретар НАПрН Ук
раїни, професор В. Сташис, а також
заступник міністра МВС України
В. Фаринник. Робота конференції
25 листопада 2010 р. проходила у ден
ному та вечірньому пленарних засі
даннях, а 26 листопада 2010 р. вона
відбувалася у п’яти секціях. Підсумки
конференції було підведено на за
ключному пленарному засіданні.
На конференції обговорювалися
проблеми: загальної теорії криміна
лістики та її викладання у навчальних
закладах; впровадження сучасних на
уковотехнічних засобів та інформацій

В. Шепітько, професор (м. Харків); В. Сташис, професор, академіксекретар НАПрН України (м. Харків);
А. Бєлкін, професор (м. Москва); В. Тацій, ректор Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого (м. Харків); В. Фаринник, генералмайор міліції, заступник міністра МВС України;
Є. Іщенко, професор (м. Москва); О. Россинська, професор (м. Москва); М. Яблоков, професор
(м. Москва); О. Баєв, професор (м. Вороніж) (зліва направо)
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них технологій у боротьбі зі злочин
ністю; тактикокриміналістичного за
безпечення правоохоронних органів у
сучасних умовах; методичного забезпе
чення правоохоронних органів; викори
стання спеціальних знань у розсліду
ванні злочинів та експертного забезпе
чення правосуддя на сучасному етапі.
Із доповідями виступили відомі
вченікриміналісти: професор В. Ше!
пітько — «Змінюваність криміналісти
ки у ХХІ столітті та її завдання у сучас
них умовах» (завідувач кафедри
криміналістики Національної юридич
ної академії України імені Ярослава
Мудрого, м. Харків); професор М. Яб!
локов — «Деякі погляди на кримі
налістику як на науку та навчальну дис
ципліну ХХІ століття» (завідувач кафе
дри криміналістики Московського дер
жавного університету імені М. В. Ломо
носова, м. Москва); професор Є. Іщен!
ко — «Щодо місця криміналістики у си
стемі кримінальноправових наук»
(завідувач кафедри криміналістики
Московської державної юридичної ака
демії імені О. Є. Кутафіна, м. Москва);
професор М. Камінський — «Що є, що
має бути і чого не має бути у кримі
налістиці XXI століття» (завідувач
кафедри судових експертиз та криміна
лістики Удмуртського державного
університету, м. Іжевськ); професор
О. Россинська — «Сучасні проблеми
криміналістичної дидактики» (завіду
вач кафедри судових експертиз Мос
ковської державної юридичної академії
імені О. Є. Кутафіна, м. Москва); про
фесор О. Баєв — «Тактикоетичні
проблеми залучення потерпілого до
укладення судової угоди щодо співро
бітництва» (завідувач кафедри кримі
налістики Воронізького державного
університету, м. Вороніж); професор
А. Бєлкін — «Знову про участь понятих
у слідчих діях» (професор кафедри
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кримінального права, процесу і кримі
налістики Московського державного
університету приладобудування та
інформатики, м. Москва); доктор права
В. Терехович, доктор права Е. Ниман!
де — «Особливості суб’єктів криміна
лістичного пізнання у Латвії» (юри
дичний факультет Латвійського універ
ситету, м. Рига); професор В. Тіщен!
ко — «Система криміналістики: проб
леми оптимізації» (завідувач кафедри
криміналістики Національного уні
верситету «Одеська юридична акаде
мія», м. Одеса); професор В. Коно!
валова — «Генеза криміналістичної
тактики» (кафедра криміналістики На
ціональної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків);
професор В. Журавель — «Напрями
модернізації криміналістичних мето
дик» (кафедра криміналістики Націо
нальної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків)
й інші вчені та практики.
За результатами обговорення ви
ступів було прийнято рекомендації
науковопрактичної конференції «Кри
міналістика ХХІ століття». Тези науко
вих доповідей і повідомлень опубліко
вано у збірнику «Криміналістика
ХХІ століття».
Конференція супроводжувалася
виставкою сучасних науковотехніч
них засобів і комп’ютерних програм.
Серед експонатів — розроблені під
приємством «Кримтех» універсальні
та спеціалізовані слідчі валізи; створе
не на кафедрі криміналістики елек
тронне навчальнометодичне забезпе
чення; обладнання, що використо
вується у роботі НДЕКЦ ГУМВС
України в Харківській області; експе
риментальний стенд «Застосування
реографа». Продемонстровано науко
ву, практичну, навчальнометодичну і
довідкову літературу.
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З

а рішенням Комітету з прису
дження Премії імені Ярослава
Мудрого від 8 листопада 2010 р.
на підставі таємного голосування лау
реатами Премії імені Ярослава Муд
рого у 2010 році визнані:
І. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ДО
СЯГНЕННЯ В НАУКОВОДО
СЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З
ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА»:
• за цикл монографічних робіт з
питань конституційного правосуддя:
Селіванов Анатолій Олександро!
вич, доктор юридичних наук, профе
сор, завідувач відділу зв’язків з орга
нами правосуддя Апарату Верховної
Ради України, Постійний представник
Верховної Ради України у Конститу
ційному Суді України, академік
НАПрН України;
• за монографію «Адміністра
тивноправові режими у сфері націо
нальної безпеки і протидії тероризму»:
Настюк Василь Якович, доктор
юридичних наук, професор кафедри
адміністративного права Національ
ної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, членкореспон
дент НАПрП України;
• за наукове академічне видання
«Курс сучасного конституційного пра
ва України»:
Скрипнюк Олександр Васильо!
вич, доктор юридичних наук, профе
сор, начальник Відділу міжнародних
наукових зв’язків Національної акаде
мії правових наук України, академік
НАПрН України, заслужений юрист
України.
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ІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ
ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ
ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ»:
Цвік Марко Веніамінович, доктор
юридичних наук, професор кафедри
теорії держави і права Національної
юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, академік НАПрН
України;
Борисова Валентина Іванівна, кан
дидат юридичних наук, доцент, завіду
вач кафедри цивільного права № 1
Національної юридичної академії Ук
раїни імені Ярослава Мудрого.
ІІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ
ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ,
СУДОВІЙ І ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ»:
Стрижак Андрій Андрійович, кан
дидат юридичних наук, суддя Консти
туційного Суду України, заслужений
юрист України.
IV. У номінації «ЗА ПІДГОТОВКУ
І ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕ
ЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛА
ДІВ ОСВІТИ»:
• за підручники: «Боротьба з ко
рупцією», «Боротьба з організованою
злочинністю», «Інформаційна безпека
(соціальноправові аспекти)»:
Скулиш Євген Деонізійович, док
тор юридичних наук, доцент, ректор
Національної академії Служби безпе
ки України;
• за підручник «Кримінальний про
цес»:
Грошевий Юрій Михайлович, док
тор юридичних наук, професор кафед
ри кримінального процесу Національ
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ної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, академік НАПрН
України;
Капліна Оксана Володимирівна,
доктор юридичних наук, доцент, заві
дувач кафедри кримінального процесу
Національної юридичної академії Ук
раїни імені Ярослава Мудрого;
Богословська Людмила Олексіїв!
на, кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінального процесу На
ціональної юридичної академії Украї
ни імені Ярослава Мудрого;
Дроздов Олександр Михайлович,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінального процесу На
ціональної юридичної академії Украї
ни імені Ярослава Мудрого;
Маринів Володимир Іванович,
кандидат юридичних наук, доцент ка
федри кримінального процесу, декан
факультету підготовки кадрів для ор
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ганів юстиції та державної судової
адміністрації Національної юридичної
академії України імені Ярослава Муд
рого;
Туманянц Ануш Робертівна, кан
дидат юридичних наук, доцент кафед
ри кримінального процесу Національ
ної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого;
Шило Ольга Георгіївна, кандидат
юридичних наук, доцент кримінально
го процесу Національної юридичної
академії України імені Ярослава Муд
рого;
• за підручник «Кримінально
процесуальне право»:
Лобойко Леонід Миколайович,
доктор юридичних наук, доцент, на
чальник кафедри кримінального про
цесу Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ.
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Ювіляри
ЮВІЛЕЙ ВІДОМОГО ПРАВОЗНАВЦЯ,
АКАДЕМІКА Ю. ШЕМШУЧЕНКА
14 грудня 2010 р. виповнюється
75 років від дня народження Юрія Сер
гійовича Шемшученка — відомого в
Україні та поза її межами правознавця,
організатора української юридичної
науки і освіти, директора Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, академіка НАН України
і НАПрН України, іно
земного члена Росій
ської академії наук, за
служеного діяча науки і
техніки України, лауреа
та Державної премії
України в галузі науки і
техніки.
Народився Ю. Шем
шученко 14 грудня 1935 р.
у старовинному місті
Глухові Чернігівської
(тепер — Сумської) об
ласті в робітничій сім’ї.
З 1944 по 1954 рр. на
вчався у Глухівській
середній школі № 2.
Потім була строкова військова служба,
а за нею — навчання на юридичному
факультеті Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка
(1957–1962 рр.) і робота в органах
прокуратури Сумської області.
У 1966–1969 рр. Ю. Шемшученко
навчався в аспірантурі Сектору (з
червня 1969 р. — Інституту) держави
і права АН УРСР, керівником якого
був відомий ученийміжнародник,
академік АН УРСР В. Корецький.
Після успішного захисту кандидатсь
кої дисертації Ю. Шемшученко усе
своє свідоме життя пов’язав з Інсти
тутом. Тут він пройшов шлях від мо
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лодшого наукового співробітника —
до директора цієї наукової установи
(1988 р.).
На посаді директора Інституту вче
ний виявив здібності вмілого організа
тора юридичної науки з притаманним
йому відчуттям нових, прогресивних
ідей, спрямованих на розбудову ук
раїнської державності
та правової системи Ук
раїни. Академік Ю. Шем
шученко очолює Раду з
координації фундамен
тальних правових до
сліджень НАН України.
Під його редакцією ви
дано праці другого пре
зидента Всеукраїнської
академії наук М. Васи
ленка. Ю. Шемшученко
чимало зробив для удос
коналення правового
статусу НАН України.
Вчений був ініціатором і
організатором підготов
ки та видання 6томної «Юридичної
енциклопедії» (1996–2004 рр.) та
10томної «Антології української юри
дичної думки» (2002–2005 рр.). Нині
під його керівництвом готується до ви
дання 3томна «Енциклопедія міжна
родного права».
Ю. Шемшученко — активний учас
ник конституційного процесу. Він вхо
див до складу Конституційної комісії
Верховної Ради України і робочої гру
пи з розроблення проекту Конституції
України 1996 р., а також був членом
Комісії з підготовки змін до Консти
туції України та інших законопроектів
(2000 р.) і Національної конституцій
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ної ради (2008 р.). Протягом деся
ти років (1994–2004 рр.) очолював
Комісію з питань громадянства при
Президентові України. Є членом
Секції суспільних наук Комітету з
Державних премій України в галузі
науки і техніки (з 1993 р.).
Активною є й міжнародноправова
діяльність Юрія Сергійовича. Він є ек
спертом Ради Європи, членом Міжна
родного арбітражного суду, Міжна
родної ради з права навколишнього се
редовища, Комісії екологічного права
Міжнародного союзу захисту приро
ди, почесним членом Інституту право
вих досліджень Польської академії на
ук, членом Міжнародної академії
порівняльного права, був учасником
багатьох міжнародних наукових кон
ференцій, членом делегації України на
сесіях Генеральної Асамблеї ООН.
З 1998 р. Ю. Шемшученко очолює
Міжнародний центр космічного права
НАН України. За його редакцією ви
дано багатотомник «Космічне законо
давство країн світу». Вченого обрано
членом Міжнародної академії астро
навтики (2006 р.).
Ю. Шемшученко бере активну
участь у громадському житті України.
Він стояв біля витоків утвореної
1991 р. Української асоціації політо

логів і був першим її президентом.
Ініціював і організував створення про
фесійної громадської правничої орга
нізації — Спілки юристів України
(нині — Союз юристів України). Був
першим її головою (1991–1993 рр.).
Вчений особисто підготував понад
30 докторів і кандидатів юридичних
наук. Творчу спадщину Ю. Шемшу
ченка становлять близько 900 науко
вих і публіцистичних праць, у тому
числі понад 30 індивідуальних і колек
тивних монографій з актуальних про
блем конституційного, адміністратив
ного, екологічного, космічного й дея
ких інших галузей права, теорії та
історії держави і права тощо.
Інтереси вченого не обмежуються
суто професійною науковою та освіт
ньою діяльністю. Він захоплюється
історичною і мемуарною літературою,
образотворчим мистецтвом, підтри
мує тісні зв’язки зі своїми земляками,
очолює Глухівське відділення Сумсь
кого земляцтва у м. Києві.
Академік Ю. Шемшученко є люди
ною широкого кругозору і демокра
тичних переконань. Він цілеспрямова
ний і працьовитий у досягненні по
ставлених цілей, толерантний у відно
синах зі своїми друзями і колегами.

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають одного із фундаторів нашого журналу, його багаторічного автора, висо
кошановного Юрія Сергійовича зі славним ювілеєм і зичать йому багато років
плідної праці на правничій ниві, сил і здоров’я в діяльності по розбудові правової
держави України.
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АКАДЕМІКУ НАПрН УКРАЇНИ
В. НОРУ — 70 РОКІВ

В

иповнилося 70 років від дня на
родження визначного вченого
правознавця нашої країни у
галузі кримінального судочинства, та
лановитого педагога вищої школи,
доктора юридичних наук, професора,
академіка НАПрН України, заслуже
ного юриста України Василя Тимофі
йовича Нора.
Народився Василь
Тимофійович 20 грудня
1940 р. у с. Мусіївка Хо
рольського району Пол
тавської області. Після
служби в армії навчався
на юридичному факуль
теті Львівського універ
ситету імені Івана Фран
ка, по закінченню якого
з відзнакою у 1967 р.
працював народним суд
дею Луцького району на
Волині. У 1972 р. В. Нор
успішно завершив на
вчання в аспірантурі,
захистив кандидатську дисертацію і з
цього часу працює на викладацькій
ниві у Львівському національному
університеті імені Івана Франка,
пройшовши шлях від асистента до
професора. У 70–80х роках наукова
діяльність В. Нора була пов’язана з ма
лодослідженою на той час проблемою
цивільної відповідальності за шкоду,
завдану незаконними актами влади.
Саме їй ювіляр присвятив цикл науко
вих статей та монографічне досліджен
ня «Имущественная ответственность
за неправильные действия должност
ных лиц».
У 80х роках ним було створено
концептуальне вчення про захист май
нових прав та інтересів осіб, потер
пілих від злочину, кримінальнопро
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цесуальними засобами. З цієї пробле
матики ним було опубліковано понад
50 наукових праць, у тому числі моно
графія «Защита имущественных прав
в уголовном судопроизводстве», та
захищено під його керівництвом
11 кандидатських дисертацій; тим са
мим була створена відома в Україні
наукова правова школа
щодо захисту прав та
законних інтересів осо
би кримінальнопроце
суальними засобами.
З 90х років наукова
діяльність В. Нора по
в’язана переважно з
проблемами формуван
ня правової держави,
реформування судової
влади та кримінально
процесуального законо
давства України. Цим
проблемам він присвя
тив близько 50ти на
укових праць. Ювіляр
був членом робочої групи з підготовки
Концепції судовоправової реформи в
Україні та членом комісії для її до
опрацювання і нової редакції, а також
членом робочої групи з підготовки
проекту нового Кримінальнопроце
суального кодексу України.
У 1992 р. В. Нор у співавторстві з
М. Михеєнком та В. Шибіком видає
перший український новітній підруч
ник для студентів юридичних ВНЗ
«Кримінальний процес України».
У 1999 р. було здійснено друге його
видання, яке не втратило своєї акту
альності й донині. На сьогодні профе
сор В. Нор є автором і співавтором
близько 200 наукових праць, у тому
числі 11ти монографій, 19ти підруч
ників та навчальних посібників,
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8 з яких мають гриф МОН України.
Він підготував 25 кандидатів та двох
докторів юридичних наук.
18 років ювіляр був деканом юри
дичного факультету Львівського
національного університету — однієї з
провідних правничих шкіл України.
Майже 35 років (з 1976 р.) він очолює
кафедру кримінального процесу і
криміналістики цього університету.
Нині професор В. Нор є одним із
провідних вчених України у галузі
кримінальнопроцесуального права та су
доустрою. Тривалий час (1998–2004 рр.)
він був членом Вищої ради юстиції
України. На сьогодні він є членом На
уковоконсультативної ради при Вер
ховному Суді України, членом Науко
вометодичної ради Генеральної про
куратури України, а також членом ек
спертних рад із правознавства ВАКу
та ДАКу України. Нині ювіляр очолює
редколегію «Вісника Львівського
університету. Серія юридична» та є
членом наукових рад чи редколегій та
ких провідних вітчизняних правничих
журналів, як «Право України», «Адво
кат», «Вісник прокуратури України».
У 2009 р. Василя Тимофійовича
було обрано дійсним членом (академі
ком) НАПрН України. Він є головою
Західного регіонального наукового
центру цієї академії.

За сумлінну працю в галузі правни
чої науки та освіти, вагомий внесок у
розбудову в Україні правової держави
В. Нор був відзначений багатьма відо
мчими і державними відзнаками та
нагородами: нагрудним знаком Міні
стерства вищої і середньої освіти СРСР
«За відмінні успіхи в роботі» (1987 р.),
знаком «Відмінник освіти України»
(2001 р.), Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2000 р.), Грамотою
Верховної Ради України (2009 р.), поче
сним званням «Заслужений юрист Ук
раїни» (1998 р.), орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня. Він є лауреатом премії імені
Ярослава Мудрого (2002 р.), заслуже
ним професором Львівського націо
нального університету імені Івана
Франка.
Професор В. Нор користується по
вагою і заслуженим авторитетом серед
юридичної спільноти України. Всі, хто
його знає, відзначають його інтелі
гентність, шанобливе ставлення до
людей, доброту, притаманне полтав
цям почуття гумору. Свій ювілей Ва
силь Тимофійович Нор — доброзичли
ва і душевна людина — зустрічає у
розквіті творчих і духовних сил, спов
нений оптимізму та віри у своїх учнів,
колег і велике майбутнє України.

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» щиро
вітають ювіляра і бажають йому міцного здоров’я та подальших успіхів у його
високозначущій фаховій діяльності.
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50РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
АКАДЕМІКА НАПрН УКРАЇНИ
В. ШЕПІТЬКА
20 грудня 2010 р. виповнюється
50 років від дня народження відомого
вченогокриміналіста, доктора юри
дичних наук, професора, академіка
НАПрН України, заслуженого діяча
науки і техніки України, завідувача ка
федри криміналістики Національної
юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, завідувача лабора
торії Інституту вивчення проблем
злочинності НАПрН України Шепіть
ка Валерія Юрійовича.
В. Шепітько наро
дився у м. Ромни Сум
ської області в родині
службовців. У 1986 р.
закінчив Харківський
юридичний інститут
імені Ф. Е. Дзержинсь
кого (нині — Націо
нальна юридична акаде
мія України імені Яро
слава Мудрого) за
спеціальністю «Право
знавство». З 1986 р. на
уковопедагогічна
діяльність В. Шепітька
пов’язана з кафедрою
криміналістики Харків
ського юридичного інституту. У цьому
навчальному закладі він пройшов шлях
від стажистадослідника, аспіранта,
асистента, доцента, докторанта до про
фесора та завідувача кафедри кримі
налістики Національної юридичної ака
демії України імені Ярослава Мудрого.
У 1991 р. В. Шепітько захистив дисер
тацію на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук на тему
«Допит неповнолітніх: психологія і так
тика», а у 1996 р. — дисертацію на здо
буття наукового ступеня доктора юри
дичних наук на тему «Теоретичні про
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блеми систематизації тактичних при
йомів у криміналістиці» (спеціаль
ність 12.00.09 — кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза).
Науковий ступінь доктора юридичних
наук йому присуджено у 1996 р. Вчене
звання професора присвоєно у 1997 р.
Талановитість і працездатність
В. Шепітька відображаються у різних
напрямах його наукової діяльності. Це
й проблеми криміналістичної техніки
і тактики, методики розслідування
злочинів, судової екс
пертизи, юридичної пси
хології. Наукові здобут
ки Валерія Юрійовича
знайшли відображення
в понад 250 опублікова
них наукових працях,
серед яких найбільш ва
гомими є такі: «Теорети
ческие проблемы систе
матизации тактических
приемов в криминалис
тике» (1995), «Обыск:
тактика и психология»
(у співавторстві, 1997),
«Криминалистическая
тактика: теории и тен
денции» (у співавторстві, 1997),
«Криміналістика: підручник» (у спів
авторстві, 1998, 2001, 2004, 2008,
2010), «Довідник слідчого» (2001,
2003, 2008), «Теория криминалистиче
ской тактики» (2002), «Руководство
по расследованию преступлений»
(у співавторстві, 2002, 2008), «Кримі
налістика: курс лекцій» (2003, 2005,
2006, 2010), «Настільна книга слідчо
го» (у співавторстві, 2003, 2007, 2008),
«Криміналістика: словник термінів»
(2004), «Юридична психологія: під
ручник» (у співавторстві, 2004, 2008),
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«Розслідування злочинів у сфері гос
подарської діяльності (окремі кримі
налістичні методики» (у співавтор
стві, 2006), «Психологія судової діяль
ності» (2006), «Криміналістична так
тика: системноструктурний аналіз»
(2007), «Потерпілий від злочину:
міждисциплінарне правове дослі
дження» (у співавторстві, 2008),
«Керівництво з розслідування злочи
нів: науковопрактичній посібник»
(2010) та ін. Має один патент на ви
нахід та п’ять авторських свідоцтв.
В. Шепітько плідно поєднує науко
ву, науковоорганізаційну, педагогічну
роботу з громадською діяльністю.
З 1998 р. по сьогодні Валерій Юрійо
вич — завідувач лабораторії «Викорис
тання сучасних досягнень науки і
техніки у боротьбі зі злочинністю»
Інституту вивчення проблем злочин
ності НАПрН України. У 2000 р. обра
ний членомкореспондентом, а в
2009 р. — дійсним членом (академіком)
НАПрН України. З 1997 р. Валерій
Юрійович є вченим секретарем від
ділення кримінальноправових наук
НАПрН України, головою бюро з
криміналістики, судової експертизи та
юридичної психології НАПрН Украї
ни, а також членом (а з 2002 р. — вче
ним секретарем) спеціалізованої вче
ної ради Д 64.086.01 Національної
юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого. Входить до складу
редакційних колегій журналів та
збірників наукових праць: «Право Ук
раїни», «Вісник Академії правових на
ук України», «Проблеми законності»,
«Криміналістика та судова експерти
за», «Проблеми боротьби зі злочин

ністю», «Слідча практика України»,
«Теорія та практика судової експерти
зи і криміналістики» та ін.
В. Шепітько — талановитий педа
гог, який щиро ділиться досвідом та
знаннями зі своїми учнями. Під його
безпосереднім керівництвом підготов
лено 20 кандидатів юридичних наук.
Валерій Юрійович є науковим ке
рівником аспірантів і здобувачів кафе
дри криміналістики Національної
юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого та Інституту ви
вчення проблем злочинності НАПрН
України, науковим консультантом
докторантів.
Валерій Юрійович користується
повагою і заслуженим авторитетом се
ред юридичної спільноти України та
інших країн. Йому властиві такі яко
сті, як доброзичливість, інтелігент
ність, порядність. Він здобув щиру ша
ну від студентів, практичних праців
ників правоохоронних органів, колег.
Заслужений діяч науки і техніки
(2003). Нагороджений орденами «За
доблесть і честь» (2009), Defendens
Justitiam «За видатні заслуги в захисті
законності і правопорядку» Ради з
суспільних винагород ООН міжна
родної нагородної спілки (2010) та
низкою медалей, у тому числі Почес
ною срібною медаллю Р. Бєлкіна «За
видатні заслуги в розвитку кримі
налістики і судової експертизи»
(2009), Почесною грамотою Президії
Верховної Ради СРСР (1988), Почес
ною грамотою Міністра внутрішніх
справ України (1999). Лауреат премії
імені Ярослава Мудрого (2003, 2006).

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають шановного Валерія Юрійовича Шепітька з ювілеєм і бажають йому
доброго здоров’я, плідної наукової діяльності, подальших успіхів у праці.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 12 •

315

Рецензії
ҐРУНТОВНЕ ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
У РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
О. СКРИПНЮК
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
заслужений юрист України

С

учасний розвиток України у
руслі конституційних орієнти
рів побудови демократичної,
правової, соціальної держави органіч
но пов’язаний із трансформаціями сис
теми органів державної влади не лише
в частині її організації, а й у плані
зміни ролі цих органів у регулюванні
найважливіших суспільних відносин.
Дійсно, усталений для радянських
часів підхід до сприйняття держави як
виключного суб’єкта легітимованого
насилля, що на власний розсуд вста
новлює для суспільства певні цілі та
завдання, поступово відходить у мину
ле, про що вже неодноразово писали
провідні вітчизняні вченіюристи. Ра
зом з тим одним з головних результатів
цього складного і тривалого у часі про
цесу, на наше переконання, є карди
нальна зміна загальної парадигми
розуміння специфіки взаємозв’язку
між державою і суспільством. У цьому
контексті дедалі активніше ставиться
питання не стільки про активний
вплив держави як владного суб’єкта на
суспільство, яке тлумачиться насампе
ред як пасивний об’єкт правового регу
лювання, включаючи й основні типи
суспільних відносин, скільки про
діалектичний зв’язок і взаємну зумов
леність інтересів суспільства і діяль

ності органів державної влади. Більше
того, саме суспільство та суспільні
відносини повинні задавати загальну
спрямованість і зумовлювати внутріш
ню динаміку діяльності держави щодо
регулювання і вирішення тих проблем,
які реально виникають під час соціаль
ного розвитку, становлять загально
суспільну значущість і визначають
специфіку суспільного життя.
Безумовно, така фундаментальна
теоретикометодологічна зміна під
ходів у вивченні діяльності держави і
зокрема — органів державної влади
потребує значних зусиль, які не
завжди є комфортними для дослід
ників, адже вони пов’язані з відмовою
від багатьох усталених дефініцій, ме
тодів та засобів дослідження діяль
ності держави. Подекуди подібні ус
кладнення зупиняють дослідницькі
пошуки вітчизняних юристів — і тоді
ми отримуємо гарну компіляцію того,
що вже було сказано протягом ос
танніх десятиліть. Подекуди — навпа
ки, слугують додатковим стимулом,
що спонукає як науковців, так і юрис
тівпрактиків здійснювати хоча й
складні, проте важливі для юридичної
науки дослідження, що формують
фундамент нового розуміння змісту і
специфіку правових досліджень сис
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теми органів державної влади. Саме
такі дослідження, на моє переконан
ня, становлять чи не найбільший інте
рес у теоретичному та методологічно
му планах, адже вони дають змогу не
лише відкрити нові перспективи
дослідження засадничих для юридич
ної науки тем і проблем, а й обґрунто
вують нові моделі того, яким чином
можуть і повинні розвиватись кон
кретні органи державної влади, роз
глянуті крізь призму тих чи інших
правовідносин.
Саме до останньої групи юридич
них досліджень слід віднести змісто
вну монографію В. Швеця*, що при
свячена аналізу органів державної
влади України як суб’єктів земельних
правовідносин. Фактично новатор
ський характер цієї наукової праці
відображено вже у самому формулю
ванні тих проблем, що порушуються і
вдало вирішуються у монографії, адже
автор рішуче відмовляється від звич
ного ставлення до держави як до ви
ключного власника землі, що вирішує
всі земельні відносини на основі
тільки власного розуміння щодо
доцільності їх нормативного регулю
вання, пропонуючи натомість значно
складнішу модель правовідносин, яка
враховує не тільки різні форми влас
ності на землю, а й дає змогу відобра
зити ті нові функції та завдання, які
отримала держава в особі її органів та
посадових осіб у частині забезпечення
розвитку земельних відносин.
Загальній меті дослідження підпо
рядкована і його структура, яка міс
тить три основні комплекси питань і
відповідно — три етапи самого аналізу.
Перша група питань пов’язана із за
гальною теоретичною характеристи
кою земельних правовідносин за учас

тю держави. Такий підхід В. Швеця
видається цілком обґрунтованим, ад
же на сьогодні у юридичній науці
можна зустріти дещо відмінні способи
інтерпретації того, що саме являють
собою земельні правовідносини, яким
чином вони розвиваються і регулю
ються у сучасній Україні. На жаль, у
чималій кількості монографій ці тео
ретичні питання залишаються поза
увагою з огляду на те, що вони стосу
ються не стільки земельного права,
скільки теорії права в цілому. На наше
переконання, таке зверхнє і дещо зне
важливе ставлення до теоретичних
проблем не може бути виправданим
навіть з огляду на чисельні заклики до
«конкретизації змісту» юридичних
досліджень. Насправді такий підхід
спричиняє не «конкретизацію змісту»,
а лише вихолощення майже всіх ознак
науковості з того чи іншого дослі
дження. На відміну від цього, автор
пропонованої монографії йде принци
пово іншим шляхом, надаючи власне
визначення поняття, ознак і системи
органів державної влади як суб’єктів
земельних правовідносин. При цьому
видається не лише цікавим, а й досить
продуктивним у методологічному ас
пекті спосіб аналізу органів державної
влади як суб’єктів земельних право
відносин, аргументований В. Швецем.
Зокрема йдеться про те, що держава у
земельних правовідносинах виступає
одночасно у трьох іпостасях: як суве
рен, як гарант суспільних інтересів та
як власник. При цьому автор чітко
вказує, який сенс вкладається у кожен
з цих аспектів. Наприклад, аналізуючи
державу як суверена, В. Швець дово
дить, що об’єктом земельних право
відносин виступає вся територія Ук
раїни в межах існуючого кордону, а її

* Швець В. Д. Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин / за ред. В. І. Семчика. —
К. : Видавничий дім «УКРПОЛ», 2009. — 248 с.
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завдання — забезпечення цілісності й
недоторканності території. На відміну
від цього, досліджувана як власник
землі держава аналізується по відно
шенню до тих земель, що безпосеред
ньо перебувають у державній влас
ності. Звісно, що всі ці аспекти є тісно
пов’язаними і не повинні протистав
лятися. Однак видається цілком
слушним те, що автор прагне вказати
на ті відмінності, які об’єктивно вини
кають у процесі наукового досліджен
ня правового статусу і ролі держави у
земельних правовідносинах.
Водночас викликає неабиякий ін
терес пропонований автором підхід
щодо диференціації повноважень ор
ганів державної влади й органів
місцевого самоврядування у галузі зе
мельних відносин. Очевидно, це пи
тання можна віднести до категорії
найбільш складних і дискутованих у
сучасній юридичній науці. Значною
мірою це пояснюється тим, що до сьо
годні тривають дискусії щодо змісту
та сутності такого феномену як місце
ве самоврядування, а також його
співвідношення з функціонуванням
органів державної влади. З огляду на
зазначене, незаперечним позитивом
монографії є наявність чіткого ав
торського бачення способів вирішен
ня цієї проблеми, що власне і дозволи
ло йому максимально чітко визначити
специфіку повноважень органів вико
навчої влади та органів місцевого са
моврядування і їх виконавчих органів
(с. 68). Слід зазначити, що В. Швець
усебічно аналізує землю як об’єкт зе
мельних відносин з участю органів
державної влади, що дало йому
підстави виокремити специфічні юри
дичні ознаки землі як об’єкта пра
вовідносин за участю органів держав
ної влади (с. 70).
Наступні дві групи питань, що до
сліджуються автором, пов’язані із без
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посереднім аналізом органів держав
ної влади як суб’єктів земельних пра
вовідносин. При цьому В. Швець
слушно виділяє найважливіші аспек
ти такого аналізу. Зокрема йдеться
про: органи державної влади як су
б’єкти земельних правовідносин у
питаннях права на землю, надання і
вилучення земель; органи державної
влади як суб’єкти земельних відносин
у договорах купівліпродажу земель
них ділянок державної власності та
при укладанні інших договорів щодо
відчуження земельних ділянок; орга
ни державної влади як управлінські
суб’єкти земельних правовідносин у
галузі використання і охорони земель.
Останній із перелічених аспектів
висвітлюється автором через цілу низ
ку гранично важливих для розвитку
сучасної України питань. Це питання
встановлення та зміни меж адміні
стративнотериторіальних утворень,
планування використання земель,
землеустрою та державного контролю,
моніторингу та ведення державного
земельного кадастру, раціонального
землекористування, відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісо
господарського виробництва тощо.
При цьому хотілося б звернути увагу
на те, що, аналізуючи конкретні пи
тання правового регулювання земель
них відносин, автор не забуває про не
обхідність неухильного дотримання
тих теоретикометодологічних наста
нов, що формулюються ним на почат
ку монографії. У цьому сенсі впадає в
око наявність чітких і лаконічних
дефініцій, які застосовує В. Швець пе
ред тим, як розпочати вирішення тих
або інших конкретних проблем у час
тині розвитку земельного законодав
ства. Так, аналізуючи правовідносини
щодо відшкодування втрат сільського
сподарського і лісогосподарського ви
робництва, В. Швець цілком слушно
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розпочинає з дефініції самого поняття
втрат сільськогосподарського і лісого
сподарського виробництва, встановлен
ня його юридичного змісту, і лише потім
переходить до висвітлення спеціальних
питань, що стосуються діяльності ор
ганів державної влади як суб’єктів від
шкодування зазначених втрат.
Загалом монографія справляє вра
ження цілісної та завершеної наукової
праці, яка, проте, має значні перспек
тиви для подальшого дослідження.
Багато у чому на ці перспективи вка
зує і сам автор. В інших моментах во
ни відкриваються через аналіз логіки
подачі матеріалу. Утім, це жодним чи
ном не можна вважати недоліком мо
нографії, адже, як відомо, цінність на
уковоюридичних досліджень вимі
рюється не лише кількістю наданих
відповідей, а й кількістю та якістю
сформульованих у ній нових запитань
і проблем. У цьому плані вміння вка
зати на ще невирішені питання надає
динамізму як самому дослідженню,
так і юридичній науці в цілому. Наявні
у монографії положення постають як
проміжні узагальнення матеріалу, на
яких акцентує увагу В. Швець, а
загальні висновки до монографії та ре
зультати мають ознаки наукової но
визни і можуть розцінюватись як неза
перечний авторський внесок у розви
ток сучасної юридичної науки. Це, у
свою чергу, є підставою стверджувати
про теоретичну і практичну зна
чимість досліджень. Щоправда, авто
ру варто було б більше наголосити на
тому незаперечному потенціалі, які
мають обґрунтовані ним пропозиції
для розвитку земельного законодав
ства в Україні. Дійсно, незважаючи на
свою яскраво виражену наукову спря
мованість (у цьому сенсі праця
В. Швеця, безумовно, потребує пев
них знань у галузі чинного земельного
права, що може дещо ускладнити оз
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найомлення для тих, хто лише стає на
шлях опанування окремих галузей
правової науки), монографія містить
цілу низку конкретних законодавчих
пропозицій, які не лише можуть, але й
повинні бути оформлені у вигляді
відповідних законодавчих ініціатив.
Вважаємо, це було б одним з найбільш
переконливих свідчень того практич
ного потенціалу, який має це дослі
дження. Водночас проведене наукове
дослідження може бути трансформо
ване у нормативний курс, який був би
корисним для тих, хто опановує осно
ви земельного права.
На наше переконання, монографія
В. Швеця становитиме значний інте
рес не лише для тих фахівців, які зай
маються проблемами земельного пра
ва, а й для значно ширшої професійної
аудиторії, оскільки проблеми, що по
рушує автор, а також конкретні шляхи
їх вирішення охоплюють цілу низку
тем, які є важливими для розвитку
національної правової системи в ціло
му. Більше того, аналізуючи земельні
правовідносини, автор монографії де
тально висвітлює наукові основи
дослідження загальнотеоретичних про
блем правового регулювання, суб’єктів
правовідносин, системи органів дер
жавної влади, державного управління,
державної політики тощо. Все це дає
змогу охарактеризувати це досліджен
ня як цінне надбання сучасної вітчиз
няної юридичної науки, яке стане в на
годі як для науковцівтеоретиків, так і
для тих, хто займається законодавчою
діяльністю. Разом з тим ця монографія
містить чимало важливої та корисної
інформації практичного характеру для
тих, хто цікавиться проблемами
здійснення прав на землю, привати
зації земель, забезпечення їх раціо
нального використання і охорони. Та
кож не можна не зазначити, що автор
цього дослідження фактично встанов
319

О. Скрипнюк

лює певну планку й одночасно висо
кий науковий стандарт, якому повин
на відповідати діяльність вітчизняно

го законодавця. Хочеться сподіватися,
що цей стандарт буде не лише сприй
нято, а й підтримано у майбутньому.

Пропонується видання:

Швець В. Д.
Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин :
моногр. / за ред. B. I. Семчика — К. : Видавничий дім «УКРПОЛ», 2009. —
248 с.
У монографії розглянуті сучасні проблеми участі органів державної влади
від імені держави у регулюванні земельних відносин в Україні, здійсненні
прав на землю, приватизації земель, забезпеченні раціонального використан
ня та охорони земель.
Розкриваються повноваження і компетенція у галузі земельних відносин
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, загальних та спеціаль
них центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних органів
приватизації. Пропонуються та обґрунтовуються пропозиції щодо вдоскона
лення земельного законодавства і заходів щодо його реалізації, підвищення
ефективності управління земельними ресурсами і забезпечення гарантій прав
на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави.
Для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, органів земельних
ресурсів і державного контролю, правоохоронних органів, власників земельних ділянок і
землекористувачів, студентів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
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І

сторичний досвід свідчить, що у
часи реформ у суспільстві не
одмінно зростає інтерес до ідео
логії природного права, зокрема так
було в епоху Просвітництва у
XVII–XVIII ст. Ця закономірність
притаманна й Україні, яка наразі пере
живає часи реформ. Очевидно, це то
му, що ідеологія природного права є
своєрідним інструментом для рефор
мування права заради соціального
прогресу.
Проте для того, щоб ідея природно
го права справила прогресивний
ефект, має бути не лише актуальна по
треба в ній, а ще й правильне уявлен
ня, що таке природне право. Автору
цих рядків, який у 1993 р. опублікував
тезу про необхідність відродження в
Україні ідеології природного права на
основі принципу соціального нату
ралізму, довелося бути свідком того,
як відомий в Україні науковець ото
тожнював поняття «природне право»
з поняттям «екологічне право». Цей
факт є свідченням того, що правовій
культурі громадян у радянські часи
ідея природного права була абсолютно
невідомою і незрозумілою.
З початку 90х років ХХ ст. ситу
ація в Україні почала змінюватися.
Саме життя породжує потребу у пра
вовому прогресі, а значить — і все біль
ший інтерес до нової правової ідео

логії, заснованої на ідеї природного
права. Останнім часом українські
вченіправознавці в різноманітних га
лузях права під впливом цієї потреби
все частіше звертаються до зазначеної
правової ідеології для вирішення
актуальних проблем, що постають у
правовій практиці України.
Розглядувана монографія присвя
чена узагальненню досвіду викорис
тання природноправових підходів в
юридичному регулюванні на теренах
нашої країни. Для того щоб реалізува
ти вказане завдання, автор здійснює
досить глибокий аналіз природнопра
вової парадигми у філософії права, у
тому числі аналізує природноправові
ідеї та концепції у філософськопра
вовій думці України (частина перша
монографії). Це, безумовно, є цілком
виправданим, тому що дає змогу авто
ру більш глибоко висвітлити пробле
матику природноправових підходів у
механізмі юридичного регулювання,
що розглядається у частині другій
монографії.
Вперше у вітчизняній юридичній на
уці автор поставив собі за мету «з’ясу
вання зв’язків природного типу право
розуміння з державноюридичною
практикою, виявлення у ній специ
фічних способів і форм вираження юс
натуралізму, а також вивчення тих
механізмів, за посередництвом яких

* Рабінович С. П. Природноправові підходи в юридичному регулюванні : моногр. / С. П. Рабінович. — Л. :
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 576 с.
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природноправовим ідеям, принципам
надається реальне правотворче і право
перетворювальне значення» (с. 6). Без
сумнівно, у такій постановці мета є до
сить актуальною для української право
вої системи, що знаходиться у стані
реформування. І С. Рабінович, на нашу
думку, у своєму монографічному до
слідженні цієї мети досяг. Таким чином,
автор своїм монографічним досліджен
ням заповнює серйозну прогалину на
ниві української юридичної науки.
Слід також зазначити, що рецензо
вана наукова праця відрізняється
своєю фундаментальністю. Завдяки
цьому вона є певним внеском у розви
ток правової ідеології в Україні.
У цьому монографічному дослі
дженні автор виявив глибоку наукову
культуру. На нашу думку, вона може
слугувати зразком сучасного теоре
тичного дослідження, яке здатне спра
вити відчутний вплив на правову
практику в Україні.
Здійснене С. Рабіновичем наукове
дослідження ще раз переконливо за
свідчує, що ідея природного права не є
якоюсь фікцією, як багато хто в Украї
ні ще думає. Вона є реально «працюю
чою», незалежно від ставлення до неї.
Чи не найбільша цінність розглядува
ної праці полягає, на наше переконан
ня, у тому, що автор знаходить і демон
струє прояви ідеї природного права в
різноманітних сферах «живого» пра
вового життя. Це ще раз підтверджує
життєздатність ідеї природного права.
Крім цього, розглядувана моно
графія цінна і тим, що вона сприяє
поглибленню наукової дискусії, яка
сьогодні має місце на теренах України
щодо основного питання правознав
ства: «Що є право?»
У порядку цієї публічної дискусії
можуть бути висловлені такі зауваги
щодо деяких положень цієї моно
графії.
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1. Від того, як люди розуміють, що є
право, залежить їхнє правове життя, і,
зокрема, «юридичне регулювання»,
про яке йдеться у розглядуваній моно
графії. Проблему праворозуміння не
можна вирішити, не зрозумівши на
лежним чином, що є природним пра
вом. Як показує історичний досвід,
ігнорування ідеї природного права або
неправильне її розуміння призводять
до юридичного позитивізму, що стає
ідеологічною платформою для поши
рення в суспільстві феноменів право
вого свавілля і правових ілюзій. Так
буває, наприклад, при тоталітаризмі.
Вказані феномени проявляються у
зловживаннях законодавством як при
його створенні, так і при його застосу
ванні, зокрема у вигляді корупції.
В Україні ці зловживання до цього ча
су даються взнаки. Подолати їх можна
лише шляхом відродження ідеї при
родного права, яка одна й має влас
тивість протистояти юридичному по
зитивізму, що створює ґрунт, сприят
ливий для різноманітних зловживань
«буквою закону», відірваною від «ду
ху закону», сутність якого становлять
закони природного права. Ідея при
родного права прив’язує «букву зако
ну» до «духу закону», тобто до законів
природного права, перешкоджаючи
правовому свавіллю і правовим
ілюзіям, які проявляються у вигляді
позитивістських зловживань. Зважа
ючи на сказане, сьогодні для вітчизня
ної юриспруденції нагальною пробле
мою є формування концепції природ
ного права: якою буде ця концепція,
такою буде і правова ідеологія, що
визначає правове життя в Україні.
У монографії ця фундаментальна
проблема вирішується таким чином.
Автор на основі здійсненого ним «ре
конструювання операціонального по
няття природного права» пропонує
«дефініцію загального поняття при
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родного права у державноюридичній
діяльності як закономірностей (кур
сив наш. — О. К.) владного регулюван
ня та саморегулювання людської по
ведінки, які у конкретноісторичних
умовах забезпечують збереження та
розвиток людини і суспільства. Дія
цих закономірностей опосередко
вується людською свідомістю у вигля
ді принципів діяльності з розподілу та
обміну суспільнозначущих благ (юри
дичної діяльності) та принципів
легітимації змісту чи форм здійснення
такої діяльності» (с. 354–355). На ос
нові цього визначення поняття при
родного права автор і виконує сфор
мульоване ним завдання для свого
дослідження: виявити зв’язки юснату
ралізму з юридичною практикою та
встановити ті засоби, за посеред
ництвом яких природноправовим іде
ям може бути надане реальне юриди
корегулятивне значення.
Саме з приводу цього визначення,
що займає центральне місце у моно
графії, і слід дискутувати, на нашу
думку. Видається, що ключовим у
ньому є слово «закономірності». Сам
автор про це пише так: «Смисловим
інваріантом поняття природного пра
ва в низці концепцій виступає кате
горія закономірності» (с. 513), зокре
ма «закономірності розвитку конкрет
ного типу соціуму» (с. 516). Очевидно,
так і є. Однак при цьому невирішеною
проблемою № 1 залишається пробле
ма наповнення вказаних закономірно
стей змістом. Що це за закономір
ності? Від відповіді на зазначене запи
тання залежить розуміння природного
права і його ролі в «юридичному регу
люванні». Судячи з контексту моно
графії, поняття «закономірності» у
цьому випадку можна тлумачити як
завгодно – і в позитивістському, і в на
туралістському значенні. Позитиві
сти, наприклад, закономірністю, яка
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кладеться в основу «юридичного регу
лювання», вважають підкорення «су
б’єктивній» «суверенній волі законо
давця» (Дж. Остін). Прибічники ідеї
природного права під такою законо
мірністю розуміють надзвичайно різні
«об’єктивні» речі, зокрема правотвор
чу роль «божественних законів»,
«космічних законів», «фізичних зако
нів», «біологічних законів», «природи
людини», «моралі», «звичаїв», «реаль
ності», «розумності», «потреб люди
ни» тощо. Ідеологи комунізму теж
вважали, що вони відкрили об’єктивні
закономірності розвитку суспільства.
Це саме стверджували ідеологи націо
налсоціалізму, расизму і тому подіб
них «псевдоприродних» соціальних
теорій. Саме ґрунтуючись на цих те
оріях розроблялись різноманітні кон
цепції «псевдоприродного» права.
На нашу думку, основним питан
ням доктрини природного права сьо
годні є питання: що є першоджерелом
права – закони соціальної природи,
що не залежать від волі людей, чи воля
людей, зокрема воля законодавця –
якогось суверена, народу, класу, дер
жави тощо, чи «природа людини»,
«природний розум», «справедли
вість», «антропологічні чинники»,
«об’єктивні закономірності», «косміч
ні закони», «божественні закони»,
«договірні відносини між людьми»,
«інтереси», «потреби», «практика»,
«реальність», «звичаї» тощо. Викорис
тання терміна «закономірності», як
його тлумачить автор монографії, не
дає однозначної відповіді на це запи
тання.
Отже, використання зазначеного
вище поняття «закономірності» для
трактування ідеї природного права є,
на нашу думку, невиправданим,
оскільки воно відкриває шлях до пра
вової сваволі та правових ілюзій. Ви
дається, що такий підхід може призве
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сти до помилок у «позитивації» при
родного права, зокрема до «позити
вації» псевдоприродного права під ви
глядом природного права.
Тому, на відміну від С. Рабіновича,
ми з 1993 р. розробляємо концепцію
природного права у світлі теорії со
ціального натуралізму. Ця теорія
випливає із світоглядної ідеї природ
ної цілісності світу, згідно з якою існу
ють три природи: фізична, біологічна і
соціальна. Відповідно до гіпотези про
існування трьох природ (теорія «трьох
природ») є три види законів природи:
1) закони фізичної природи, за якими
існують фізичні явища; 2) закони
біологічної природи, за якими існують
біологічні явища; 3) закони соціаль
ної природи, за якими існують со
ціальні явища. Ґрунтуючись на теорії
«трьох природ», природне право як
соціальне явище – це визначені зако
нами соціальної («третьої») природи
природні свободи і природні обов’язки
людей, на яких має засновуватися їхня
правова культура і які мають бути
втілені ними у форму «позитивного»
законодавства. Ці закони соціальної
природи можна назвати законами
природного права. Саме вони і лише
вони є єдиним джерелом – першодже
релом права (а не якісь невизначені
«закономірності», які можна тлумачи
ти будьяким чином, ігноруючи зако
ни соціальної природи, як це роблять
позитивісти, чи спотворюючи їх, як це
роблять псевдонатуралісти).
Якщо виходити з цієї соціальнона
туралістичної концепції права, то «по
зитивація» природного права – це
процес, що відбувається таким чином:
1) відкриття законів соціальної приро
ди; 2) узгодження з ними волі та свідо
мості людей (тобто формування під
їхнім впливом правової культури лю
дей); 3) відповідно до цієї правової
культури люди втілюють закони
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соціальної природи у форму «пози
тивного» законодавства; 4) відповідно
до своєї правової культури люди за
стосовують зазначене законодавство.
Отже, «позитивне» законодавство є
лише інструментом, що його відповід
но до своєї правової культури люди
використовують для узгодження
їхнього життя із законами соціальної
природи, і зокрема із законами при
родного права.
2. На нашу думку, лише через пра
вову культуру людей, як міру узго
дження волі та свідомості людей із за
конами соціальної природи, природне
право може брати участь у механізмі
юридичного регулювання. Без право
вої культури людей у такому її
розумінні «позитивація» природного
права у форму законодавства і право
вої практики взагалі є неможливою.
Саме вона відіграє вирішальну роль у
втіленні природного права в механізм
юридичного регулювання. Очевидно,
існує закономірність: яка правова
культура людей – така і «позитивація»
природного права у законодавстві та
юридичній практиці. Проте в кон
цепції С. Рабіновича роль правової
культури людей у механізмі «позити
вації» природного права безпосеред
ньо не розкривається.
3. Так само залишаються поза ува
гою в концепції С. Рабіновича роль
юридичної науки, правового вихован
ня й освіти у механізмі «позитивації»
природного права. На нашу думку,
юридична наука має відкривати зако
ни соціальної природи, у тому числі
закони природного права, для того,
щоб на їх основі відбувалося правове
виховання і правова освіта. Без цього
неможливою є «позитивація» природ
ного права.
Вказані зауваги спрямовані на роз
гортання наукової дискусії щодо кон
цепції природного права, без якої
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не може бути успішною правова ре
форма в Україні.
При читанні розглядуваної моно
графії спадає на думку наступне.
Вітчизняній юридичній науці, яка має
методологічно «переформатуватися»
заради формування в Україні прогре
сивної правової культури, заснованої
на ідеї природного права, конче не
обхідна наукова дискусія щодо кон
цепції природного права. На наше пе
реконання, ця дискусія має більше
суспільне значення, ніж реформа зако
нодавства. Бо вона може привести до
формування в Україні нової правової
культури, заснованої на ідеології при
родного права, як це має місце, зокре
ма, в Європі. А правова культура
громадян, як свідчить досвід тієї ж

Європи, є визначальним чинником у
забезпеченні правопорядку в суспіль
стві. Відповідно до цього, на нашу дум
ку, можна дійти висновку, що моно
графічне дослідження С. Рабіновича є
чудовим «живильним матеріалом» для
наукової дискусії, яка веде до форму
вання в Україні прогресивної наукової
культури, поглиблюючи наші уявлен
ня про роль природного права в юри
дичному регулюванні.
Розглядуване монографічне дослі
дження С. Рабіновича є вагомим вне
ском в українську юридичну науку, що
може сприяти розвитку вітчизняної
правової ідеології, яка має справляти
прогресивний вплив на правопорядок
у нашій державі.

Пропонується видання:

Рабінович С. П.
Природно!правові підходи в юридичному регулюванні : моногр. /
С. П. Рабінович. — Л. : Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2010. — 576 с.
Монографію присвячено філософському й теоретикоправовому
дослідженню смислових зв’язків між природним типом праворозуміння і
державноюридичною практикою. Розкривається інструментальна та влас
на цінність природноправових підходів у правознавстві та юридичній
практиці. Пропонується операціональне визначення загального поняття
природного права.
За матеріалами національного й зарубіжного законодавства, практики
Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини розглядаються особ
ливі засоби, форми та способи позитивації юснатуралізму, розкриваються механізми, за
посередництвом яких природноправові ідеї отримують реальне правотворче й правопере
творювальне значення.
Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, юристів
практиків та усіх, хто цікавиться філософськоправовими проблемами юридичної діяль
ності.
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С. ШЕВЧУК
доктор юридичних наук,
членкореспондент НАПрН України,
професор кафедри загальнотеоретичних
та державноправових наук
(Національний університет
«КиєвоМогилянська академія»)

Н

априкінці 2008 р. вийшов дру
ком другий том «Консти
туційні засади правової систе
ми України і проблеми її вдосконален
ня» фундаментального п’ятитомного
видання НАПрН України «Правова
система України: історія, стан та пер
спективи», присвячений розгляду
Конституції України як основи ста
новлення і розвитку національної пра
вової системи й дослідженню проблем
регулювання адміністративноправо
вих і фінансовоправових відносин.
Насамперед хотілося б зазначити,
що актуальність цього дослідження зу
мовлена змінами у суспільному житті
нашої держави, які пов’язані з поступо
вим закріпленням пріоритетів консти
туційного розвитку України щодо
розбудови суверенної, незалежної,
демократичної, соціальної, правової
держави, громадянського суспільства;
трансформацією всіх сфер життя на
шляху до Європейського Союзу; ви
знанням людини найвищою соціаль
ною цінністю, верховенством права,
політичною, економічною, ідеологіч
ною багатоманітністю; відповідаль
ністю держави перед суспільством, га
рантованістю з боку держави прав і
свобод людини та громадянина;
поділом державної влади. Саме за та
ких умов Конституція України, як фун

даментальний нормативноправовий
акт, може реалізувати власну цінність,
яка насамперед полягає у тому, що вона
є результатом консенсусу різних
політичних сил, волі громадянського
суспільства, і тому її головне завдан
ня — бути засобом охорони інтересів
особи і суспільства, забезпечувати сво
боду індивіда в різних сферах життя.
Зазначені процеси мають ґрунтуватися
на фундаментальних дослідженнях у
сфері конституційного, міжнародного,
фінансового, податкового права, адже
від наукового визначення проблем пра
вового регулювання та розробки
шляхів розвитку національної правової
системи багато в чому залежить загаль
на орієнтація державної правової
політики та юридичної практики.
Відповідно ці наукові завдання й
вирішуються на сторінках рецензова
ної праці, що доводить її наукову но
визну та дає змогу стверджувати про її
велике методологічне, гносеологічне й
аксіологічне значення.
Наукове видання є логічно струк
турованим. У першому розділі дослі
дження розглядаються теоретикоме
тодологічні аспекти реалізації консти
туційних положень, сформульовано
пропозиції щодо запровадження ком
плексних заходів, які б сприяли утвер
дженню ідей конституціоналізму в

* Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. — Х. : Право, 2008. —
Т. 2. Конституційні засади правової системи і проблеми її вдосконалення. — 576 с.
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сучасному українському суспільстві.
Другий розділ присвячений дослі
дженню конституційних засад регла
ментації адміністративноправових і
фінансовоправових відносин.
Наукова новизна основних поло
жень першого розділу дослідження по
лягає у тому, що на його сторінках ком
плексно і на високому науковому рівні
доводиться аксіологічне значення Кон
ституції, при цьому цінність останньої
ґрунтовно доводиться в соціальному,
державницькому аспектах, окремо роз
глядається питання цінності Консти
туції відносно конституційного права і
законодавства. При цьому у підрозді
лі 1.1 містяться конкретні рекомендації
щодо підвищення конституційної
культури у соціумі (с. 16), що тільки
підвищує практичну значущість ре
цензованої праці. Крім того, принци
пове значення має висновок, що ста
новить, на нашу думку, квінтесенцію
теорії конституціоналізму стосовно
погоджувальної й примирювальної
природи Конституції України як ре
зультату консенсусу різних політич
них сил, волі громадянського суспіль
ства, яка забезпечила незалежність ос
таннього від держави і визначила га
рантії проти незаконного втручання
держави в його справи, межі держав
ного впливу на соціальні процеси. Ак
туальність дослідження у консти
туційному аспекті підсилюється прак
тичноприкладною спрямованістю під
розділу 1.2. На позитивну оцінку заслу
говують зроблені у ньому висновки
стосовно оціночного характеру кате
горії «конституційний лад» і конкретні
пропозиції видозмінення відповідної
конституційної норми. Окремо слід
відзначити висновки авторського ко
лективу стосовно відсутності небезпе
ки у періодичній зміні конституційних
положень у ході пристосування їх до
вимог сучасності, а також щодо непри
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пустимості «ейфорійного» ставлення
до інституту референдуму під час
прийняття конституційних поправок.
На особливу увагу заслуговує роз
діл 1.3 «Дія норм міжнародного права
у конституційному правопорядку
України». У ньому подано розгорнуту
характеристику співвідношення між
народного та внутрішнього права.
Причому це було зроблено як крізь
призму справедливого критичного
аналізу позитивістського підходу, що
використаний для формулювання
співвідношення норм міжнародних
договорів з українським законодав
ством, так і комплексного семантико
лексичного аналізу дефініцій ст. 9
Конституції, що дало змогу дійти
логічного висновку про те, що згідно з
українським законодавством виконан
ня міжнародного договору, згода на
обов’язковість якого надана Верхов
ною Радою, передбачає його пріоритет
перед національним законодавством,
крім Конституції.
Вважаємо, що інноваційні ідеї
висловлені у підрозділах 1.5 «Ме
ханізм конституційної юрисдикції у
сфері захисту прав і свобод людини і
громадянина» і 1.6 «Правова природа
Конституційного Суду України, його
повноважень, рішень та висновків»
стосовно: 1) виділення у державному
механізмі механізму конституційної
юрисдикції (який забезпечує судовий
конституційний контроль, у тому
числі й у сфері захисту прав і свобод
людини та громадянина); 2) визначен
ня Конституційного Суду України як
органу конституційної юрисдикції.
Крім того, наукове значення положень
цих підрозділів підсилюється прове
деним історикохронологічним ана
лізом генезису становлення механізму
конституційної юрисдикції в Україні.
Наукова значущість підрозділів 1.7,
1.8, 1.9 продиктована насамперед їх
327

С. Шевчук

практичноприкладною спрямовані
стю. На особливу увагу й всебічну
підтримку заслуговують такі пропо
зиції щодо удосконалення консти
туційноправового статусу прокурату
ри: 1) визначення й однозначна харак
теристика кожного правового акта
прокуратури у відповідному законі;
2) узгодження законодавства про про
куратуру на предмет відповідності
законодавству про аналогічні органи у
зарубіжних країнах як у смисловому,
так і в нормативновизначальних ас
пектах. Підрозділ 1.8 також містить по
рівняльну характеристику засад місце
вого самоврядування на рівні Консти
туції України та Європейської хартії
місцевого самоврядування, яка дала
змогу констатувати двоїстий характер
при наданні визначення місцевому
самоврядуванню і дійти висновку про
прагматичний характер Хартії. Крім
того, принципове значення для практи
ки місцевого самоврядування мають
комплексне узагальнення наріжних не
доліків юридичної техніки у законо
давстві про місцеве самоврядування
(стосовно статусу районних і обласних
рад, строків повноважень сільських, се
лищних, міських голів, статусу район
них і обласних держадміністрацій і
т. ін.) і конкретні пропозиції щодо їх
усунення на другому етапі консти
туційної реформи.
На дуже високому пізнавальному
рівні поданий матеріал підрозділу 2.1, з
назви якого вже можна здогадатися, що
йтиметься про становлення нового
адміністративного права. У центр вче
ними ставиться цілком оновлене розу
міння адміністративного права, орієн
тирами якого стає міжнародна та
соціальногуманістична спрямованість.
З урахуванням цього автори роблять
цілком закономірну пропозицію залу
чення під час дослідження наукознав
чих засад адміністративного права ме
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тодологічних позицій інших наукових
шкіл адміністративного права (природ
ничої, реалістичної тощо) при наданні
переваги плюралізації наукових під
ходів як засобу для подолання однобо
кості у вивченні явищ та процесів
адміністративноправового життя.
Привертає увагу уміння авторів, які
займалися проблематикою конститу
ційноправового регулювання держав
ної служби в Україні (підрозділ 2.3),
виокремити серед існуючих питань у
цій сфері пріоритетні (с. 314–315). Не
обхідно у цій сфері провести аналіз
конституційних норм, що встановлю
ють основи побудови державного апа
рату. Не викликає сумніву необхідність
чіткого визначення того, які види
служби підпадають під поняття дер
жавної, хто є державним службовцем;
що допоможе вирішити існуючу колі
зію щодо осіб, які обіймають так звані
політичні посади. Цілком обґрунтова
ною видається позиція авторського ко
лективу стосовно «політичних посад»
Президента, народних депутатів, чле
нів Кабінету Міністрів тощо (с. 322).
Крім того, видається можливим визна
ти аксіологічне й гносеологічне значен
ня висновку щодо перемоги теорії
«мінімальної держави» в контексті роз
витку адміністративного судочинства в
структурі адміністративного процесу
(підрозділ 2.6). Актуальності рецензо
ваному виданню додає і оригінальний
підрозділ 2.5, на сторінках якого по
дається системний аналіз нормативних
актів різного рівня, що регулюють
інформаційні відносини, порядок до
ступу до інформації. Цей підрозділ
свідчить про те, що авторський колек
тив динамічно сприймає зміни у сучас
ному суспільстві, які стосуються
ускладнення соціальноекономічних,
комунікаційних, міжособистісних зв’яз
ків, запровадження нових управлін
ських методів. Крім того, ґрунтовним і
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методологічно виправданим є аналіз
конституційних приписів, спрямова
них на регулювання того чи іншого
блоку суспільних відносин, якто, на
приклад, відносин у сфері банківської
діяльності, оподаткування, охорони
здоров’я тощо. У кожному відповідно
му підрозділі містяться конкретні
практичні рекомендації з удосконален
ня чинного законодавства у відпо
відній сфері (зокрема законів України
«Про банки і банківську діяльність»,
«Про Національний банк України»,
«Про систему оподаткування», Основ
законодавства України про охорону
здоров’я, Бюджетного кодексу і т. ін.).
За наявності значної кількості пе
реваг запропонованого видання в
якості побажання хотілося б відзначи
ти пропозицію побачити екзистенцій
ну ідею стосовно консенсуальноузго
джувального характеру Конституції
України, яка логічно проходить крізь
усе галузеве законодавство та прак
тичну діяльність відповідних органів
держави, на конкретних прикладах,
поданих, можливо, у вигляді певної
системи в межах самостійного підроз
ділу. Тим паче що ці приклади назива

лись майже в кожному з підрозділів
(зокрема гуманістичну спрямованість
конституційного законодавства вида
ють конституційні принципи верхо
венства права, народного суверенітету,
визнання і гарантування місцевого
самоврядування, сприяння держави
розвитку етнічної, культурної, мовної
та релігійної самобутності всіх корін
них народів і національних меншин,
закріплення політичної, економічної
та ідеологічної багатоманітності;
адміністративного — укладання адмі
ністративноправових договорів та на
дання управлінських послуг (реєст
рація юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців; ліцензування гос
подарської діяльності тощо); податко
вого — використання рекомендацій,
взаємних узгоджень, права обирати
власний варіант поведінки підкорени
ми суб’єктами — платниками податків
і т. ін.).
Отже, фундаментальне досліджен
ня «Конституційні засади правової си
стеми України і проблеми її вдоскона
лення» (том 2) є вагомим внеском у
розвиток правової науки України.

Пропонується видання:

Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг.
ред. Ю. П. Битяка. — X. : Право, 2008. — Т. 2. Конституційні засади
правової системи України і проблеми її вдосконалення. — 576 с.
У виданні досліджуються проблеми вдосконалення конституційних засад
АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
правової системи України. Розглядаються особливості сучасного консти
туційного процесу, роль Конституції в удосконаленні правового регулювання
суспільних відносин, її соціальна цінність, проблеми забезпечення
стабільності конституційного ладу, захисту прав і свобод людини і громадяни
на, розвитку місцевого самоврядування, пропонуються шляхи удосконалення
ПРАВОВА СИСТЕМА
правової регламентації статусу Конституційного Суду України, Кабінету
УКРАЇНИ:
ІСТОРІЯ, СТАН
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, прокуратури,
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
інших державних контролюючих органів. Проведено системний аналіз про
2
ТОМ
блем регулювання адміністративноправових і фінансовоправових відносин.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практиків
юристів, депутатів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування,
всіх, хто цікавиться проблемами сучасного державознавства.
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кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права
(Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

Н

а початку 2010 р. у видав
ництві «Дух і літера» побачила
світ чергова книга Віри Валлє
під назвою «Спадок Джеймса І та ко
ролеви Анни: охорона інтелектуальної
власності у часі й просторі». Цей доро
бок став логічним продовженням серії
наукових праць автора, присвячених
інтелектуальній власності.
Актуальність теми цієї книги безпе
речна. Розвиток суспільних відносин,
які виникають з приводу результатів
інтелектуальної та творчої діяльності,
постійно породжує нові виклики
індивідам, суспільству та державі.
У сучасних умовах проблематика інте
лектуальної власності стрімко загост
рюється та набуває якісно іншого вия
ву в економічному, політичному, пра
вовому, соціальному та культурному
контекстах. Роль і значення еконо
мікоправових механізмів охорони
інтелектуальної власності також змі
нюється як на національному, так і на
регіональному й міжнародному рів
нях.
Нові процеси, явища й тенденції у
сфері інтелектуальної власності по
требують вивчення і пізнання. Їх
поглиблене розуміння та повніше ос
мислення неможливе без дослідження
процесів зародження і розвитку пра
вової охорони результатів інтелекту
альної та творчої діяльності. Саме під
таким історичним кутом зору погля

нула на інтелектуальну власність
В. Валлє.
Її книга наповнена справді цікавим
фактажем з історії становлення права
інтелектуальної власності в Європі та
США. Відомості, які можуть бути по
черпнуті з цієї книги, є значною мірою
унікальними в тому розумінні, що
вони не наводяться в інших раніше
доступних на вітчизняному літератур
ному ринку джерелах українською або
російською мовою. Крім того, ці фак
тичні дані вдало доповнені графічни
ми ілюстраціями.
Насиченість цієї книги оригіналь
ними даними пояснюється широким
використанням автором у своєму
дослідженні матеріалів зарубіжних ав
торів, які були опрацьовані нею в
період навчання і стажування у Спо
лучених Штатах Америки.
Рецензована праця В. Валлє має
продуману структуру та складається
з чотирьох розділів, присвячених ви
світленню еволюції авторського та
патентного права, опису міжнародної
системи охорони інтелектуальної
власності та виявленню впливу охоро
ни інтелектуальної власності на
суспільний розвиток.
З методологічної точки зору авто
ром обрано хорошу вихідну позицію
для проведення дослідження історії
права інтелектуальної власності та йо
го взаємодії з розвитком суспільства.

* Віра Валлє. Спадок Джеймса І та королеви Анни : охорона інтелектуальної власності у часі й просторі. — К. :
ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. — 216 с.
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Мається на увазі те, що В. Валлє не аб
солютизує інтелектуальну власність
та ставить під сумнів необхідність
максимально можливої правової охо
рони результатів творчої діяльності.
Сумнів і критичність дослідника –
важлива риса для проведення якісного
наукового пошуку, особливо коли це
стосується права інтелектуальної
власності. Адже відомо, що останнім
часом ця підгалузь права набула дуже
неоднозначного характеру.
Певною мірою гіперболізуючи, ці
трансформації з правом інтелектуаль
ної власності можна зобразити таким
чином. З інструменту налагодження
міжнародних економічних зв’язків,
яким право інтелектуальної власності
стало у ХІХ ст., воно перетворилося на
інструмент економічної диктатури та
політичного впливу окремих країн на
цілий ряд інших. Замість стимулюван
ня науковотехнічного прогресу право
інтелектуальної власності стало охо
ронцем штучних монополій, недобро
совісної конкуренції та засобом стри
мування наукового поступу. Із засобу
сприяння культурному розвитку воно
трансформувалось у бар’єр у доступі

до інформації, освіти, знань, культур
ного здобутку людства. Ряд прикладів
«драматичних» перетворень, яких за
знала ця сфера правового регулюван
ня в національному та глобальному
масштабах, може бути продовжений.
«Кліше» класичної правової охоро
ни результатів інтелектуальної та твор
чої діяльності застаріли, суспільні
відносини набули разюче інших якос
тей, правова наука шукає нових рішень,
доктрина права інтелектуальної влас
ності вийшла на поворотну точку. На
все це звертає увагу В. Валлє. До права
інтелектуальної власності в його існу
ючому вигляді від автора звучать пи
тання з огляду на сучасний технічний
поступ, інформатизацію суспільства,
глобалізацію економічної та культурної
взаємодії і пов’язану з цим усім зроста
ючу нерівність у доступі до інформації,
знань, ресурсів, можливостей.
Книга В. Валлє може бути рекомен
дована студентам і викладачам юри
дичних вищих навчальних закладів,
дослідникам галузі права інтелекту
альної власності та фахівцям, які зай
маються професійною практикою у
цій сфері.

Пропонується видання:

Віра Валлє. Спадок Джеймса І та королеви Анни : охорона
інтелектуальної власності у часі й просторі. — К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. —
216 с.
Право інтелектуальної власності пройшло шлях від прав, призначених
слугувати інтересам монарха, до способу заохочення культурного й техно
логічного розвитку та інструмента забезпечення комерційних інтересів при
ватного сектору.
Книга «Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної
власності у часі й просторі» містить нариси з історії інтелектуальної влас
ності. Як виникло та еволюціонувало право інтелектуальної власності?
Кому і як воно слугувало на кожному етапі розвитку, в різних куточках світу?
Увазі читача пропонуються екскурс в історію авторського права і па
тентів, огляд міжнародної системи охорони інтелектуальної власності та
роздуми автора щодо впливу сучасної системи охорони на економічний,
соціальний і культурний розвиток суспільства.
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До уваги авторів!
1. Статті, що надсилаються до редакції журналу «Право України»,
відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1
від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до пе
реліків ВАК України», повинні містити такі елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на
уковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри
маних наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі.
2. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст
статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищу
вати 8–10 сторінок (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5).
Після використаних матеріалів подаються анотації та ключові слова трьома
мовами (українська, російська, англійська). Анотації мають містити, зокрема:
прізвище та ім’я автора, назву статті.
3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня має дода
ватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку,
засвідчений належним чином.
4. Список цитованої літератури наводиться згідно з порядком посилання у
тексті. Цифрові посилання у статті [у квадратних дужках] обов’язково повинні
збігатися з відповідними номерами у використаних матеріалах. Кількість дже
рел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.
5. У списку використаних матеріалів слід вказати:
• для періодичних видань — прізвище та ініціали автора статті, її назву, най
менування та рік видання, номер, сторінку;
• для книг — прізвище та ініціали автора, назву книги, місто та рік її видан
ня, сторінку.
6. До матеріалів необхідно додавати:
• електронний варіант статті у форматі Word;
• інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса,
контактний телефон;
• фото автора у форматі Jpg;
• копію квитанції про річну передплату на журнал.
Стаття, подана до редакції без дотримання вимог, наведених у пунктах 1–6,
опублікуванню не підлягає.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення
і відхилення статей.
За зміст та достовірність наданої інформації відповідальність несе автор.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу
автора і редакції.
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