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Господарське право України: актуальні питання
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
НА СТИКУ ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ

В. МАМУТОВ
академік НАН України, академік НАПрН України,
директор Інституту економікоправових
досліджень НАН України

Н

аука господарського права от
римала значний розвиток у су
веренній Україні. Наприкінці
ХХ — початку ХХІ ст. ученими наших
ВНЗ і науководослідних установ про
ведено чимало цікавих досліджень у
сфері правового регулювання госпо
дарської діяльності. Побачили світ
сотні публікацій з цієї проблематики
[1]. Значний внесок зроблено у ста
новлення і вдосконалення нового гос
подарського законодавства. Серйоз
ним поштовхом і стимулом розвитку
стала розробка відповідно до Кон
цепції судовоправової реформи, при
йнятої Верховною Радою України в
1992 р., Господарського і Господарсь
копроцесуального кодексів. У зв’язку
з вирішенням проблем кодифікування
законодавства виникла, хоча і не у
всьому конструктивна, цікава наукова
дискусія, що внесла пожвавлення в
юридичну науку.

Потреби законодавчого забезпечен
ня економічної політики, розвиток то
варногрошових та інших господарсь
ких відносин, прагнення держави до
забезпечення поєднання державного
регулювання і ринкової саморегуляції
економіки зумовили необхідність по
силення уваги до розвитку госпо
дарськоправових досліджень. Через
ті ж обставини зросла потреба в підго
товці юристів для роботи в народному
господарстві, викладанні у ВНЗ циклу
господарськоправових дисциплін.
Функціонують шість дисертаційних
рад і Координаційне бюро Національ
ної академії правових наук України з
господарського права. Зросли вимоги
до рівня правової роботи в народному
господарстві, до якості розгляду
спорів між учасниками господарських
відносин. Усе це призвело до створен
ня нових кафедр господарського права
у вищих навчальних закладах*. Отри

* У 1991 р. кафедри господарського права були тільки в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шев
ченка та в Донецькому державному університеті. Нині такі кафедри є більш ніж у 20 ВНЗ.

© В. Мамутов, 2010
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мали розвиток господарськоправові
дослідження в науководослідних ус
тановах.
Таким чином, можна відзначити
певний загальний прогрес у розвитку
науки господарського права. Проте є
чимало складних проблем, зокрема й
науковоорганізаційного характеру,
які необхідно поглиблено досліджува
ти і вирішувати.

Проблеми правового забезпечення
державного регулювання
економіки
Як відомо, у всіх країнах велику
роль відіграє державне регулювання
економіки. Проблематиці державного
регулювання, його оптимального по
єднання з ринковою саморегуляцією
присвячена маса публікацій і дисер
тацій економістів і юристів.
У ГК України закріплені основні за
соби державного регулювання. Був
прийнятий також спеціальний Закон
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяль
ності». Пізніше було прийнято ще де
кілька законів, спрямованих на правове
забезпечення державного регулювання
економіки. Застосовуючи ці засоби,
держава організовує господарську
діяльність у макроекономічному ма
сштабі, виконує господарськоорганіза
торську функцію і забезпечує соціальну
орієнтацію економіки. Державне регу
лювання економіки опосередковують
організаційногосподарські правовід
носини між державними органами і
суб’єктами господарювання [2].
У рамках загальноцивілістичної
(«приватноправової») концепції про
блема поєднання держрегулювання
(«вертикальних» відносин) і ринкової
саморегуляції («горизонтальних» або
договірних відносин) не тільки не
вирішувалася, а навіть і не ставилася.

Підвищення ролі державного регулю
вання отримало вираження в поси
ленні публічних засад у правовому ре
гулюванні господарської діяльності в
нових актах кодифікувань, прийнятих
у ряді країн на стику століть, а також у
ряді регуляторних актів, прийнятих у
зв’язку зі світовою фінансовою кри
зою [3]*. Опубліковані й навіть пере
кладені російською мовою модернізо
вані на стику століть Французький
комерційний кодекс, Німецьке торго
ве уложення. З 1 січня 2004 р. набув
чинності ГК України, а з 1 січня
2007 р. — Підприємницький кодекс
Австрії. Відбулися зміни в господарсь
кому законодавстві й інших країн,
зміст якого вийшов далеко за їх почат
кові «приватноправові» рамки.
Посилення публічних засад у
правовому забезпеченні економіки,
публіцизація правового регулювання
господарської діяльності є одним з
елементів або аспектів посилення
суспільного характеру виробництва,
укрупнення масштабів національних,
транснаціональних, наднаціональних
господарських організацій, розвитку
національних і наднаціональних пра
вил, що регламентують економічну
діяльність. Ця тенденція підвищує ви
моги як до змісту правового регулю
вання господарської діяльності, так і
до його форми. Форма також повинна
бути більш публічною — доступнішою
для розуміння широкого кола агентів
господарювання, більш, як зараз прий
нято говорити, прозорою, такою, що
точніше виражає правила господарю
вання. Необхідний високий рівень
упорядкованості, сформованості зако
нодавства, такий, що відповідає
значенню публічного економічного
порядку. На жаль, деякі наші юристи
та неюристи, всупереч об’єктивно зу
мовленим реальним тенденціям роз

* Але це, зрозуміло, не визначає розширення сфери застосування поліцейського права, про зміст якого дає
уявлення Міжнародна поліцейська енциклопедія (К., 2003).
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витку, пропонують, навпаки, втиску
вати законодавство у вигадані ними ж
«приватноправові» рамки, тобто йти
не вперед, а назад*.
На тенденцію підвищення ролі дер
жавного регулювання вказувалося у
низці статей і виступів автора цих
рядків на початку 90х років минулого
століття [4]. З моменту зазначених
публікацій минуло достатньо часу,
щоб можна було судити про те, чи
стійка названа тенденція, чи вона на
лежить до явищ тимчасових, скороми
нущих. Вивчення розвитку законодав
ства нашої та інших країн і практика
показують, що і 20 років опісля можна
говорити про продовження цієї тен
денції у світі. Вона підтвердилась і у
зв’язку з черговою економічною кри
зою у світі в 2008 р. — країни, охоплені
кризою, терміново прийняли дуже
схожі за змістом закони, що удоскона
лили державне регулювання у сфері
господарської діяльності**.
Тенденції, характерні для міжнарод
ної практики державної регуляторної
політики у сфері господарської діяль
ності, виявляються, природно, і в збли
женні багатьох правових інститутів,
що опосередковують цю діяльність.

Проблеми зближення систем
правового регулювання
господарської діяльності
Давно відзначена в літературі [5]
тенденція зближення систем правово
го регулювання господарської діяль
ності (далі — ПРГД) продовжувала
розвиватися, що свідчить про те, що
вона відображає об’єктивні вимоги

суспільного прогресу. Певною мірою
ця тенденція зумовлена, мабуть, збли
женням заходів державного регулю
вання економіки, спільними регуля
тивними заходами різних держав,
міжнародних організацій. Потрібно
більше уваги приділяти дослідженню
досвіду інших країн, особливо тих, хто
має досягнення в економічному роз
витку. Практичному зближенню сис
тем ПРГД сприяє розвиток госпо
дарського права ЄС, яке саме виступає
вже як загальне, тобто що «гранично
зближується» для великої групи
країн. І вступ до ЄС нових членів при
пускає зближення їх національного
господарського законодавства з госпо
дарським правом ЄС. Тим часом
вивчення господарського права ЄС у
нас по суті ще не організоване***.
Зближення систем ПРГД не озна
чає повної їх уніфікації, не перешко
джає інноваціям у цій сфері в кожній
країні. Вивчення цієї проблеми у
зв’язку з існуючим наміром України
вступити до ЄС показало, що це за
вдання не просте, але цілком вирішу
ване, якщо вести мову саме про збли
ження, гармонізацію законодавства, а
не про повне поглинання національ
ного права правом ЄС.
Звичайно, у регіональних об’єднан
нях держав і у всесвітньому масштабі
можлива і доцільна уніфікація окре
мих інститутів ПРГД****. Але вона не
повинна доводитися до ступеня лікві
дації господарського законодавства
окремих країн, усунення своєрідності
ПРГД, зумовленої як історичними

* Спроби, які не мають значення для розвитку науки окремих викладачів права поділити його на галузі при
ватного і публічного права, жодних проблем не вирішують, але заплутують правотворчу і правозастосовну
практику.
** І при тому нікому не спало на думку якось пов’язувати ці закони з цивільними кодексами.
*** Монографія, яка присвячена господарському праву зарубіжних країн, була видана ще в 1996 р. Нашими
вченими вивчалося не тільки європейське законодавство (див., наприклад: Кузьмин Р. И. Антимонопольное
регулирование в хозяйственном праве Японии. — Донецк, 1997. — С. 51). Проте досліджень дуже мало.
**** Співпраця в рамках СОТ та «Європейської політики сусідства» передбачає конвергенцію регуляторних
правил (див. Вишняков А. К. Перспективы развития внешнеторгового законодательства Украины // Хозяй
ственное законодательство Украины. — Донецк, 2005. — С. 122).
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особливостями, так і досягнутим рівнем
соціальноекономічного
розвитку*.
Тобто «запозичення вузлів» з меха
нізму ПРГД інших країн має здійсню
ватися вельми обачно, а не компаній
ськи. Інакше ми можемо отримати (і
дійсно вже отримали наприкінці мину
лого століття) у сфері ПРГД такий ре
зультат, який можна отримати, якщо
мотор від шестисотого «мерседеса»
поставити на «запорожець»**.
Для вступу до ЄС зовсім не обо
в’язкова адаптація у вигляді уніфікації
законодавства всіх країн. Достатньо,
щоб законодавство окремих країн не
перешкоджало вільному руху товарів,
капіталів, робочої сили, послуг, щоб не
було перешкод цьому в регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності, діяль
ності банків, у митному, податковому
законодавстві. Наявність загальносо
юзного господарського права ЄС не
передбачає повного усунення госпо
дарського законодавства окремих
країн — членів ЄС. Це добре видно за
змістом радикально вдосконалених на
рубежі століть кодексів Франції та
Німеччини — зачинателів ЄЕС і ЄС.
Німеччина і Франція, тісно пов’язані
економічно, створили економічне
співтовариство, що стало основою ЄС.
Частиною їх національного законо
давства є значна кількість норм за
гальносоюзного господарського права
Європи. Проте ними недавно прий
няті істотно доповнені, можна сказати,
нові кодекси. Назви збережені старі,
але зміст далеко вийшов за рамки ко

мерції. І кодекси залишилися різними.
І їх не збираються скасовувати навіть
у тому випадку, якщо буде створено
єдиний Господарський кодекс ЄС.
Що варто було б запозичити з
досвіду кодифікування в Німеччині
та Франції, то це дбайливе відношен
ня до назв і навіть до нумерації
розділів, статей. Навіть істотно
змінюючи і доповнюючи зміст ко
дексів, там прагнуть зберігати назви і
нумерацію тих розділів і статей, які
продовжують діяти. І це дуже важли
во як для правозастосовної практики,
так і для вивчення права. У нас же
прийнято все і вся «реформувати»
так, щоб узагалі не була видимою
будьяка спадкоємність. Без будьякої
потреби вносяться неістотні зміни в
редакцію законів, у назви і нумерацію
статей, що призводить до необхід
ності все наново вивчати, тлумачити,
сперечатися через чиєсь безвідпо
відальне відношення до редагування
тексту нормативного акта. Замість ру
ху вперед виходить топтання на місці
або навіть рух назад***. Нерідко
приймаються нові закони в тих випад
ках, коли досить було б внести деякі
доповнення або зміни в ті, що вже
діють. Наявність кодексів сприяє вив
ченню законодавства зарубіжних
країн і зближенню систем ПРГД. Зу
мовлене суб’єктивними інтересами
прагнення деяких сил до декодифі
кації ускладнює зближення, вносить
елементи дестабілізації законодавства
і дезорганізації економіки.

* Якщо враховувати цю обставину й економічні реалії, то більш обґрунтовано думати про використання у на
шому законодавстві норм, які діяли в Європі в період її післявоєнного відновлення, а не в теперешній час.
** Подібна ситуація склалася на початку 90х років, коли був некритично запозичений іноземний закон про
банкрутство підприємств, замість того, щоб зосередити увагу на використанні прийнятних у тодішніх наших
умовах правових засобів запобігання банкрутству. Наприкінці 90х років був прийнятий закон, спрямований
на запобігання неплатоспроможності, але також не цілком адаптований до наших реальних умов.
*** Характерна у цьому плані нічим не мотивована відміна у 2007 р. без будьякого обговорення одного з ос
новоположних актів – Закону «Про власність», прийнятого у 1991 р. Про негативні наслідки названої відміни
див.: Джумагельдиева Г. Д. Госсобственность подрывают тихой сапой // Закон и бизнес. — 2007. — 27 окт. —
2 нояб. — С. 10.
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ПРГД є частиною економічної
функції держави, правовим забезпе
ченням його господарськоорганіза
торської діяльності. «Сучасні процеси
глобалізації істотним чином відбива
ються на економічній функції держа
ви» [6, 103] і, отже, на їх системах
ПРГД. Можна погодитися з Л. Моро
зовою, що «глобалізація торкнеться
насамперед правових систем держав,
оскільки їх спілкування реалізується
найбільшою мірою на правовому
рівні, у правових формах і правовими
засобами», і що водночас «економічне
навантаження національної держави
не зменшується, а навпаки зростає» [6,
107].
Межі зближенню, зокрема збли
женню систем ПРГД, ставить на
явність у держав взаємовиключних
інтересів. Але це не може бути пере
шкодою для вивчення використання
одними країнами прийнятного для
них досвіду регулювання тих або
інших відносин в інших країнах*. Як
свідчить досвід багатьох країн, зокре
ма країн ЄС, тенденція зближення си
стем ПРГД економічно обґрунтована і
виправдана. Тому багато урядів свідо
мо сприяють цьому процесу. В Україні,
наприклад, затверджена і реалізується
відповідна програма. Зрозуміло, ця
тенденція значною мірою заснована на
зближенні змісту економічної політи
ки урядів різних країн. Виступаючи як
правове забезпечення економічної
стратегії, законодавство в цілому і
ПРГД повинні бути адекватні цій
стратегії. Для практики законотвор
чості це означає, що в підготовці зако
нопроектів, спрямованих на вирішен

ня економічних проблем, повинні бра
ти участь не тільки юристи, а й еконо
місти. Навіть насамперед економісти.
Активну роль при цьому мають
відігравати міністерства економіки й
інші економічні відомства, економічні
інститути**.
Про актуальність проблеми збли
ження систем ПРГД свідчить створен
ня в 2008 р. Міжнародної асоціації гос
подарського права, включення до
повідей з цієї проблематики до поряд
ку денного ряду представницьких
міжнародних наукових зустрічей. Так,
на українськонімецькому семінарі з
проблем удосконалення законодавст
ва і його зближення в рамках євро
пейського права, що відбувся в Реген
сбурзі (ФРН) 26–30 січня 2006 р., бу
ла розглянута доповідь «Гармонізація
з господарським правом ЄС законо
давства окремих країн». На Міжна
родному конгресі порівняльного кон
ституційного і європейського права,
що відбувся в Німеччині 27–30 червня
2007 р., була розглянута доповідь
«Конкретноюридичні аспекти гар
монізації господарського права ЄС і
України». У тому ж році доповідь
«Зближення господарського законо
давства як чинник сприяння еко
номічному співробітництву» була роз
глянута на Європейськоазіатському
правовому конгресі «Правова інтег
рація Європейськоазіатського регіо
ну в умовах глобалізації», що відбувся
в Єкатеринбурзі [7]. Трохи пізніше
доповідь «Сприяння зближенню і гар
монізації законодавства» була розгля
нута на Світовому суспільному
форумі «Діалог цивілізацій», проведе

* Як пише Л. Морозова, відмінність інтересів створює «значні перешкоди для налагодження співпраці про
мислово розвинених країн Заходу з державами «третього світу» і раптово збіднілими країнами колишнього
соціалістичного табору».
** У Верховній Раді України встановлено, наприклад, що головним комітетом з розгляду законопроектів, які
стосуються сфери господарської діяльності, є Комітет з питань економічної політики, у складі якого утворе
но підкомітет за господарським законодавством. До складу Комітету з економічної політики входять народні
депутати – економісти та юристи.
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ному в Греції. Окремі аспекти ПРГД
постійно зачіпаються при розгляді
економічних проблем у ЄС, СНД,
ШОС, в інших міжнародних структу
рах. Господарськоправова проблема
тика актуальна не тільки у внутрідер
жавному, а й у світовому масштабі [8].
Нова світова криза підтвердила як
необхідність удосконалення держав
ного регулювання економіки, так і
зближення (гармонізації, інтеграції)
систем ПРГД у сучасних умовах.

Проблеми законотворчого процесу
і вивчення господарського
законодавства
Про недоліки нашого законотвор
чого процесу йдеться багато, але на
укових досліджень із переконливими
висновками щодо вдосконалення цьо
го процесу мало. А ті, що є, впроваджу
ються слабо. Тим часом від якості цьо
го процесу залежить якість законів, їх
обґрунтованість і ефективність. Ма
буть, Національна академія правових
наук України та Інститут законодав
ства Верховної Ради України повинні
об’єднати зусилля для дослідження
відповідної проблематики за різними
галузями науки.
Треба не допускати насамперед та
ких ситуацій, коли досить зрозумілі з
практичних позицій питання заплуту
ються, з огляду на суб’єктивні інтере
си, квазітеоретичними міркуваннями
пустушками. Взяти, наприклад, епо
пею створення без наукового обґрун
тування й обговорення «піраміди»
адміністративних судів. Питання про
створення цих судів виникало насам
перед у зв’язку з необхідністю вдоско
налення процедури застосування за
ходів відповідальності за адміністра
тивні правопорушення, передбачені
Кодексом про адміністративні право
порушення. Подруге, у зв’язку з необ
хідністю вдосконалення процедури за
перечення рішень державних органів,
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не пов’язаних з господарством. Проце
дура розгляду інших спорів була відо
ма і радикального реформування не
вимагала. Спори суб’єктів господарю
вання з податковими органами роз
глядалися, наприклад, господарськи
ми судами і жодної необхідності ство
рення для їх розгляду іншої судової
системи не було.
У перманентному «реформуванні»
економічної та судової систем вияв
ляється загальний недолік нашої пра
вотворчої практики — переважає праг
нення не удосконалювати закони, а
займатися їх розмноженням. Таке
прагнення домінує не тільки в постій
ному дерибані процесуального зако
нодавства, а й у відношенні до мате
ріального права. Теоретично таке пи
тання начебто виникати не повинно,
бо зрозуміло, що треба закони удоско
налювати, а не перетворювати законо
творчість на процес масового вироб
ництва. На практиці ж, на жаль, зако
нотворча діяльність у нас націлена не
на філігранну обробку законодавства,
а на підготовку і «великосерійний»
випуск усе нових і нових законів без
належного забезпечення виконання і
поліпшення вже багатьох сотень при
йнятих раніше.
З погляду елементарних вимог
юридичної техніки за наявності акта
кодифікування в тій або іншій сфері
регулювання суспільних відносин
усілякого роду новели з питань, урегу
льованих цим актом, потрібно вносити
саме до його відповідних розділів.
У ГК України є, наприклад, розділ
«Державні підприємства». Вважаєте,
що там треба щось поліпшити — про
понуйте законопроект з відповідними
доповненнями або змінами. Тоді буде
зрозуміло, що саме пропонується
змінити і наскільки це обґрунтовано.
Декілька уточнень до цього розділу
було зроблено в 2005 р. Раптом пропо
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нується новий закон про держпід
приємства, в якому не всі розгледять,
що ж і навіщо пропонується змінити.
Така тактика дає змогу «протягати» не
обґрунтовані зміни, не привертаючи до
цього уваги депутатів. Це дає змогу та
кож мати додатковий заробіток на
підготовці законопроектів, коли в цьо
му немає необхідності. Адже якщо об
межуватися короткими пропозиціями
про зміни до чинних актів кодифіку
вань, то немає видимості нібито велико
го обсягу виконаної роботи. Тоді менша
плата «спонсорів» і стає сумнівною
доцільність існування різного роду іно
земних «центрів» або «фондів».
На жаль, негативному тиску іно
земних «центрів» і «фондів» сприяють
і деякі наші учені. Одні «за гранти»,
інші використовуються всліпу. За
мість того, щоб використовувати по
зитивний досвід країн Європи, Японії,
Китаю — наслідують у махінаторських
схемах великодосвідчених ділків, які є
нерозбірливими в засобах особистого
збагачення. Подібна практика завдає
шкоди законотворчості, штучно
збільшуючи обсяг роботи апарату
Верховної Ради, її комітетів з розмно
ження і розгляду пустопорожніх і
необґрунтованих проектів. Це зайве
навантаження, що не дає змоги роз
глядати законопроекти з достатньою
глибиною. Іноземний досвід потрібно
вивчати самим і самим вирішувати,
наскільки він прийнятний у наших
умовах, а не сприймати некритично
рекомендації іноземних радників, які
не знають наших умов, не несуть
відповідальності за їх упровадження і
мають власні інтереси [9]*.

Необхідно підсилити сприяння
учених вивченню господарського за
конодавства як найбільш складної та
найбільш об’ємної частини всього за
конодавчого масиву. Більшість його
норм орієнтована на професіоналів,
які працюють у державних і госпо
дарських організаціях**. Проте багато
хто володіє ним незадовільно. Навіть
не всі юристи добре його знають. На
допомогу практиці видано ряд науко
вих коментарів, але немає обговорен
ня цих коментарів на наукових фору
мах і семінарах.
Необхідно також підвищити якість
вивчення у ВНЗ. Останніми роками
значно підвищився теоретичний рі
вень підручників з господарського
права для вищих навчальних закладів.
Нове покоління підручників підготов
лене вже на основі власної господарсь
коправової літератури та практики
застосування ГК України і ГПК Украї
ни. Позначилися і розглядаються пи
тання, які можна назвати «усередині
господарськоправовими» або «власне
господарськоправовими», а не поро
дженими зовнішніми для науки госпо
дарського права поглядами або архаїч
ними уявленнями, що не відобража
ють сучасні реалії.
Програми та навчальні плани під
готовки юристів у переважній біль
шості ВНЗ протягом багатьох років
були односторонньо орієнтовані лише
на підготовку кадрів для правоохорон
них органів, а не для роботи у різних
галузях економіки. Це призвело до то
го, що більшість юристів не мають не
обхідних знань у сфері господарського
законодавства, тобто не знають най

* Головне, мабуть, про що свідчить досвід правотворчості інших країн, історія права, — це те, що ефективним
юридичним засобом удосконалення законодавства є його кодифікування.
** Ця обставина враховується при викладанні різних навчальних курсів. Простіші курси, наприклад, історію
права, цивільне право читають на перших курсах, а складніші – на старших. Але ступінь складності не завжди
враховується при визначенні кількості навчальних годин. Співвідношення, наприклад, цивільного та госпо
дарського права за ступенем складності юридичних конструкцій, які вивчаються, можна уподібнити
співвідношенню арифметики і, скажімо, алгебри та обчислювальної математики. Але юридична «арифмети
ка» в навчальних курсах займає чомусь більше місця, ніж юридична «алгебра». Чи правильно це?
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більш широкої галузі законодавства.
Ця прогалина призводить до серйо
зних недоліків в управлінні господар
ством, усієї роботи щодо застосування
законодавства, у правотворчій діяль
ності. Вона негативно впливає на
боротьбу з правопорушеннями, кримі
нальними злочинами у сфері госпо
дарської діяльності, з корупцією, з ті
нізацією та криміналізацією еконо
міки. Для запобігання злочинності в
економічній сфері необхідно знати са
ме господарське законодавство, а не
лише статті Кримінального кодексу,
що встановлюють покарання за вже
здійснені злочинні схеми і махінації.
Кримінальні елементи вивчають гос
подарське законодавство з метою його
обходу, а ті, хто покликані з цим боро
тися, найчастіше не мають знань, не
обхідних для запобігання або для ви
явлення та зруйнування таких схем.
Недостатність знань у тих, хто бере
участь у законотворчості, дає змогу за

кладати у законопроекти норми, вико
ристання яких є вигідним для окре
мих груп осіб, однак шкідливе для
суспільства.
В останні роки зріс інтерес до пра
вової роботи у народному господар
стві й до підготовки юристів, добре
обізнаних із системою правового регу
лювання у сфері господарської діяль
ності. У багатьох ВНЗ створені кафед
ри господарського права, розширені
відповідні навчальні курси. Видано
багато підручників з господарського
права, з різних спецкурсів господарсь
коправового циклу. Однак теоретичні
засади та історія розвитку правового
регулювання господарської діяльності
та правового забезпечення економіки
у цілому представлені у навчальній
літературі досить кволо. З метою по
долання цього недоліку вже доклада
лися певні зусилля. Однак необхідно
їх примножити, зокрема, шляхом роз
ширення відповідних курсів [10].
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УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО
І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
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завідувач кафедри господарського права
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імені Тараса Шевченка)

З

прийняттям нових ЦК України і
ГК України загострилася диску
сія щодо доцільності існування
двох кодексів, унаслідок чого вислов
лювалися найрізноманітніші пропо
зиції щодо їх співіснування, найбільш
радикальною з яких є пропозиція вза
галі скасувати Господарський кодекс.
При цьому аргументи і висловлю
вання, до яких вдаються деякі пред
ставники цивілістичної науки, які ви
сувають або підтримують ідею скасу
вання ГК України, а також висновки,
до яких вони доходять, спираючись на
наведені ними аргументи, не завжди
характеризуються науковою корект
ністю.
Так, на нашу думку, безпідставно
стверджується, що ГК України створе
но нібито для опосередкування певно
го виду діяльності, внаслідок чого ро
биться висновок, що «з кожного виду
діяльності потрібен кодекс, без якого
неможливо визначити, що і як регулю
вати. Стає очевидним безглуздість
прийняття й існування Господарсько
го кодексу України» [1, 31].
З цього приводу слід зазначити, що
ГК України регулює не діяльність, а

«господарські відносини, що виника
ють у процесі організації та здійснен
ня господарської діяльності». Так само
Водний кодекс України регулює водні
відносини з метою забезпечення збе
реження, науково обґрунтованого,
раціонального використання вод для
потреб населення і галузей економіки,
відтворення водних ресурсів, охорони
вод від забруднення, засмічення та ви
черпання, запобігання шкідливим
діям вод та ліквідації їх наслідків,
поліпшення стану водних об’єктів, а
також охорони прав підприємств, ус
танов, організацій і громадян на водо
користування, Земельний кодекс
України — земельні (під ними ст. 2 ЗК
України розуміє суспільні відносини
щодо володіння, користування і роз
порядження землею), Лісовий кодекс
України — лісові відносини, тобто
суспільні відносини, які стосуються
володіння, користування та розпоря
джання лісами і спрямовуються на за
безпечення охорони, відтворення та
сталого використання лісових ресур
сів з урахуванням екологічних, еко
номічних, соціальних та інших інте
ресів суспільства (ст. 2 Лісового ко
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дексу України) тощо. Проте існування
зазначених кодексів, як актів кодифі
кації природоресурсного законодавст
ва, що, втім, певною мірою регулюють
майнові відносини, які є предметом
регулювання ЦК України, ні в кого не
викликає заперечень.
Можна навести й інші приклади —
Повітряний кодекс України, який ре
гулює «діяльність користувачів повіт
ряного простору України з метою за
доволення інтересів України та її гро
мадян і забезпечення безпеки авіації»
(ст. 2 Повітряного кодексу України),
і Кодекс торговельного мореплавства,
який регулює відносини, що виника
ють із торговельного мореплавства
(під торговельним мореплавством у
кодексі розуміється діяльність, по
в’язана з використанням суден для пе
ревезення вантажів, пасажирів, багажу
та пошти, рибних та інших морських
промислів, розвідки та видобування
корисних копалин, виконання буксир
них, криголамних і рятувальних опе
рацій, прокладання кабелю, також для
інших господарських, наукових і куль
турних цілей).
І зновутаки, незважаючи на те, що
зазначені нормативноправові акти не
меншою мірою, ніж природоресурсні
кодекси, «зазіхають» на предмет пра
вового регулювання ЦК України, їх
існування поряд із ЦК України сприй
мається цілком спокійно.
Отже, в несприйнятті Господарсь
кого кодексу лежать, на нашу думку,
скоріше суб’єктивні, аніж об’єктивні
мотиви.
Потреба в існуванні Господарсько
го кодексу як кодифікованого акта
господарського законодавства викли
кана перехідним періодом розвитку
економіки, яка від планової, з цент
ралізованою системою керівництва,
економіки радянських часів поступо
во трансформується в ринкову еко
14

номіку, побудовану на різних формах
власності, засновану на принципі сво
боди підприємницької діяльності,
здійснюваної в умовах конкурентного
середовища.
На жаль, через деякі об’єктивні й,
головним чином, суб’єктивні причини
здійснити кодифікацію господарсько
го законодавства так, як вона задуму
валася розробниками проекту Госпо
дарського кодексу, не вдалося. Головне,
що не вдалося зробити, — це чітко роз
межувати предмети правового регулю
вання двох кодексів (на причини цього
вказав академік НАН України В. Ма
мутов [2]), у зв’язку з чим значна час
тина норм господарського законодав
ства (переважно тих, що регулюють
окремі види господарських дого
ворів, — поставки, енергопостачання,
контрактації сільськогосподарської
продукції, оренди, лізингу, будівельно
го підряду, перевезення вантажів, екс
педиції, факторингу, комерційної кон
цесії тощо) нині включена до Ци
вільного кодексу. Натомість Госпо
дарський кодекс містить частину норм,
що багато в чому повторюють поло
ження Цивільного кодексу, але не відо
бражають особливостей правового ре
гулювання господарської діяльності.
Викладене зумовлює необхідність
подальшого вдосконалення госпо
дарського законодавства, яке б адек
ватно відображало явища, що відбува
ються у процесі розвитку ринкових
відносин в економіці. При цьому мова
може йти, на нашу думку, про два го
ловних напрями вдосконалення гос
подарського законодавства:
1) удосконалення норм ГК Украї
ни шляхом:
• уникнення
невиправданого
дублювання в ГК України положень
ЦК України, якщо це не викликано
особливостями правового регулюван
ня певних господарських відносин;
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• розширення сфери правового
регулювання господарських відносин
нормами ГК України (у тому числі —
за рахунок вилучення норм «госпо
дарськоправового спрямування» з
чинного ЦК України і включення їх до
ГК України) як акта прямої дії, і за ра
хунок цього — максимально можливе
скорочення кількості актів поточного
законодавства;
2) удосконалення норм актів по
точного господарського законодавства
шляхом:
• приведення їх у відповідність
до положень ГК України;
• врахування норм ГК України
при розробці та прийнятті нових зако
нопроектів.
Науковцями Інституту економіко
правових досліджень НАН України
(м. Донецьк) розроблено проект
«Концепції модернізації господарсь
кого законодавства на основі Госпо
дарського кодексу України», який
містить мету, завдання, способи вирі
шення та основні напрями подальшої
кодифікації господарського законо
давства на базі ГК України.
Проект Концепції загалом передба
чає зазначені напрями, деталізуючи їх
і виокремлюючи як першочергові за
вдання удосконалення законодавства
щодо окремих галузей і сфер господа
рювання.
Зміст проекту Концепції свідчить
про те, що розробникам вдалося окрес
лити практично всі аспекти подальшої
роботи над удосконаленням госпо
дарського законодавства України, коло
яких може змінюватися (з акцентом на
ті або інші пріоритети) залежно від
конкретних економічних, соціальних
та політичних умов, тому зазначений
проект міг би бути покладений в осно
ву законодавчої діяльності Верховної
Ради України з удосконалення і коди
фікації господарського законодавства.
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Що стосується пропозицій стосов
но декодифікації господарського зако
нодавства шляхом скасування Госпо
дарського кодексу, а також пропозицій
прийняти так званий Економічний ко
декс (предмет регулювання якого ок
реслити неможливо, оскільки він му
сив би регулювати всі суспільні відно
сини у сфері економіки, у тому
числі — адміністративні, трудові, фі
нансові, податкові, земельні, екологіч
ні тощо) чи Конкуренційний процесу
альний кодекс (його прийняття не має
відношення до регулювання відносин,
що нині регулюються Господарським
кодексом, і зможе забезпечити лише
регулювання процедури розгляду
справ про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції),
а також пропозиції щодо прийняття
Інвестиційного кодексу, Інноваційно
го кодексу тощо, — то жоден з цих ко
дексів не зможе повноцінно замінити
вже існуючу, хоча і дещо неповну, ко
дифікацію у вигляді Господарського
кодексу, оскільки не регулюватиме
комплекс відносин, що складаються у
сфері господарювання, — відносини з
безпосереднього здійснення госпо
дарської діяльності та організації цієї
діяльності. Будьяке відступлення від
такого комплексного правового регу
лювання господарських відносин у їх
єдності, закладеного в Господарському
кодексі, призведе до того, що єдиний
господарський механізм функціонува
тиме як людське тіло, від якого
відділено голову — мозок окремо, ту
луб окремо.
Із зазначених мотивів не можна по
годитися з пропозицією щодо прийнят
тя Закону України «Про основні засади
господарської діяльності» від 19 серпня
2008 р., проект якого 11 березня 2010 р.
відкликано з Верховної Ради.
Водночас слід зазначити про без
підставну, а іноді й відверто спекуля
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тивну гіперболізацію так званих неуз
годженостей і суперечностей, що існу
ють між Цивільним і Господарським
кодексами, оскільки автори таких вис
ловлювань не беруть до уваги поло
ження ч. 2 ст. 9 ЦК України, згідно з
якою законом можуть бути передба
чені особливості регулювання майно!
вих відносин у сфері господарювання,
тобто тих відносин, що є предметом
регулювання Господарського кодексу.
Це застереження є важливим,
оскільки в багатьох випадках невід
повідність положень ЦК і ГК України
якраз і зумовлена особливостями пра
вового регулювання відносин у сфері
господарювання.
З іншого боку, у ряді випадків спос
терігається встановлення невиправда
них і необґрунтованих відмінностей у
регулюванні тотожних відносин Ци
вільним і Господарським кодексами.
Прикладами таких відмінностей
можуть слугувати:
• норми, що встановлюють спо
соби захисту цивільних прав та інте
ресів (ч. 2 ст. 16 ЦК України), і норми
щодо захисту прав суб’єктів господа
рювання та споживачів (ч. 2 ст. 20 ГК
України);
• норми, що встановлюють поря
док припинення юридичної особи
(статті 104, 105, 106, 107, 108 ЦК Ук
раїни), і припинення діяльності
суб’єкта господарювання (ст. 59 ГК
України);
• норми, якими визначено склад
збитків, що підлягають відшкодуван
ню особі у разі порушення її цивільно
го права (частини 2, 3 ст. 22 ЦК Украї
ни), і збитків, що підлягають відшко
дуванню особою, яка допустила госпо
дарське правопорушення (ч. 1 ст. 225
ГК України);
• норми, що встановлюють по
няття командитного товариства (ч. 1
ст. 133 ЦК України і ч. 6 ст. 80 ГК Ук
16

раїни), товариства з обмеженою відпо
відальністю (ч. 1 ст. 140 ЦК України і
ч. 3 ст. 80 ГК України) і товариства з
додатковою відповідальністю (ч. 1
ст. 151 ЦК України і ч. 4 ст. 80 ГК Ук
раїни) тощо.
Без сумніву, ці та подібні їм норми
ГК України мають бути узгоджені з
положеннями ЦК України та інших
законів.
Під час модернізації ГК України
вбачається за доцільне розкрити зміст
таких вживаних у ГК України конст
рукцій, як «внутрішньогосподарські
відносини», «організація господарсь
кої діяльності», «організаційногоспо
дарські повноваження» тощо, що є ви
ключно господарськоправовими ка
тегоріями, які ніколи не регулювалися
і не будуть регулюватися нормами ЦК
України.
На нашу думку, ГК України потре
бує не лише змістовних, а й структур
них змін. Наприклад, глава 21 «Ціни і
ціноутворення у сфері господарюван
ня» навряд чи повинна бути в
розділі ІV «Господарські зобов’язан
ня», а глава 28 «Відповідальність
суб’єктів господарювання за порушен
ня антимонопольноконкурентного
законодавства» — у розділі V «Відпо
відальність за правопорушення у
сфері господарювання» тощо.
Взагалі варто чітко поділити всі
норми ГК України (і, відповідно, його
статті) на дві частини — Загальну та
Особливу. Норми останньої мають ре
гулювати особливості здійснення гос
подарської діяльності в окремих галу
зях і сферах господарювання (з ураху
ванням відмінності між галузями і
сферами господарювання), а також
спеціальні режими господарювання.
Так, невиправданим видається розмі
щення норм щодо фінансової та бан
ківської діяльності, страхування,
біржової діяльності, аудиту в розді
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лі VІ, де йдеться про особливості пра
вового регулювання в окремих галу
зях господарювання.
Звідси є очевидним, що особливості
правового регулювання господарської
діяльності в окремих сферах господа
рювання мають регулюватися норма
ми окремого розділу ГК України.
З проблемою модернізації госпо
дарського законодавства тісно пов’язана
проблема вдосконалення господарсько
го процесуального законодавства.
На тісний зв’язок судового процесу
і права вказував ще К. Маркс, зазнача
ючи, що «один і той самий дух пови
нен одушевляти судовий процес і за
кони, оскільки процес є лише форма
життя закону, отже, прояв його
внутрішнього життя» [3, 158].
ГПК України, який у першій ре
дакції мало чим відрізнявся від Пра
вил розгляду господарських спорів
державними арбітражами, за майже
20 років свого існування зазнав чима
ло змін і доповнень, які поряд з істот
ними нововведеннями (наприклад,
щодо закріплення апеляційного та ка
саційного перегляду рішень і постанов
господарських судів, запровадження
запобіжних заходів, судових доручень
тощо) часто мали «локальний», «кос
метичний» характер, тоді як сьогодні
постала проблема створення такого
Господарського процесуального ко
дексу, який би комплексно регулював
не лише позовне провадження і прова
дження у справах про банкрутство, а й
інші форми провадження при здійс
ненні судочинства у відносинах між
суб’єктами господарювання й іншими
учасниками господарських відносин,
включаючи органи державної влади та
органи місцевого самоврядування,
наділені організаційногосподарськи
ми повноваженнями.
Так, із віднесенням корпоративних
спорів до підвідомчості господарських
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судів і з прийняттям Закону України
«Про акціонерні товариства» відчут
ною стала потреба більш докладного
правового регулювання процедури
розгляду і вирішення корпоративних
спорів, особливості яких у чинному
ГПК України враховані недостатньо.
Потребує більш чіткого визначення і
саме поняття корпоративних спорів, а
оскільки останнє є похідним від кате
горій корпоративних прав і корпора
тивних відносин, то більш досконало
го формулювання потребують і ці ка
тегорії матеріального (господарсько
го) права.
Не виправдовує себе віднесення
господарських за своїм змістом і пра
вовою природою спорів (податкових,
щодо визнання недійсними актів дер
жавних та інших органів тощо), з огля
ду лише на ознаку їх «публічності», до
підвідомчості адміністративних судів.
Звідси постає проблема визначення
поняття «господарський спір», визна
чальних ознак господарського спору, і
на цій підставі — уточнення переліку
спорів, що належать до господарських.
Вирішення цієї проблеми на законо
давчому рівні має покласти кінець су
перечкам щодо віднесення тих або
інших спорів до адміністративних, гос
подарських чи цивільних і, зрештою,
сприятиме чіткому визначенню компе
тенції відповідних судових систем.
Верховною Радою України за
реєстровано кілька законопроектів
щодо господарського судочинства, їх
кількість зростає, проте видимих кро
ків на шляху прийняття нового Госпо
дарського процесуального кодексу по
ки що не спостерігається. Втім, можна
сподіватися, що судова реформа і, зок
рема, прийняття нового закону про су
доустрій та статус суддів зрушать цей
процес з місця.
Наостанок зауважимо, що в законо
проектах, до яких звертався автор, як і в
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їх назвах, йдеться про різне позначення
судочинства — «господарське» і «ко
мерційне». Більш адекватним, на нашу
думку, є визначення «господарське». На
його користь свідчать такі аргументи:
• поперше, матеріальноправо
ву основу здійснення судочинства гос
подарськими судами становить пере
важно господарське законодавство,
яке частково кодифіковане в ГК Ук
раїни, а «матеріальне право… має свої
необхідні, притаманні йому процесу
альні форми» [3, 158];
• подруге, термін «комерційне»
в чинному законодавстві (ст. 3, назва

глави 4 ГК України тощо) розуміється
як тотожний терміну «підприємниць
ке», який навряд чи можна визнати
вдалим стосовно судочинства;
• потретє, термін «господарське
судочинство» вживається в ч. 2 ст. 1
чинного Закону України «Про судо
устрій України», якою визначено фор
ми здійснення правосуддя в Україні, і
замінювати його новим, з невизначе
ним змістом терміном, при прийнятті
нового закону, на нашу думку, немає
жодної потреби.
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Г

осподарське право на всіх етапах
свого розвитку потребувало особ
ливо глибокого наукового обґрун
тування. Справа в тім, що ця галузь
права та законодавства виникла
пізніше багатьох інших правових галу
зей, а тому їй довелося буквально
виборювати своє місце в усталеній за
багато століть правовій сфері. Вибо
рювати, виступаючи проти консерва
тивного мислення певної частини
юридичного середовища.
Особливо це стосується прибіч
ників цивільного права. Адже останнє
виникло ще у Давньому Римі й, у ро
зумінні його адептів, унормувало все
розмаїття економічного життя. Ци
вільному праву ще й досі багато хто
безпідставно відводить одноосібну
роль у регулюванні всіх відносин в
економіці. Однак ці гадки є марними,
оскільки не мають наукового підґрун
тя та виходять за межі предмета
цивільного законодавства.
Завданням цієї статті є оцінка сту
пеня наукової насиченості сучасного
господарського права і виявлення йо
го здатності відповідати потребам
суспільного, передусім — економічно
го, життя.
Насамперед важливо усвідомлюва
ти, що боротьба господарського (ко

мерційного) права за достойне місце у
правовій системі зумовлюється не
стільки суб’єктивними, скільки об’єк
тивними причинами. Вже на зламі
ХVІІІ–ХІХ ст. виникло і стало швид
ко поширюватись таке явище, як ко
мерціалізація суспільного життя.
Комерційні відносини, які раніше
були локалізовані лише у торгівлі, по
чали охоплювати й інші види еконо
мічної діяльності (будівельну, переве
зення тощо). Законодавці стали
помічати, що цивільне право вже не у
змозі регулювати ті відносини, що
стрімко визрівали в суспільстві — ко
мерційні та господарські. (Здавна на
вітчизняних теренах поняття «ко
мерційний» і «господарський» розгля
далися практично як тотожні.) Най
більш рішучим із цих законодавців ви
явився імператор Франції Наполеон,
який зініціював у 1807 р. розробку і
прийняття Комерційного кодексу. Ос
танній відтоді діє у Франції поряд з
Цивільним кодексом.
У Російській імперії теж спробува
ли створити щось подібне. У 1809 р. на
високому рівні була створена «Комис
сия составления законов», у якій про
відну роль відігравав видатний діяч з
питань державництва та законотво
рення М. Сперанський. Ця комісія у
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своєму складі мала шість відділень,
кожному з яких доручалося створити
по одному найважливішому законо
проекту. При цьому окремими відді
леннями повинні були розроблятися
«Коммерческое уложение» і «Граж
данское уложение» [1]. На жаль,
здійснитися цим проектам тоді не су
дилося. Для того щоб у наших вітчиз
няних умовах ідея подібних законо
проектів нарешті «достукалася» до
законодавця, потрібно було пройти
шлях майже у 200 років.
Щодо наукової, теоретичної роботи
у річищі комерційного і господарьско
го права, то вона всі ці 200 років май
же не припинялася. Можна пишатися
тим, що майже все ХІХ ст. було наси
чене уславленими іменами вітчизня
них (українського походження)
учених та їх видатними науковими
працями. Серед них такі імена, як
С. Десницький, М. Балуг’янський,
В. Каразін, К. Ушинський, І. Янжул.
К. Ушинський створив першу кон
цепцію господарського права ще у се
редині ХІХ ст. Насамперед він дійшов
висновку, що в умовах комерціалізації
суспільного життя важливим є теоре
тичне обґрунтування необхідності
розмежування цивільного і господар
ського права. На думку цього ученого,
цивільне право своїм головним за
вданням має відокремити, протиста
вити приватні інтереси осіб, забезпе
чити їх автономність. Щодо госпо
дарського права, то воно має діяти ли
ше у сфері господарської діяльності, в
якій головною потребою стає не відо
кремлення, а узгодження інтересів
учасників такої діяльності, стимулю
вання їх до партнерства. Більше того,
вимогою цієї діяльності стає необхід
ність задоволення суспільних інте
ресів — «економічних інтересів всього
народу» [2]. Визначений таким чином
шлях узгодження приватних і пуб
20

лічних інтересів у господарському
праві є вельми актуальним і корисним
для нашого сьогодення.
Як бачимо, історія наукового об
ґрунтування українського правотво
рення у сфері господарської, комер
ційної діяльності з самого початку бу
ла далеко не бідною. Вона значно зба
гатилася також і в ХХ ст.
Вже в перші десятиліття ХХ ст.
здійснювалися пошуки шляхів прак
тичного використання ідеї госпо
дарського (комерційного) права, щоб
ця правова галузь більш ефективно
впливала на економіку [3].
У зв’язку з цим було б цікавим зга
дати про такий факт. Українська ака
демія наук, створена у 1918 р., від само
го початку свого існування заявила про
прагнення до комплексності у вирі
шенні нагальних проблем. Статут ака
демії передбачав створення трьох на
укових відділів. При цьому у відділі
соціальноекономічних наук містилися
два класи — правничих та економічних
наук. Тісна співпраця цих класів була
зумовлена необхідністю спільного ви
конання завдань прикладного характе
ру, які найтіснішим чином були б
пов’язані з питаннями економічного
життя, «що змушують спрямувати всі
сили на швидке покращання еко
номічного ладу України» [4]. У такому
підході до організації наукових дослі
джень бачимо приклад зародження но
вого напряму досліджень — економіко
правових. Вимоги до останніх були
такі: економічні дослідження спрямо
вуються безпосередньо на обґрунту
вання правових рішень, а правові
дослідження — на пошук адекватних
правових форм функціонування еко
номічних процесів. Відтоді українські
дослідники з економіки і права отрима
ли надійний орієнтир у своїй праці.
Однак у ті часи далеко не завжди
складалися сприятливі умови для
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втілення на практиці ідей та інших
здобутків економікоправових дослі
джень, хоча певна тенденція у їх роз
витку саме в такому напрямі була
помітною.
Наприклад, ця тенденція зберігала
ся у жвавих наукових дискусіях на
вколо таких понять, як «господарське
право», «господарськоадміністратив
не право», «господарськотрудове пра
во», «загальносоюзний промисловий
кодекс» та «проект Господарського ко
дексу СРСР».
Заради справедливості, слід було б
зауважити, що під час усіх цих дис
кусій йшлося насамперед про фор
мальноюридичну доцільність прий
няття тих чи інших законодавчих
актів. На жаль, у той час були приза
буті ідеї вчених щодо господарського
та комерційного права, які згадува
лись на початку цієї статті. Ця обста
вина зумовила методологічну слаб
кість диспутантів. Не слід було б забу
вати й про те, що наприкінці 30х
років насунулися чорні часи, коли і в
соціалістичних умовах почалися
повсюдні «пошуки відьом». Ось тоді
несподівано й підпало під заборону
нібито вороже господарське право. Та
ка вкрай несприятлива смуга для існу
вання економікоправових досліджень
тривала майже два десятиліття.
З наступом «хрущовської відлиги»
відроджувалося більш свідоме і праг
матичне ставлення до побудови зако
нодавства, яке б сприяло розвитку
економіки. З ініціативи ряду вчених
почала оновлюватися ідея господарсь
кого права, що, однак, призвело до но
вих дискусій (не менш гострих, як це
було у 20–30х роках).
Проте в наступні роки поволі поча
ли розгортатися конкретні економіко
правові за своїм характером дослі
дження. Наголосимо — саме дослі
дження, а не підготовка легковажних
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літературних творів з умоглядною по
становкою правових питань та псевдо
науковим їх вирішенням. Нечуваним
явищем було й те, що в окремих ви
падках під час виконання таких
досліджень почали застосовуватися
різні спеціальні наукові методи — на
приклад, конкретносоціологічних
досліджень та економікоматематичні.
Саме завдяки виконанню робіт висо
кого дослідницького рівня Інститут
економіки промисловості АН УРСР і
новостворений у 1992 р. Інститут
економікоправових досліджень НАН
України стали досить відомими науко
вими установами.
Так, масштабними та унікальними
за своїм змістом були дослідження
проблем укріплення дисципліни по
ставок продукції, що здійснювалися
протягом 1972–1974 рр. Дослідження
базувалося на статистичних даних
центральних відомств, а також на да
них 250 підприємств галузей важкої
промисловості. У складі дослідниць
кого колективу налічувалося близько
30 фахівців з права, економіки, кібер
нетики і соціології.
Початку досліджень передувала
спеціально розроблена методика, в
якій містилася процедура проведення
відповідних робіт, визначалися кри
терії та показники впливу на рівень
виконання поставок не тільки санкцій,
а й інших факторів. Як засіб вимірю
вань ступеня такого впливу був обра
ний математичний метод багатофак
торного кореляційнорегресійного
аналізу.
Результати проведених досліджень
знайшли всебічне висвітлення у чис
ленних публікаціях, зокрема у моно
графії [5]. Практичним результатом
було те, що наприкінці 70х років ви
конання договірних поставок рішен
ням урядових органів було поставлене
на перше місце серед оціночних показ
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ників діяльності підприємств промис
ловості.
Це економікоправове дослідження
не було єдиним. Чимало теж масштаб
них (за обсягом та кількістю викорис
таних спеціальних методів) дослі
джень було здійснено й у більш набли
женому до нашого часі. Найбільш ва
гомим серед них було виконання робіт
щодо засобів попередження тінізації
економіки. Зокрема, у співдружності з
великою групою фахівців з математи
ки була розроблена імітаційна модель
відповідних процесів, яка надавала
можливість здійснювати моніторинг
тіньових операцій [6].
Відомо, що початок 90х років став
поворотним пунктом у перебудові
соціальноекономічної та політичної
системи у нашій країні. Ці обставини
внесли й помітні зміни як в орга
нізацію, так і в зміст економікоправо
вих досліджень. Важливою подією
стало й те, що в ті часи було прийнято
рішення Верхової Ради України щодо
підготовки проекту кодифікованого
акта, який би регулював підприєм
ницьку, господарську діяльність. Та
ким актом міг стати і згодом дійсно
став Господарський кодекс.
Стало зрозуміло, що підготувати в
нових умовах (та й ще у стислі стро
ки!) проект Господарського кодексу є
вельми складним, неординарним за
вданням. Тому було вирішено розпо
чати роботу з ретельної підготовки
концепції цього кодексу.
Які головні риси були притаманні
цій концепції? Насамперед у ній був
відображений попередній досвід вирі
шення питань кодифікації господарсь
кого (комерційного) законодавства.
Поза увагою не залишався й відпо
відний досвід інших країн. Ряд важли
вих питань підготовки проекту кодек
су з’ясовувся безпосередньо з фахів
цями Німеччини, Франції та Росії.
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Ключова ідея кодексу — свобода
підприємницької діяльності у межах
суспільного господарського порядку.
Сутність закладеного у норми кодексу
порядку є двоякою: приватні інтереси
бізнесу державою визнаються, підтри
муються та захищаються, а водночас
бізнес спрямовується на врахування
інтересів суспільства.
Таким чином, головним інструмен
том правового впливу на економіку
стає гармонійне поєднання приватно
правових і публічноправових засобів
регулювання. Важливим було й те, що
всі суб’єкти господарювання у всіх
своїх зв’язках ставляться у рівне ста
новище щодо вимог закону і порядку.
Таким шляхом і була закладена основа
партнерства бізнесу і влади [7].
При підготовці проекту кодексу
вважалося, що кодифікація госпо
дарського законодавства повинна ста
ти фактором стабільності «правил
гри» в економіці, тобто важливою умо
вою її сталого розвитку. Водночас ко
декс мав стати стрижнем, системоутво
рюючим фактором у розвитку всього
масиву господарського законодавства.
Відомо, що остаточний варіант ГК
України був прийнятий Верховною
Радою України 19 січня 2003 р., а вве
дений у дію — з 1 січня 2004 р. [8].
Таким чином, у господарському
праві накопичився великий вітчизня
ний і зарубіжний досвід правового ре
гулювання економічних відносин,
досвід насичення відповідного законо
давства підготовленими наукою про
гресивними положеннями, досвід про
ведення конкретних економікоправо
вих досліджень з актуальних проблем
правового регулювання. Був створе
ний великий потенціал господарсько
го права як галузі законодавства, так і
галузі правової науки, що здатен
вирішувати складні й надскладні за
вдання.
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Однак не можна приховувати той
факт, що цей потенціал господарсько
го права поки що не отримав та й не
міг отримати за певних обставин свого
повного втілення на практиці. Тут як
гальмуючі фактори виступають різні
зовнішні обставини. Серед них чимала
вага припадає на відсутність відпо
відного попиту з боку держави.
Якщо тверезо подивитись на наші
суспільні реалії, то не можна було б не
побачити, що в останні роки була
особливо несприятлива атмосфера
для реформування економіки, в тому
числі модернізації того законодавства,
яке регулює відносини в економіці.
Всі ці можливі зрушення поглиналися
тими чи іншими кризовими явищами.
На тлі таких явищ уже майже ніко
го не дивує низький рівень юридичної
освіти і науки. Наприклад, вже давно
зверталася увага на низьку якість
юридичних публікацій. Тут зберегли
ся старі «болячки» й з’явилися нові.
При загальному лавинному зростанні
кількості монографій, підручників і
статей науковий рівень їх не підви
щується, оскільки їхнім авторам не ви
стачає турботи про міцність методо
логічної основи цих робіт, про дійсну
новизну в подачі матеріалу. Багато хто
саме «пишуть» свої твори, насичуючи
їх скороспілими міркуваннями та
компіляціями, а не описують прове
дені самим автором дослідження.
Відомостей про масштабні й системні
дослідження
дійсно
актуальних
проблем попросту немає. Такі болісні
явища можна побачити майже у всіх
галузевих юридичних науках. На
жаль, не оминула їх і наука госпо
дарського права.
Звертає на себе увагу втрата зв’язку
науки із законодавчою практикою, що
стосується правового забезпечення
економіки. Треба визнати, що парла
ментська практика, в якій стали усе
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більш помітними клановість і діля
цтво, по суті відвернулася від науки,
але й наука не проявляє необхідної на
полегливості у відстоюванні своїх по
зицій у питаннях підвищення якості за
конодавства. У результаті ніхто серйоз
но і не думає про виконання вимог, за
кладених у Законі України «Про засади
державної регуляторної політики в
сфері господарської діяльності» від
11 вересня 2003 р. [9]. Але ж у цьому
Законі закріплені обов’язкові приписи
про необхідність усебічного обґрунту
вання законопроектів, про прогнозу
вання майбутньої їх ефективності, про
моніторинги впливу прийнятих актів
на реальні економічні відносини.
Незважаючи на різні перешкоди,
дослідники Інституту економіко
правових досліджень НАН України,
опираючись на накопичений раніше
науковий потенціал, все ж таки спро
моглися здійснити аналітичні роботи,
завданням яких було виявлення при
чин недостатньої результативності
господарського законодавства саме в
останні роки. У результаті було зроб
лено ґрунтовний висновок про те, що
це законодавство потребує масштаб
ної модернізації. Відповідно до цього
були розроблені спеціальна концепція
та практичні рекомендації [10].
Світова практика давно довела, що
законодавство можна назвати циві
лізованим лише тоді, коли воно є сис
темним балансом доцільності, спра
ведливості й стабільності. Згаданий
аналіз показав, що таких якостей поки
що не вистачає у сучасному госпо
дарському законодавстві. І з кожним
роком понад міру зростає обсяг цього
законодавства, збільшується його не
узгодженість і нестабільність. Ясно,
якщо постійно змінюються «правила
гри» для бізнесу, то це не може прине
сти очікуваних результатів суспіль
ству. Виявлено також, що останнім ча
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сом весь величезний масив госпо
дарського законодавства опинився
перед низкою й таких серйозних
викликів, на які поки що не знайдено
адекватних відповідей. Так, у процесі
реалізації положень ГК України ви
никла проблема, зумовлена невідпо
відністю між кодифікованими норма
ми й тими нормами, які були прийняті
раніше й не піддавалися кодифікації.
Усе більш серйозною перешкодою для
ефективної реалізації актів госпо
дарського законодавства стає їхня
множинність. За цим явищем прихо
вується ще більш істотна погроза —
надлишкове регулювання тих або
інших сфер господарських відносин,
що невиправдано обмежує свободу дій
підприємців і підвищує ступінь ризи
ку для потенційних інвесторів.
Проте, як уже зазначалося у цій
статті, законотворча діяльність ук
раїнського парламенту останнім часом
значною мірою втратила керованість і,
як не дивно, своє справжнє призна
чення. Стає усе більш очевидним, що в
парламенті відсутня системна робота
щодо вдосконалення законодавства.

А вона, у свою чергу, неможлива без
потужної політичної волі, яка б на
решті поставила на перше місце за
гальнонаціональні інтереси, а не кла
нові інтереси великих бізнесових груп,
котрі часто й диктують пріоритети в
законодавчій діяльності.
Тільки завдяки твердій і розумній
політичній волі можливе проведення
модернізації господарського законо
давства. І тільки це було б справж
ньою відповіддю на всі ті погрози й
виклики, які нині постали перед дер
жавною регуляторною політикою у
сфері господарської діяльності. По
вторимо, що вченими вже розроблено
концепцію такої модернізації. Однак
поки що жодний із державних органів
у нашій країні не зацікавився цією
конструктивною ідеєю, не помітивши
насправді кризові явища у цій сфері.
При всьому цьому, очевидно, не да
ремно говориться про те, що криза —
це зовсім не провал і не глухий кут. Це
привід для очищення, наполегливої
творчої роботи. Це не тільки мож
ливість, а й кричуща необхідність ре
форм.
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С

еред основних завдань еконо
мічної політики держави від
повідно до ст. 10 ГК України є
структурногалузева політика, спря
мована на здійснення державою про
гресивних змін у структурі народного
господарства, удосконалення міжгалу
зевих та внутрішньогалузевих про
порцій, стимулювання розвитку галу
зей, які визначають науковотехніч
ний прогрес, забезпечують конкурен
тоспроможність вітчизняної продукції
та зростання рівня життя населення.
Складовими цієї політики є сфери
економічної політики, щодо яких дер
жава здійснює відносно самостійний
комплекс заходів стимулюючого
впливу. Серед таких напрямів зазначе
но також і інвестиційну політику,
спрямовану на створення суб’єктам
господарювання необхідних умов для
залучення і концентрації коштів на по
треби розширеного відтворення ос
новних засобів виробництва, переваж
но у галузях, розвиток яких визначено
як пріоритети структурногалузевої
політики, а також забезпечення ефек
тивного і відповідального використан
ня цих коштів та здійснення контролю
за ним [1].

Одним із результатів структурно
галузевої та інвестиційної політики
багатьох країн є виокремлення такої
галузі економіки, як екологічне
підприємництво, досвід розвитку яко
го свідчить про свою практичну не
обхідність та економічну вигоду як
для підприємців, що займаються ним,
так і для інших, які використовують
результати їх діяльності, а тим
більше — для держави та її громадян.
Особлива увага розвитку такого ви
ду підприємництва мала б приділя
тись, але не приділяється у нашій дер
жаві, де багато років фахівці продов
жують стверджувати про наявність
екологічної кризи та відсутність будь
яких зрушень у її подоланні. Так,
офіційне підтвердження цьому є у
Концепції національної екологічної
політики України на період до 2020 р.,
схваленої Кабінетом Міністрів Украї
ни 17 жовтня 2007 р., за якою в країні
антропогенне та техногенне наванта
ження на навколишнє природне сере
довище в кілька разів перевищує від
повідні показники розвинених країн
світу та продовжує зростати; три
валість життя в Україні становить у
середньому близько 66 років, що знач
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ною мірою зумовлено зазначеним на
вантаженням, зокрема забрудненням
довкілля підприємствами, головним
чином, гірничовидобувної, мета
лургійної, хімічної промисловості,
енергетичного сектору; у нас найви
щий у Європі рівень розораності зе
мель, споживання водних ресурсів, ви
рубування лісів; близько 15 % тери
торії України з населенням понад
10 млн перебуває у критичному еко
логічному стані тощо. І при цьому —
відсутність ефективної системи управ
ління у сфері охорони навколишнього
природного середовища та більш
повільне, ніж очікувалося, проведення
структурних реформ і модернізації
технологічних процесів в умовах зрос
тання національної економіки призво
дить до збільшення рівня забруднення
та зумовлює підтримку старих, не
ефективних підходів до використання
енергетичних і природних ресурсів
[2].
Водночас слід визнати, що окремі
види такого підприємництва неодно
разово згадуються у багатьох доку
ментах, за якими держава взяла на се
бе певні зобов’язання. Так, відповідно
до зазначеної Концепції мета реалі
зації національної екологічної політи
ки спрямована на соціальноеко
номічний розвиток України для забез
печення переходу до сталого розвитку
економіки та впровадження екологіч
но збалансованої системи природоко
ристування. Ця Концепція серед
іншого передбачає: забезпечення сти
мулювання виробників до застосуван
ня екологічно безпечних ресурсо та
енергозберігаючих технологій; змен
шення обсягів викидів і скидів шкід
ливих речовин, мінімізація утворення
відходів та комплексного використан
ня матеріальносировинних ресурсів;
стимулювання впровадження еколо
гічно безпечних технологій та приро
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доохоронних систем, стимулювання
виробників до зміни моделі ресур
соємного виробництва; стимулювання
заходів з охорони і відтворення при
родноресурсного потенціалу держави
за рахунок створення відповідних еко
номічних умов (інвестиційних, подат
кових, кредитних тощо).
Спроба вирішити питання розвит
ку окремих видів зазначеного під
приємництва (діяльність, пов’язана із
збиранням і заготівлею окремих видів
відходів, утилізація відходів і змен
шення обсягів їх утворення) була
зроблена у Законі України «Про від
ходи» від 7 березня 2002 р., яким пе
редбачено стимулювання заходів що
до утилізації відходів та зменшення
обсягів їх утворення (ст. 40), фінансу
вання заходів у сфері поводження з
відходами, у тому числі й за рахунок
коштів Державного бюджету України,
передбачених на проведення заходів,
що включаються в Державну програ
му соціального та економічного роз
витку України (ст. 41) [3]. Але реаль
ний стан здійснення зазначених видів
діяльності свідчить про надзвичайно
низький рівень реалізації норм Закону
щодо розвитку підприємництва у цьо
му напрямі.
Зазначене вище та положення інших
документів щодо державної політики
України у галузі охорони довкілля, ви
користання природних ресурсів та за
безпечення екологічної безпеки під
тверджують, що самого декларування
необхідності розвитку екологічного
підприємництва у документах еко
логічного спрямування без вирішення
питань господарського керівництва
ним недостатньо, а відсутність ціле
спрямованої, послідовної організації та
кого підприємництва з боку держави є
перешкодою для отримання макси
мально можливих позитивних резуль
татів та не дозволяє суб’єктам господа
27

А. Бобкова

рювання здійснювати таке підприєм
ництво без підвищеного ризику.
На необхідність розвитку такого
підприємництва в Україні неодноразо
во звертали увагу в економічній на
уковій літературі такі вчені: Л. Мель
ник [4; 5], Є. Какутич [6], В. Шевчук,
Ю. Навроцький, Ю. Саталкін [7],
І. Патока [8], Г. Шоган [9] та інші, у
працях яких безпосередньо чи опосе
редковано вказувалось на необхід
ність керівництва цим видом під
приємництва, його правовим забезпе
ченням та участі держави в його орга
нізації. Разом з тим в юридичній науці
питання господарського керівництва
екологічним підприємництвом фак
тично не були предметом окремих
досліджень.
Наведене свідчить про актуаль
ність і доцільність цієї теми дослі
дження, метою якого є обґрунтування
пропозицій щодо уточнення еко
логічного підприємництва як об’єкта
господарського керівництва, змісту
такого керівництва та однієї з форм
цього керівництва зазначеним під
приємництвом.
Досягнення мети потребує насам
перед визначення таких понять, як
«екологічне підприємництво» та «гос
подарське керівництво», на яких буде
ґрунтуватись подальше дослідження.
У науковій літературі та інших
джерелах зустрічається декілька різ
них понять щодо екологічного під
приємництва. Серед них — визначен
ня, закріплене у Модельному законі
про засади екологічного підприєм
ництва, прийнятому на п’ятнадцятому
пленарному засіданні Міжпарла
ментської асамблеї держав — учас
ників СНД від 13 червня 2002 р.,
згідно з яким екологічне підприєм
ництво — це виробнича, науково
дослідна, кредитнофінансова діяль
ність із виробництва товарів, виконан
28

ня робіт та надання послуг, що мають
цільовим призначенням забезпечення
збереження та відновлення навколиш
нього середовища та охорону природ
них ресурсів [10]. Для уточнення ви
значення екологічного підприємниц
тва представляє інтерес і класифікація
такого підприємництва, запропонова
на Г. Шоган, яка до останнього відно
сить: виробництво екологічно чистої
продукції, впровадження екологічно
чистих виробничих процесів, впрова
дження енерогозберігаючих техно
логій, скорочення витрат на вироб
ництво, впровадження додаткових
технологій, заміщення виробництва,
переробка та регенерація відходів, ви
пуск екологічно чистої продукції, що
модифікує виробничі процеси других
фірм [9, 8].
Отже, таке підприємництво безпо
середньо спрямоване на ресурсозбере
ження, яке, з одного боку, забезпечує
скорочення питомого витрачання при
родної сировини на одиницю кінцевої
продукції, а з другого — зменшує нега
тивне навантаження на навколишнє
середовище за рахунок інноваційної
складової при здійсненні цього під
приємництва.
Аналіз зазначених та інших визна
чень, що використовуються стосовно
екологічного підприємництва, дає
змогу узагальнити його ознаки, серед
яких: 1) виробництво продукції, вико
нання робіт і надання послуг спеціаль
ного (природоохоронного) призначен
ня, якто: виробництво товарів та по
слуг з вимірювання, попередження,
обмеження або компенсації еколо
гічної шкоди, ліквідації відходів та
зниження рівня шуму, екологічно
чисті технології, застосування яких
мінімізує використання сировини та
забруднення довкілля, тощо; 2) безпо
середня спрямованість такого під
приємництва (його результатів) на за
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

ДО ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ

безпечення екологічної безпеки, ра
ціонального використання природних
ресурсів, підвищення рівня охорони
навколишнього середовища; 3) здійс
нення на основі впровадження у ви
робництво екологічних інновацій, а
саме: нові продукти, нові технології,
нові способи організації виробництва
тощо; 4) низький прибутковий ко
ефіцієнт і підвищений ризик збитко
вості, зумовлені необхідністю сут
тєвих інвестицій для започаткування
такої діяльності.
Таким чином, екологічне підприєм
ництво — це види інноваційної діяль
ності суб’єктів господарювання з ви
робництва продукції, виконання робіт
і надання послуг спеціального (приро
доохоронного) призначення, спрямо
вані на забезпечення екологічної без
пеки, раціонального використання
природних ресурсів, підвищення рів
ня охорони навколишнього середови
ща з метою отримання прибутку.
Як зазначалось раніше автором, на
працювання в економічній науковій
літературі про види екологічного
підприємництва дають змогу ствер
джувати, що наразі є всі передумови
для формування такого підприєм
ництва як галузі економіки, зважаючи
на те, що відповідно до Національного
класифікатора України ДК 009: 2005
«Класифікація видів економічної
діяльності» галузь — це сукупність усіх
виробничих одиниць, які беруть участь
переважно в однакових або подібних
видах виробничої діяльності [11].
Така зміна у структурі економіки
країни, як і будьякі інші структурні
зміни, викликані часом, може бути
ефективною за умови широкого вико
ристання державних важелів, тобто з
опорою на централізовані важелі регу
лювання, державне планування тощо
[12]. З урахуванням цього однією з
обов’язкових умов розвитку еколо
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гічного підприємництва, як зазнача
лось, є господарське керівництво ним
(керівництво — спрямовуюча діяль
ність відповідно до чогонебудь, з ура
хуванням чогонебудь. — А. Б.). При
цьому серед багатьох підходів щодо
господарського керівництва для до
сягнення мети цього дослідження за
основу взято позицію В. Лаптєва,
який вважає, що господарське керів
ництво — це широке поняття, що
охоплює різні форми (види) керівної
діяльності, серед яких: нормативне
правове регулювання, планування,
управління та контроль [13].
Такий підхід наразі цілком відпо
відає потребам часу і може бути кон
кретизований щодо екологічного під
приємництва таким чином: норматив
не правове регулювання — це встанов
лення у правових нормах правил
здійснення такого підприємництва;
планування — це визначення перспек
тив його розвитку шляхом запрова
дження стратегічного планування та
визначення щорічних темпів і показ
ників розвитку відповідної госпо
дарської діяльності; управління — це
діяльність уповноважених органів з
організації екологічного підприєм
ництва; контроль — перевірка дотри
мання правового режиму екологічного
підприємництва.
Розгляд кожної із зазначених форм
господарського керівництва дасть
змогу окреслити перспективи розвит
ку екологічного підприємництва, про
те у межах цього дослідження буде
представлена лише перша форма тако
го керівництва.
Вирішальне значення у господарсь
кому керівництві має нормативне пра
вове регулювання, що зумовлено не
обхідністю визнання екологічного
підприємництва як сукупності видів
господарської діяльності та встанов
лення для них особливостей правово
29
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го регулювання з урахуванням їх на
лежності до специфічної сфери су
спільного виробництва, необхідності
використання специфічних ресурсів
та спрямованості на спеціальний
(природоохоронний) результат. Зна
чення цієї форми зумовлено і тим, що
всі інші форми господарського ке
рівництва здійснюються на підставі, у
межах та у спосіб, які визначені зако
нодавством, про що йдеться у ст. 19
Конституції України.
На законодавчому рівні потребують
вирішення насамперед такі питання:
визначення екологічного підприєм
ництва та його видів, особливості пра
вового статусу суб’єктів такого
підприємництва, економікоправовий
механізм його здійснення (фінансу
вання, оподаткування, кредитування,
субсидіювання, ціноутворення, дер
жавне замовлення тощо), закріплення
засобів і форм державного та місцевого
регулювання цього підприємництва,
відповідальність тощо.
При вирішенні зазначених питань
доцільно урахувати вже визначені
законодавством особливості щодо ок
ремих видів такого підприємництва,
якто діяльності, пов’язаної зі збиран
ням і заготівлею окремих видів від
ходів, утилізацією відходів і зменшен
ням обсягів їх утворення, щодо яких
відповідні положення представлені у
Законі України «Про відходи».
Зокрема, представляють інтерес пе
редбачені ст. 40 цього Закону заходи
стимулювання господарської діяль
ності, серед яких: а) пільги щодо опо
даткування прибутку від реалізації
продукції, виготовленої з використан
ням відходів; б) пріоритетне державне
кредитування; в) спеціальні державні
субсидії на зменшення відсотків за
банківські кредити, пов’язані з інвес
тиціями, що спрямовуються на утилі
зацію відходів і виготовлення відпо
30

відного устаткування; г) дотації з Дер
жавного бюджету України, респуб
ліканського бюджету АР Крим і місце
вих бюджетів для перевезення від
ходів (вторинної сировини) чи напів
фабрикатів, одержаних з цих відходів;
д) інформація щодо технологічних
можливостей утилізації відходів;
е) дотації з фондів охорони навколиш
нього природного середовища та
інших джерел; є) пільги щодо попов
нення обігових коштів підприємств,
установ та організацій — суб’єктів гос
подарської діяльності, що здійснюють
збирання і заготівлю, оброблення (пе
рероблення) і утилізацію відходів як
вторинної сировини, за умови цільо
вого використання цих коштів для
придбання та переробки таких
відходів.
Для забезпечення системності пра
вового регулювання зазначених відно
син доцільно: внести одночасно від
повідні зміни до ГК України, законів
України «Про охорону навколишньо
го середовища», «Про інноваційну
діяльність» та ін.; розробити проект
закону України «Про екологічне
підприємництво» та проекти відпо
відних постанов уряду для реалізації
положень законів. Зокрема, доцільно у
ГК України внести зміни до ч. 1 ст. 16,
доповнивши її видами виробництв
продукції природоохоронного значен
ня; ч. 2 ст. 327, доповнивши абзац 4
словами «іншої продукції, робіт, по
слуг природоохоронного призначен
ня». Закон України «Про охорону на
вколишнього середовища» необхідно
доповнити ст. 411 «Екологічне під
приємництво», в якій дати визначення
такого підприємництва, закріпити
право Кабінету Міністрів України
визначати критерії та перелік його
видів, передбачити можливість під
тримки такого підприємництва держа
вою та органами місцевого самовряду
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вання тощо. У Законі України «Про
інноваційну діяльність» доцільно до
повнити ч. 1 ст. 16 щодо визнання
інноваційним підприємством під
приємства (об’єднання підприємств)
будьякої форми власності, якщо по
над 50 % обсягу його продукції (у гро
шовому вимірі) за звітний податковий
період є інноваційні продукти і (або)
інноваційна продукція природоохо
ронного призначення.
Особливу увагу необхідно приділи
ти розробленню Закону України «Про
екологічне підприємництво», метою
якого має бути визначення такого
підприємництва, як пріоритетного на
пряму економічного розвитку держа
ви, формування правових, організа
ційних, економічних основ екологіч
ного підприємництва як особливої
галузі економіки, забезпечення ста
більності умов такого підприємництва
тощо. У такому законі необхідно
закріпити основи державної політики
у бюджетній, кредитній, ціновій, стра
ховій, регуляторній та інших сферах
державного регулювання щодо стиму
лювання виробництва природоохо
ронної продукції та розвитку еколо
гічно ринку, а також забезпечення
раціонального використання природ
них ресурсів і екологічної безпеки.
При розробленні цього закону за
основу доцільно взяти Модельний за
кон про засади екологічного під
приємництва, зокрема щодо визначен
ня: його поняття, отримання статусу
суб’єкта такого підприємництва, ком
петенції органів державної влади та
місцевого самоврядування у сфері

екологічного підприємництва, основ
них напрямів державної підтримки
цього підприємництва, управління
формуванням ринку продукції (робіт,
послуг) природоохоронного призна
чення, основ нормативного регулю
вання цього підприємництва тощо.
Таким чином, підхід до екологічно
го підприємництва як окремої галузі
економіки, що має інноваційний ха
рактер та спрямування на вирішення
екологічних проблем, з урахуванням
підходу до господарського керівництва
як сукупності форм (видів) керівної
діяльності держави щодо такого
підприємництва (нормативне правове
регулювання, планування, управління
та контроль) сприятиме вирішенню
екологічних проблем сьогодення.
При цьому першим кроком до за
безпечення розвитку екологічного
підприємництва має стати нормативне
правове регулювання цих відносин,
комплексний підхід до якого дасть
змогу узагальнити та конкретизувати
підходи, вже заявлені державою, на
працювання в економічній та юри
дичній літературі, досвід інших країн
щодо організації та здійснення такого
підприємництва.
Наступним кроком у дослідженні
розглянутих питань має стати конкре
тизація інших, представлених у цій
статті, форм господарського керівни
цтва екологічним підприємництвом,
бо результативність керівництва,
впровадження названих форм та їх по
зитивний вплив на таке підприєм
ництво залежать від узгодженості цих
форм.
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Н

ині Україна переживає склад
ний період економічної, со
ціальної нестабільності, тому
вирішальне значення має питання за
лучення інвестицій в економіку Украї
ни. Для вирішення цього питання на
самперед необхідно забезпечити ста
більність українського законодавства і
на законодавчому рівні гарантувати
інвесторам реальні, а не декларативні
можливості захистити свої права та
інтереси.
Мета цієї статті — проаналізувати
проблеми, які виникають в інвесторів,
та окреслити напрями вирішення цих
проблем.
Питання залучення інвестицій
досліджуються вченими і практиками
як в Україні, так і за кордоном (напри
клад, такими як: В. Мамутов, О. Він
ник, А. Виноградова, Р. Грищенко,
О. Семерак, В. Стойка, П. Хінкін,
П. Філіпов і багатьма іншими), і, зда
валося б, нічого нового у зв’язку з цим
сказати не можна, але після ухвалення
ГК України від 16 січня 2003 р. з’яви
лися нові можливості для залучення
інвестицій, які недостатньо використо
вуються на практиці. «Наявність Гос
подарського кодексу України сприяє
підвищенню рівня стабільності зако
нодавства, що має важливе економічне

і юридичне значення, полегшує сис
темне вивчення і подальше вдоскона
лення законодавства» [1, 66]. «Як відо
мо, масив господарського законодав
ства налічує багато сотень законів і
інших нормативних актів. Кодифіку
вати цю множину потрібно і можна,
але у декілька етапів. Створення Гос
подарського кодексу України — це
важливий, але всетаки не єдиний, а
тільки перший етап кодифікації» [1,
65]. «Ефективність законодавства за
безпечується не тільки його змістом,
але і формою. Про це свідчить досвід
Німеччини, Франції, Австрії, які не
давно модернізували свої кодекси, що
регулюють господарську діяльність,
істотно доповнивши їх. І економіка на
званих країн знаходиться на більш ви
сокому рівні, ніж у нас» [2, 11].
ГК України передбачає державні
гарантії захисту суб’єктів інвестицій
ної діяльності, які можна поділити на
дві групи.
Перша група включає загальні
гарантії захисту прав, які можуть за
стосовуватися відносно всіх суб’єктів
господарювання.
Згідно зі ст. 20 ГК України держава
забезпечує захист прав і законних
інтересів суб’єктів господарювання
шляхом:
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• визнання наявності або відсут
ності прав;
• визнання повністю або частко
во недійсними актів органів державної
влади і органів місцевого самовряду
вання, актів інших суб’єктів, що супе
речать законодавству, ущемляють
права і законні інтереси суб’єкта гос
подарювання або споживачів;
• визнання недійсними госпо
дарських операцій з підстав, передба
чених законом;
• відновлення положення, що іс
нувало до порушення прав і законних
інтересів суб’єктів господарювання;
• припинення дій, що порушу
ють право або створюють загрозу його
порушення;
• присудження до виконання
обов’язку в натурі;
• відшкодування збитків;
• застосування штрафних санкцій;
• застосування оперативногос
подарських санкцій;
• застосування адміністративно
господарських санкцій;
• встановлення, зміни і припи
нення господарських правовідносин;
• іншими способами, передбаче
ними законом.
Друга група передбачає гарантії за
хисту прав безпосередньо суб’єктів
інвестиційної діяльності, серед них
можна виокремити такі:
• застосування державних га
рантій захисту іноземних інвестицій
при зміні законодавства про іноземні
інвестиції (п. 2 ст. 397 ГК України);
• гарантії щодо примусового ви
лучення, а також від незаконних дій
органів влади і їх посадових осіб (п. 4
ст. 397 ГК України);
• компенсація і відшкодування
збитків іноземним інвесторам (п. 5
ст. 397 ГК України);
• гарантії при припиненні інвес
тиційної діяльності (ст. 399 ГК України);
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• гарантії переказу прибутків і
використання доходів від іноземних
інвестицій (ст. 398 ГК України).
Необхідно відзначити, що державні
гарантії для суб’єктів інвестиційної
діяльності передбачені й іншими зако
нодавчими актами. Наприклад, Зако
ном України «Про інвестиційну
діяльність» від 18 вересня 1991 р.,
Законом України «Про режим інозем
ного інвестування» від 19 березня
1996 р. Проте ці законодавчі акти вста
новлюють обмеження застосування
державних гарантій. Так, у ст. 19 Зако
ну України «Про інвестиційну діяль
ність» вказується, що державні га
рантії захисту інвестицій — це система
правових норм, які спрямовані на за
хист інвестицій і не стосуються питань
фінансовогосподарської діяльності
учасників інвестиційної діяльності і
сплати ними податків, зборів (обов’яз
кових платежів). Але саме зобов’язан
ня держави в наданні фінансових
пільг (податкових, митних) є найпри
вабливішим стимулом для інвесторів
при виборі країни для вкладення інве
стиційних коштів і основою для розра
хунку подальшої економічної діяль
ності
суб’єкта
господарювання.
«Практика залучення іноземних інве
стицій свідчить, що їх об’єм залежить
від рівня гарантій захисту і правового
механізму їх забезпечення, які перед
бачаються законодавством приймаю
чої країни» [3, 71].
По суті, Закон України «Про інвес
тиційну діяльність» містить деклара
цію про державні гарантії, яка не може
бути практично застосована інвесто
рами для захисту своїх законних прав
та інтересів. З цього приводу ряд авто
рів відзначили, що проблема реалізації
в Україні законодавчо закріпленої га
рантії захисту іноземних інвестицій
від зміни законодавства не вирішена,
підприємства з іноземними інвести
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ціями фактично не могли здійснювати
захист своїх інтересів, що охороняли
ся законом [4, 16; 5, 27].
У ситуації, що склалася, саме нор
ми ГК України надають інвесторам
можливість скористатися реальними,
а не декларативними гарантіями для
захисту своїх інтересів при зміні зако
нодавства України. Так, ст. 397 Кодек
су передбачає, що у разі зміни законо
давства про режим іноземного інвес
тування на вимогу іноземного інвесто
ра у випадках і порядку, встановлених
законом, застосовуються державні га
рантії, які визначаються законодав
ством, що діяло на момент вкладення
інвестицій. Таким чином, ГК України
не передбачає обмежень для застосу
вання гарантії від зміни законодавства
щодо фінансовогосподарської діяль
ності суб’єктів господарювання. Ця га
рантія застосовується на вимогу інвес
тора відносно будьяких питань, якщо
змінилося законодавство порівняно з
тим, яке діяло на момент вкладення
інвестицій. Тому періодичні, безпід
ставні розмови про відміну Госпо
дарського кодексу відлякують по
тенційних інвесторів, оскільки «пра
вила гри» змінюються з блискавич
ною швидкістю, адже саме ГК Україні
надає інвесторам реальні, а не декла
ративні гарантії захисту інвестицій.
Практичне застосування вказаної
норми ГК України можна наочно по
бачити на прикладі ситуації, яка скла
лася в Україні після ухвалення Закону
України «Про внесення змін до Зако
ну України «Про Державний бюджет
України на 2005 рік» і інші законо
давчі акти» від 25 березня 2005 р.,
який набув чинності 31 березня
2005 р. Згідно з цим законодавчим ак
том були скасовані пільги і гарантії
для інвесторів у спеціальних еконо
мічних зонах, на територіях пріори
тетного розвитку, а також в умовах
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інших різновидів спеціального режи
му господарювання. «Прийняття За
кону України «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бю
джет України на 2005 р.» та деяких
інших законодавчих актів України»
від 25 березня 2005 р., який скасував
пільговий режим у СЕЗ, а відтак і фак
тично позбавив гарантій інвесторів
СЕЗ щодо незмінності правового ре
жиму їхньої діяльності, спровокувало
численні позови суб’єктів СЕЗ про
відшкодування збитків, завданих
діями української держави, створило
небезпеку застосування фінансових
санкцій до України. Одним із найбільш
постраждалих унаслідок радикальної
«ліквідації» всіх СЕЗ, розташованих
на території України, виявилися поль
ські підприємці, які реалізовували
значну кількість інвестиційних про
ектів у спеціальних економічних зонах
на заході держави» [7, 202]. «Невдовзі
шкода національним інтересам Украї
ни від таких різких економічних захо
дів стала очевидною» [6, 194].
Як показала практика, скасування
пільг та гарантій не тільки не виріши
ло наявні в державі проблеми, а й заго
стрило соціальноекономічні, правові,
політичні проблеми.
Поперше, розгляду закону не пере
дувала публікація проекту закону для
обговорення, не було ані економічного
обґрунтування, ані прогнозу наслідків
його ухвалення, тобто була порушена
процедура, встановлена Законом
України «Про принципи державної
регуляторної політики у сфері госпо
дарської діяльності» від 11 вересня
2003 р., що набув чинності в січні
2004 р. одночасно з ГК України.
Подруге, відміна пільг і гарантій в
умовах спеціального режиму господа
рювання призвела до порушення ряду
норм права. Таких, як ст. 58 Консти
туції України від 28 червня 96 р., ст. 15
35

О. Зельдіна

Закону України «Про засади держав
ної регуляторної політики у сфері гос
подарської діяльності» від 11 вересня
2003 р.
Потретє, почався процес скорочен
ня робочих місць на підприємствах, де
були скасовані пільги, оскільки таким
чином суб’єкти господарювання нама
галися вирішити спонтанно виниклі
економічні проблеми. Істотно скоро
тилося число створюваних нових ро
бочих місць. Так, якщо режими
спеціальної економічної зони і тери
торії пріоритетного розвитку були по
штовхом для створення нових вироб
ництв і модернізації підприємств, що
діяли, то відміна пільг і гарантій при
пинила цей процес. Як наслідок
збільшилася кількість безробітних,
скоротилося надходження прибутко
вого податку.
Почетверте, на практиці виникли
проблеми реалізації норм права. Так,
після огульної відміни Верховною Ра
дою України пільг були скасовані
підзаконні нормативноправові акти,
які регулюють порядок здійснення
господарської діяльності в спеціаль
них економічних зонах і територіях
пріоритетного розвитку. В результаті
виникла парадоксальна ситуація, коли
через відміни пільг підприємства, що
знаходяться в спеціальній економіч
ній зоні, були позбавлені можливості
здійснювати господарську діяльність
як на основі спеціального, так і на
основі загального законодавства Ук
раїни. Наведемо приклад: митні та по
даткові органи України вимагали з
підприємств, що знаходяться на тери
торії спеціальної економічної зони,
сплати ПДВ при вивезенні готової
продукції зі спеціальної економічної
зони на територію України по одній і
тій самій господарській операції, тобто
по суті йдеться про подвійне оподат
кування, що суперечить законодавст
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ву України. Для вирішення цієї про
блеми ряд підприємств були виму
шені звернутися в судові органи, і ли
ше після рішень судових органів вка
зані підприємства змогли нормально
здійснювати господарську діяльність.
«Те, що сталося з вільними еко
номічними зонами, це зашкодило не
тільки інвесторам, це зашкодило
іміджу України... так не можуть пра
цювати серйозні бізнесмени... Те, що
сталося з економічними зонами, не
відповідає необхідним вимогам... В
Польщі також є економічні зони... Нам
треба було зміцнювати правила гри в
цих зонах, скорочувати пільги, але все
це потребувало часу, консультацій з
бізнесом, який у цих зонах працює, і
досягнути такого компромісу, який би
відповідав інтересам і країни, і Євро
пейського Союзу... і бізнесменів... Тре
ба було Україні подивитися на це, як
інші країни це роблять, і в Україні ана
логічно зробити» [9].
Після зміни Президента та Уряду
змінилося відношення до заохочу
вальних спеціальних режимів госпо
дарювання і було ухвалено рішення
про відновлення діяльності СЕЗ і
ТПР. «На сучасному етапі реалізації
стратегії європейської інтеграції Ук
раїни важливу роль відіграє функціо
нування спеціальних економічних зон.
Вони виступають одним з важливих
факторів позитивного впливу на акти
візацію зовнішньої торгівлі та акуму
лювання іноземних інвестицій у при
кордонних регіонах України» [7, 201].
«Зменшення та припинення держав
ної допомоги суб’єктам господарюван
ня спеціального режиму господар
ської діяльності призводить до змен
шення соціальноекономічних показ
ників в регіонах їх розташування та
країни в цілому. А відтак, відмовляти
ся від застосування такого потужного
інструментарію впливу на економіку
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суперечить національним інтересам
України» [6, 194].
У цій ситуації виникла необхід
ність визначення правової основи, що
дає змогу вирішити проблему, яка
створилася, в рамках наявного право
вого поля. У зв’язку з цим доцільно
звернутися до Рішення Конституцій
ного Суду України від 22 травня
2008 р. № 10рп/2008 [8]. У цьому
Рішенні наголошується, що Закон про
Держбюджет є основним фінансовим
документом держави. Через своє спе
ціальне призначення цей Закон не по
винен регулювати відношення в
інших сферах суспільного життя. Кон
ституція України не надає Закону про
Держбюджет вищу юридичну силу
щодо інших законів. Таким чином,
КСУ дійшов висновку, що Законом
про Держбюджет не можна вносити
зміни до інших законів, припиняти їх
дію або скасовувати їх, оскільки це
створює суперечність у законодавстві,
і як наслідок — скасовує або обмежує
права і свободи людини та громадяни
на. У Рішенні КСУ наголошується, що
у разі потреби припинення дії законів,
внесення в них змін і доповнень по
винні прийматися окремі закони. Не
зважаючи на Рішення КСУ, й досі за
конодавство України не приведене у
відповідність до викладених вище ви
мог, не компенсовані втрати інвесто
рам у результаті незаконного (на дум
ку КСУ) скасування пільг і гарантій.

Чи може така ситуація сприяти поліп
шенню міжнародного іміджу України,
збільшенню інвестиційних надхо
джень? Ще одне важливе питання: хто
відповідатиме за такі незаконні, шкід
ливі дії? Очевидно, відсутність відпо
відальності за неправомірне скасуван
ня тих чи інших норм права породжує
черговий виток непродуманих, необ
ґрунтованих дій. Ця ситуація наочно
показує доцільність, важливість гли
бокого і всебічного економікоправо
вого аналізу питання, перш ніж прий
мати будьякі рішення. Тим більше,
якщо ці рішення ухвалюються на за
гальнодержавному рівні.
На завершення необхідно зазначи
ти, що в Україні існує проблема недо
статнього використання інвестиційно
го потенціалу, яка пов’язана з неста
більністю, постійними змінами і пору
шеннями чинного законодавства
України. Тому держава та її органи, з
урахуванням наявного негативного
досвіду необґрунтованого скасування
пільг в умовах спеціального режиму
господарювання, повинні вжити всіх
необхідних заходів для виправлення
допущеної помилки. І найважливі
ше — не допускати надалі необдуманої
зміни законодавства, порушень прин
ципів державної регуляторної політи
ки, оскільки такі порушення ведуть до
негативних соціальноекономічних
наслідків.
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П

ісля прийняття ГК України на
ука господарського права отри
мала новий поштовх. Захищено
13 докторських та понад 90 канди
датських дисертацій. Утворено кафед
ри господарського права у багатьох
юридичних ВНЗ, у тому числі у двох
провідних центрах підготовки юрис
тів — в Одеській національній юри
дичній академії та Національній
юридичній академії України імені
Ярослава Мудрого. Побачили світ не
лише ґрунтовні підручники з госпо
дарського права, а й відбулося певне
структурування основних наукових
шкіл господарського права, кожна з
яких представлена київськими, до
нецькими, харківськими та одеськими
науковцями, хоча й має самостійні на
прями досліджень, але досить плідно
взаємодіють одна з одною у сфері під
готовки науковопрактичних комен
тарів, наукового супроводу законо
проектних робіт тощо. Відчутно поси
лилася взаємодія суддів господарсь
ких судів із науковцями у проведенні
спільних заходів щодо узагальнення
практики застосування та тлумачення
господарського законодавства. Роз

роблена Концепція модернізації гос
подарського законодавства на базі ГК
України [1], що узагальнила пропо
зиції стосовно вирішення проблем
вдосконалення та компактизації цього
законодавства після перших років
чинності ГК України.
Все це наочно демонструє, що коди
фикація законодавства (зокрема гос
подарського) дає змогу на базі уодно
манітнення підходів до предмета та
методу галузі права акумулювати на
укові зусилля для вирішення проблем
юридичної підготовки фахівців та вдо
сконалення законодавства.
Хоча сьогодні науковці не мають за
хмарних очікувань щодо належного
відображення у законодавчих актах їх
рекомендацій, але від цього не втра
чається опосередкований вплив науко
вих розробок на процеси законотвор
чості в галузі економіки, і навпаки,
процесів законотворчості на актуалі
зацію проблем науки господарського
права.
Передусім йдеться про те, що зако
нотворча діяльність, навіть у формі
часто безсистемного утворення еконо
мікоправових новел, здатна підтвер
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дити чи спростувати багато висновків
науки господарського права. Адже
правотворчість об’єктивно тяжіє до
реальних потреб суспільних відносин,
та, зрештою, має певні об’єктивні зако
номірності, що вказують на напрями
подальшого економікоправового роз
витку.
Найпершою тут звертає на себе
увагу ситуація з поширенням у право
вому просторі України інституту пра
ва господарського відання та опера
тивного управління, які не були вклю
чені у новий Цивільний кодекс 2003 р.
у зв’язку з тим, що цивілісти вважали
необхідним наділити усіх юридичних
осіб правом власності на закріплене за
ними майно [2]. Але ці інститути було
збережено у ГК України та в іншому
господарському законодавстві, врахо
вуючи давнє відстоювання правника
мигосподарниками ціннісних харак
теристик цих обмежених речових прав
у зв’язку із фактичною та юридичною
неможливістю наділення підприємств
державного та комунального секторів
економіки правом [приватної] влас
ності [3].
Зокрема, після прийняття нових
ЦК та ГК України було прийнято
більше десяти законів, що передбачи
ли право господарського відання
та/або оперативного управління як
складові правового режиму майна
юридичних осіб публічного права
(ст. 20 Закону України «Про оздоров
лення та відпочинок дітей» від 4 ве
ресня 2008 р., ст. 24 Закону України
«Про Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації Украї
ни» від 23 лютого 2006 р., ст. 26 Зако
ну України «Про Державну криміна
льновиконавчу службу України» від
23 червня 2005 р., ст. 16 Закону Украї
ни «Про театри і театральну справу»
від 31 травня 2005 р., Закон України
«Про внесення змін до Закону Украї
40

ни «Про особливості правового режи
му майнового комплексу Національ
ної академії наук України» від 29 черв
ня 2004 р. тощо).
Причому процес укорінення зазна
чених речових прав посилюється. На
приклад, Кабінет Міністрів України,
бажаючи захистити право державної
власності, іноді використовує право
господарського відання навіть у ви
падках утворення корпоративних
підприємств, які за природою не по
винні засновуватися на власності
однієї особи (держави). Йдеться, зок
рема, про ВАТ «Національна акціо
нерна компанія «Украгролізинг», май
но якої згідно зі статутом, затвердже
ним Кабінетом Міністрів України у
редакції від 11 березня 2009 р., закріп
лене за нею на праві господарського
відання. Хоча у цьому випадку збере
ження державної форми власності
мало б відбуватися шляхом перетво
рення ВАТ на державне комерційне
підприємство, але наполегливість дер
жави у застосуванні права господар
ського відання доводить неприйнят
ність закріплення майна за державни
ми підприємствами на праві власності,
про що неодноразово писалося в науці
господарського права [4].
Незмінною залишається тенденція
щодо закріплення в законодавстві Ук
раїни норм щодо правового статусу
структурних підрозділів підприємств,
а також утворення законодавчих умов
(а не лише заходів покарання) для по
передження виникнення рейдерських
захоплень підприємств, що підтвер
джується, зокрема, централізацією у
компетенції господарських судів кор
поративних спорів.
Не можна не помітити відсутність
будьяких приводів для усунення з за
конодавства категорії підприємства
для визначення основного суб’єкта
господарювання, хоча у ЦК України
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

ПРО ПЕРЕВІРКУ ВИСНОВКІВ НАУКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТЕНДЕНЦІЯМИ РОЗВИТКУ…

пропонувалося закріпити поняття під
приємств лише в значенні окремого
об’єкта цивільних прав стосовно ціліс
ного майнового комплексу (ст. 191 ЦК
України). Отже, підтверджується пра
вильність та ефективність теорії пер
соніфікації підприємств, відображеної
не лише у ГК України, а й у положен
нях Конституції України, Земельного,
Кримінального, Лісового кодексів
тощо.
Можна виявити й інші подібні фак
ти. Але зосередимо увагу на тих ре
зультатах української законотвор
чості, які дозволяють підтвердити чи
спростувати засадничі висновки на
уки господарського права.
Посилення публічних засад у пра
вовому регулюванні господарської
діяльності є відомою та ґрунтовно роз
глянутою в науці тенденцією розвитку
господарського законодавства остан
ніх двох сторіч [5], яка зумовлює осно
ву сучасної господарськоправової ме
тодології.
Сьогодні законодавство України усе
активніше проявляє інший аспект гос
подарськоправового регулювання —
універсалізацію господарськоправо
вих норм. Йдеться про те, що інститути
господарського законодавства усе
більше призначаються для регулюван
ня як комерційної (підприємницької),
так і некомерційної господарської діяль
ності. По суті у законодавстві від
бувається переорієнтація з регулювання
підприємницької діяльності на врегу
лювання загалом господарської діяль
ності. Цим вкотре підтверджується
правильність висновків господарсько
правової науки, коли її вітчизняна кон
цепція не відступила на рівень галузі
«підприємницького права», як це зро
били російські колеги, коли кон’юнк
турно переорієнтувалися з господар
ського права на галузь «підприємниць
кого та комерційного права» [6].
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Законодавчу кореляцію у цьому
плані важко не побачити. Зокрема, пи
тання ліцензування виведені зпід по
няття підприємництва і прив’язані до
поняття господарської діяльності. Ще
в 2000 р. із чинного тоді Закону Украї
ни «Про підприємництво» були ви
ключені норми про ліцензування та
прийнято новий Закон «Про ліцензу
вання певних видів господарської
діяльності». Причина — існування
видів діяльності, до яких пред’явля
ються підвищені вимоги щодо безпеки
робіт (наприклад освітні послуги, бу
дівельні роботи та ін.), але які здійс
нюються не тільки комерційними
структурами, а й неприбутковими ор
ганізаціями, бюджетними установами
тощо.
Аналогічна тенденція спостері
гається в кримінальному законо
давстві України, коли у зв’язку з прий
няттям у 2001 р. нового Кримінально
го кодексу відповідальність за заняття
забороненими видами підприємниць
кої діяльності (ст. 148 КК УРСР)
замінена на відповідальність за занят
тя забороненими видами господарсь
кої діяльності (ст. 203 КК України).
Аналогічним чином відповідальність
за порушення порядку заняття під
приємницькою діяльністю (ст. 1483
КК УРСР) замінена на відповідаль
ність за порушення порядку заняття
господарською і банківською діяль
ністю (ст. 202 КК), а поняття протидії
законній підприємницькій діяльності
(ст. 1558 КК УРСР) — поняттям про
тидії законній господарській діяль
ності (ст. 206 КК України) тощо.
Закон України «Про засади держав
ної регуляторної політики у сфері гос
подарської діяльності» від 11 вересня
2003 р. передбачає процедури приве
дення до певних параметрів регуля
торних актів саме у сфері господарю
вання. А в Законі України «Про опо
41

О. Подцерковний

даткування прибутку підприємств» від
28 грудня 1994 р. Законом України від
18 листопада 1997 р. слова «під
приємницька діяльність» у всіх відмін
ках замінено словами «господарська
діяльність». Закони «Про господар
ську діяльність в Збройних силах
України» від 21 вересня 1999 р., «Про
дозвільну систему в сфері господар
ської діяльності» від 6 вересня 2005 р.,
«Про основні засади державного на
гляду (контролю) у сфері господарсь
кої діяльності» від 5 квітня 2007 р. та
багато інших новітніх законів урегу
льовують загалом господарську діяль
ність, а не тільки підприємництво.
Основна причина такої трансфор
мації полягає в тому, що в сучасний
період згладжується межа між комер
ційною і некомерційною господар
ською діяльністю, а визначити, де
закінчується підприємництво, а почи
нається некомерційна діяльність, — не
завжди можливо. Для державного ре
гулювання принциповим стає не
стільки мета і результат діяльності
суб’єкта економічних відносин (а для
регулювання підприємництва необ
хідно довести спрямованість пове
дінки особи на одержання прибутку),
скільки процес і сфера його діяль
ності, те, що називається в літературі
«технологія господарювання» [8].
Позитивно, що позиція юристів
господарників щодо неможливості
розведення комерційної та неко
мерційної господарської діяльності,
підкріплена зазначеними вище тен
денціями як вагомим чинником тиску
правової реальності на свідомість
влади, призвела до результативного
перегляду підходів до модернізації
господарського процесу. Зокрема, піс
ля участі у дискусії, що була ініційова
на правникамигосподарниками, зок
рема у грудні 2008 р. на науковій
конференції, присвяченій 200річчю
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утворення Одеського комерційного
суду та існування господарського су
дочинства в Україні [8], колишній
міністр юстиції М. Оніщук переглянув
необхідність прийняття Кодексу ко
мерційного судочинства на користь
прийняття Кодексу господарського
судочинства, ініціювавши внесення
відповідного законопроекту КМУ до
Верховної Ради України [9].
Новою та помітною тенденцією є
розширення у ГПК України компе
тенції господарських судів за рахунок
справ, що мають господарськоправо
вий характер незалежно від суб’єктно
го складу. По суті це призводить до за
стосування у господарському процесі
положень ст. 2 ГК України щодо учас
ників господарських відносин, склад
яких виходить за межі суб’єктів госпо
дарювання та включає, зокрема, фі
зичних осіб, що не є підприємцями,
але є володільцями цінних паперів та
корпоративних прав. Тобто віднесен
ням до компетенції господарських
судів корпоративних та привати
заційних спорів, спорів про облік цін
них паперів та справ про банкрутство
законодавець співвідніс предмет регу
лювання ГК України та юрисдикцію
господарських судів. Це наближення
засобів господарського та господарсь
копроцесуального права відчутно
сприяє налагодженню зв’язку науки
та судової практики.
Окремою і багато у чому позитив
ною тенденцією слід визнати усе час
тіше виникаюче спільне докладання
зусиль цивілістів та правниківгоспо
дарників у галузі надання рекоменда
цій щодо застосування та вдоскона
лення окремих приписів економічного
законодавства, зокрема щодо застосу
вання способів захисту порушеного
права, вирішення земельних спорів то
що. Зокрема, злагоджена робота в цьо
му аспекті підтверджується роботою
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

ПРО ПЕРЕВІРКУ ВИСНОВКІВ НАУКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТЕНДЕНЦІЯМИ РОЗВИТКУ…

науковоконсультативних рад Вищого
господарського суду України (ВГСУ).
По суті реалізується висновок науки
господарського права про необхід
ність припинення загальної «балака
нини» із приводу концепцій кодексів
та переходу до практичних заходів що
до їх тлумачення та застосування [10].
Сприяє цьому те, що майже стихли
дискусії навколо різночитань між ЦК і
ГК, що виникли після набуття ними
чинності. Не підтвердилися побою
вання скептиків щодо виникнення ма
ло не колапсу правової системи від од
ночасної дії ЦК і ГК. Судова практика
швидко розібралася, як застосовувати
кодекси, що підтверджує, серед іншо
го, Інформаційний лист ВГСУ «Про
деякі питання практики застосування
Цивільного та Господарського ко
дексів України» від 7 квітня 2008 р., а
також майже цілковита відсутність у
судовій практиці неоднаковості у
спільному застосуванні кодексів.
І в цьому немає нічого дивного з ог
ляду на те, що завжди будуть існувати
загальні та спеціальні норми. А отже,
їх треба вміти визначати і співвідноси
ти за відомим принципом, незалежно
від того, в якому акті вони знаходять
ся. Благо є вагомий позитивний євро
пейський досвід практики застосуван
ня, наприклад Німецького цивільного
та Німецького торгового уложення, як
і Французького цивільного та комер
ційного кодексів. Останній, до речі,
виданий у новій редакції у 2000 р., ко
дифікував понад 50 законів у сфері
економічної діяльності і містить понад
2 000 статей проти 648 статей у ФКК
1807 р. Нові Чеський, Латвійський,
Австрійський підприємницькі кодек
си підтверджують цю тенденцію. При
чому, ці кодекси перестають бути
приватноправовими, зберігають свої
назви з прив’язкою до торгівлі чи
комерції лише через традиції, регулю
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ючи весь спектр діяльності у сфері
ділового обігу [11].
Слід пам’ятати, що у цивільного та
господарського права, незважаючи на
всю близькість інструментарію, особ
ливо у сфері регулювання відносин
між рівними суб’єктами, всетаки є та
залишатимуться різні завдання і цілі,
не беручи до уваги різницю у предме
тах регулювання цих галузей права.
У цивільному праві на перше місце,
по суті, виведена догма права, а в гос
подарському — економічне призна
чення правового регулювання. Тобто
для цивілістів важливо, наскільки ви
тонченими і продуманими з точки зо
ру логіки приватного права і його тра
дицій будуть законодавчі конструкції
у сфері майнових відносин, а для
юристівгосподарників — якою мірою
законодавчі приписи відповідають по
требам економіки, забезпечують ба
ланс публічних та приватних інтересів
і затребувані суб’єктами господарю
вання, сприяють прискореному обігу
капіталів та залученню інвестицій, за
кладають у законодавство норми, які
запобігають криміналізації економіки,
тіньовій приватизації і приховуванню
доходів від оподаткування.
За всіма ознаками це взаємовідно
шення різних правових підходів до
організації майнових відносин. Але це
і цінність, база для вироблення пра
вильних правових рішень у сфері еко
номіки, продуманих, збалансованих,
без абсурду і крайнощів.
Тобто це діалектика, яка є вагомою
умовою правового плюралізму в Ук
раїні, чого позбавлена, наприклад,
Російська Федерація, де коріння гос
подарськоправової науки «відкинуті
на задвірки» цивілістики та фактично
втратили самостійне методологічне
значення. В Україні ця діалектика, за
умови її спрямування у конструктив
не русло, поза сумнівом, здатна прине
сти користь розвитку законодавства.
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Важливо, щоб українські цивілісти
чули українських правниківгоспо
дарників, та навпаки.
Адже сьогодні, поки представники
цих галузевих наук не могли «поділи
ти» приватне право, в законодавстві
(йдеться про КАС України) законода
вець заклав поняття публічноправо
вого спору, в результаті чого стало не
зрозумілим, у якому суді слухати, на
приклад, земельні спори, спори про за
хист економічної конкуренції тощо —
в загальному, господарському чи
адміністративному.
І за влучним висловлюванням Го
лови ВГСУ С. Демченка, серед суддів
поширився вислів: «Набагато легше
вирішити спір по суті, ніж визначити
його судову юрисдикцію» [12].
Результатом відсутності достатньої
погодженості у роботі цивілістів та
господарників у суміжних досліджен
нях сьогодні можна вважати появу у
Законі України «Про відчуження зе
мельних ділянок, інших об’єктів неру
хомого майна, що на них розміщені,
які перебувають у приватній влас
ності, для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності» від
17 листопада 2009 р. положень ст. 16
про розгляд у адміністративному суді
позовів органів державної влади чи
місцевого самоврядування до приват
них власників про примусове відчу
ження об’єктів нерухомості. Хоча
пред’явлення позовів органів, наділе
них владними повноваженнями, до
громадян та суб’єктів господарювання
не повною мірою, м’яко кажучи, узго
джується із завданням адміністратив
ного судочинства, проголошеними у
ст. 2 КАС України. Очевидно, що при
подачі позовів до громадян чи юри
дичних осіб публічний орган захища
тиме власні інтереси, інтереси тери
торіальних громад, держави, суспіль
ства, а не «права, свободи та інтереси
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фізичних осіб, права та інтереси юри
дичних осіб». Тим паче що спір про
відчуження об’єкта приватної власно
сті та відшкодування вартості майна є
приватноправовим за природою, а
отже, має відноситися до компетенції
загальних (цивільних) та господарсь
ких судів.
Ще однією міжгалузевою пробле
мою слід вважати реальність судового
захисту порушених прав та законних
інтересів особи.
Перебуваючи в певному тиску з бо
ку інших гілок влади, суди усе частіше
усуваються від реального захисту прав
і законних інтересів як громадян, так і
суб’єктів господарювання, відмовляю
чи у захисті порушеного права із поси
ланням на відсутність вказівки закону
на відповідний спосіб захисту поруше
ного права. Наприклад, судові органи
відмовляють у задоволенні позовів
землекористувачів до органів місцево
го самоврядування про визнання пра
ва власності на земельні ділянки з
огляду на те, що вирішення цих пи
тань віднесено до виключної компе
тенції органів місцевого самовряду
вання. Виходить, що право власності у
взаєминах між приватними особами
можна захистити реально, зокрема
визнанням права, а у стосунках із
публічними органами потрібно чекати
«благовоління» цих органів.
Або інший приклад усунення рів
ності перед законом суб’єктів господа
рювання та держави. Постановою Вер
ховного Суду України (далі — ВСУ)
від 22 квітня 2008 р. у справі
№ 53/44106 скасовані всі попередні
судові рішення господарських судів
про стягнення на користь транспортної
організації компенсації (1 211 550 грн)
з держадміністрації Дергачівського
району Харківської області за пільго
вий проїзд окремих категорій грома
дян. У постанові ВСУ зазначив: «Суди
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не перевірили, чи було передбачено у
державному бюджеті на відповідні ро
ки достатнє фінансування державних
програм соціального захисту [13].
Разом із тим проблема стягнення
коштів з бюджету — це проблема вико
нання рішення суду, а не підстав для
його прийняття. Суд встановлює факт
заборгованості, а врахування майно
вого стану боржника — у цьому випад
ку бюджету — не може здійснюватися
судом у ринкових відносинах. Зреш
тою, відсутність коштів у бюджеті не
визначено законом як випадок припи
нення зобов’язання (статті 202–205
ГК України, глава 50 ЦК України).
Таким чином, ВСУ, виконуючи, без
сумніву, замовлення держави на еко
номію бюджетних коштів, підриває
майнову основу функціонування
суб’єктів господарювання, порушує
загальну логіку та засади правового
регулювання майнових відносин.
Як видно, потреби практики вель
ми далекі від проблем поділу законо
давства на галузі та вимагають узго

джених і конструктивних рекомен
дацій правниківгосподарників та
цивілістів.
Саме тому на часі стає практичне, із
використанням сучасних досягнень як
господарського права, так і цивілісти
ки, вирішення проблем правозастосу
вання, обґрунтування механізмів ре
ального захисту прав і законних інте
ресів суб’єктів господарювання. І чим
більше складових буде враховуватися
у відповідних дослідженнях, чим
більш близькими будуть останні до
практичних аспектів правозастосуван
ня та враховуватимуть економічні по
треби суспільства, тим більш корисни
ми для правової дійсності будуть на
укові результати.
Зрештою, такий підхід робитиме
більш якісним суспільний тиск на за
конодавців та суддів з погляду недопу
щення відходу від основних вимог на
лежного застосування господарського
законодавства та наближатиме вис
новки юридичної науки до передових
тенденцій його розвитку.
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дальшій універсалізації господарсько&правового регулювання, наближенні норм госпо&
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С

півпраця держави та терито
ріальних громад із приватним
бізнесом може мати різні фор
ми, зокрема з використанням так зва
ного державноприватного партнерст
ва, а також шляхом заснування акціо
нерного товариства (АТ) за участю
держави/територіальної громади та
представників бізнесу. Разом з тим ці
дві форми можуть поєднуватися, даю
чи додатковий позитивний ефект від
співпраці зазначених осіб. Саме про
блемі використання в державнопри
ватному партнерстві АТ з можливістю
укладення угод акціонерів присвячена
ця стаття. Для з’ясування механізму
такої співпраці слід визначитися з но
вими для українського законодавства
поняттями державноприватного парт
нерства і угод акціонерів.
Взаємодія держави з приватним
бізнесом поширена в Україні [1; 2,
133], хоча і не досить визначена на за
конодавчому рівні як система органі
заційномайнових зобов’язань, що
ґрунтуються на розвинених товарно
грошових відносинах [3, 25–26]. Ра
зом з тим відповідна термінологія
(публічноприватне (ППП) чи дер
жавноприватне партнерство (ДПП))
зазвичай не використовувалася.

Чинне вітчизняне законодавство
закріплює різні форми співпраці дер
жави/органів місцевого самовряду
вання з суб’єктами приватного під
приємництва, а саме: договірну (конце
сія [4, глава 40; 5; 6], угоди про розпо
діл продукції [7], оренда державного
або комунального майна [8], купівля
продаж об’єкта приватизації з інвес
тиційними зобов’язаннями покупця
[9, ст. 27; 10, пункти 128–137]); органі!
заційно!правову (шляхом створення
господарських організацій з участю в
них держави та/або територіальної
громади, зокрема АТ, створених у про
цесі корпоратизації чи приватизації, в
яких зберігається істотна участь дер
жави/територіальної громади [4, ч. 2
ст. 22, ч. 3 ст. 24; 9, ч. 3 ст. 5]); шляхом
запровадження спеціального (зазвичай
сприятливого) правового режиму для
суб’єктів господарювання, що реалізу
ють пріоритетні інвестиційноінно
ваційні проекти [13–17], у тому числі
на певних територіях (територіях
пріоритетного розвитку, у спеціальних
(вільних економічних зонах) [18], ви
ключній (морській) економічній зоні
[19]) та/або у певних сферах діяль
ності, зокрема морській господарській
діяльності, щодо якої Урядом затвер
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джена Морська доктрина України
[20], а успіх її реалізації пов’язується з
ДПП [21].
Поширення ППП у країнах розви
нених ринкових відносин та пе
рехідної економіки [22–25; 26, 3, 11;
27–29] спонукало вітчизняного зако
нодавця до прийняття 4 вересня
2009 р. (поки що у першому читанні)
проекту закону України «Про основні
засади взаємодії держави з приватни
ми партнерами» (далі — Закон про
ДПП) [30; 31]) та схвалення Кон
цепції розвитку державноприватного
партнерства у житловокомунальному
господарстві [32] (далі — Концепція
ДПП у ЖКГ).
Причину популярності ППП/ДПП
як особливої форми співпраці держа
ви/територіальних громад із приват
ним бізнесом можна пояснити мож
ливостями ППП щодо реалізації
крупних інвестиційних проектів, що
потребують значних ресурсів і мають
велику суспільну вагу.
Так, Франція, стикнувшись із диле
мою скорочення державних ресурсів з
одночасним збільшенням потреб у
всіх сферах суспільного життя (охоро
ни здоров’я, освіти, безпеки тощо),
знайшла вихід із цієї критичної супе
речності в ППП, визначивши основні
його засади в Ордонансі № 2004599
від 17 липня 2004 р. [24], у тому числі
завдання ППП (пошук приватного фі
нансування будівництва, реновації
об’єкта, експлуатації та/або управлін
ня спорудами та устаткуванням, ство
рених у межах такого партнерства);
відмінність ППП від публічних поста
вок (більш значний ступінь склад
ності проекту та/або триваліші строки
його реалізації; брак у публічної особи
ресурсів на здійснення такого проекту
без залучення приватного бізнесу; ви
плата винагороди останньому залежно
від досягнення встановленої мети
48

партнерства та протягом строку його
дії).
У Республіці Словенія, яка доне
давна була країною перехідної еко
номіки, 23 листопада 2006 р. був прий
нятий Закон про публічноприватне
партнерство (PUBLIC!PRIVATE PART!
NERSHIP ACT), що містить 154 статті
й побудований за пандектною систе
мою: у загальній частині містяться
норми, що регулюють ключові відно
сини ППП незалежно від його форм, а
в спеціальній — визначаються особли
вості використання окремих форм
ППП — договірної (contractual partner!
ship), у тому числі концесії, та орга
нізаційноправової (equity partnership)
(шляхом участі партнерів у капіталі
організації, що забезпечує реалізацію
проектів партнерства) [23].
Зарубіжний досвід свідчить про
різноманітність сфер використання
ППП [22–29]: освіта (будівництво та
переобладнання шкіл; при цьому при
ватні компанії отримують право на
забудову і розвиток навколишньої зем
лі); транспорт (будівництво, експлуа
тація, обслуговування, запровадження
систем руху та інші проекти на різних
видах транспорту); нерухомість (бу
дівництво та експлуатація громад
ських об’єктів та муніципального жит
ла в обмін на право забудови та участі
в комерційних проектах); громадський
порядок (забезпечення безпеки на
транспорті й у громадських місцях, що
експлуатуються приватними ком
паніями (парки, громадські споруди),
експлуатація парковок); охорона при!
роди (обслуговування та розвиток
заміських парків, заповідників, уні
кальних природних об’єктів у поєд
нанні з правом експлуатації природ
них ресурсів та отримання плати від
відвідувачів, туристів); фінансовий
сектор (участь приватних страхових
компаній та компаній з управління ак
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тивами, що мають досвід роботи зі
споживачами на конкурентних рин
ках, в обов’язковому соціальному
страхуванні та державному пенсійно
му забезпеченні).
На транснаціональному рівні досвід
і основні засади правового регулюван
ня відносин ППП відбито у правових
документах ЄС [33–36], які враховані
в законодавстві держав — учасниць ЄС
(у тому числі Словенії) [23, ст. 1].
Узагальнивши зарубіжний (включ
но з ЄС) досвід, слід виокремити такі
ознаки ППП:
1) суспільна необхідність у реалі
зації складного та довгострокового
проекту, для успішного здійснення
якого державі чи територіальній гро
маді бракує можливостей, що й спону
кає до встановлення ППП;
2) учасники партнерства: одна зі
сторін — держава чи територіальна
громада в особі уповноваженого орга
ну, з другої — представник приватного
бізнесу;
3) партнерський (рівноправний)
характер взаємовідносин ППП;
4) наявність у сторін ППП спіль
ної мети та чітко визначеного публіч
ного інтересу певного рівня (загально
державного, регіонального, місцевого);
5) об’єднання активів та управ
лінського досвіду/навичок учасників
ППП;
6) опосередкування відносин ППП
за допомогою правових документів, на
самперед договорів, що укладаються в
межах ППП;
7) дотримання справедливості
при розподілі ризиків між сторонами
ППП та їх участі у використанні отри
маних від такого партнерства резуль
татів;
8) захист інтересів економічної
конкуренції з метою попередження:
а) монополізації ринку, на якому узго
джено діють сторони ППП; б) зловжи
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

вань з боку приватних партнерів;
в) неефективного використання ними
наданих у межах ППП можливостей.
Аналіз вітчизняних правових доку
ментів, спрямованих на започаткуван
ня в Україні ППП (законопроект про
ДПП [31] та Концепція ДПП у ЖКГ
[32]), свідчить, що вони в основному
відповідають напрацьованому за кор
доном досвіду. Так, відповідно до
зазначеного законопроекту:
• ДПП є співробітництво між
державним партнером (від його імені
діють уповноважені органи держави,
АР Крим, органи місцевого самовря
дування) і приватним партнером
(яким може бути не лише індивідуаль
ний підприємець чи юридична особа, а
й об’єднання таких осіб без прав юри
дичної особи) на основі договору (да
лі — договір ДПП) у встановленому
порядку (абзац 1 ч. 1 ст. 1);
• особливості такого співробіт!
ництва: забезпечення більш високих
технікоекономічних показників ефек
тивності діяльності щодо реалізації
певних проектів, ніж у разі її здійснен
ня державним партнером без залучен
ня приватного партнера; значна три
валість відносин (від 5 до 50 років); пе
редача приватному партнеру частини
ризиків у процесі здійснення ДПП;
внесення приватним партнером інвес
тицій в об’єкти ДПП з джерел, не забо
ронених законодавством;
• сфери застосування ДПП (час
тини 1 і 2 ст. 4): пошук, розвідка родо
вищ корисних копалин та їх видобу
вання; виробництво, транспортування
і постачання тепла та розподіл і поста
чання природного газу; будівництво
та/або експлуатація автострад, доріг,
залізниць, злітнопосадкових смуг на
аеродромах, мостів, шляхових естакад,
тунелів і метрополітенів, морських і
річкових портів та їх інфраструктури;
машинобудування; збір, очищення та
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розподілення води; охорона здоров’я;
туризм, відпочинок, рекреація, куль
тура та спорт; забезпечення функціо
нування зрошувальних і осушуваль
них систем; оброблення відходів; ви
робництво, розподілення та постачан
ня електричної енергії; управління не
рухомістю; інші сфери діяльності,
крім видів господарської діяльності,
які відповідно до закону дозволяється
здійснювати виключно державним
підприємствам, установам та органі
заціям;
• функції ДПП (ч. 3 ст. 4): проек
тування; фінансування; будівництво;
відновлення (реконструкція, модерні
зація); експлуатація; пошук; обслуго
вування; інші функції, пов’язані з ви
конанням договорів ДПП;
• принципи ДПП (ст. 3): рівність
перед законом державних та приват
них партнерів; заборона будьякої дис
кримінації їх прав; узгодження їх інте
ресів з метою отримання взаємної
вигоди; незмінність протягом усього
строку дії договору ДПП відповідного
виду публічної форми власності
об’єктів (державної, республікансь
кої — АР Крим, комунальної), переда
них приватному партнеру; визнання
державними та приватними партнера
ми прав та обов’язків, передбачених
законодавством та умовами договорів
ДПП; справедливий розподіл між
партнерами ризиків, пов’язаних із ви
конанням проектів ДПП; визначення
приватного партнера, як правило, на
конкурсних засадах;
• договірна форма здійснення
ДПП (ст. 5) із використанням таких
видів договорів, як договір концесії,
договір про спільну діяльність, договір
про розподіл продукції тощо (вид до
говору визначається органом, який
приймає рішення про здійснення
ДПП, а договірні відносини регулю
ються актами законодавства про від
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повідний вид договору [5–9] з ураху
ванням положень Закону про ДПП,
особливостей правового режиму щодо
окремих об’єктів та окремих видів
діяльності, що здійснюється в межах
ДПП);
• об’єкти ДПП (ст. 7) — об’єкти
публічної власності: існуючі, зокрема
відтворювані (шляхом реконструкції,
модернізації, технічного переоснащен
ня) об’єкти, у тому числі ділянки надр;
створювані чи придбані об’єкти (за ви
нятком об’єктів, щодо яких прийнято
рішення про приватизацію); право
власності на об’єкти ДПП не перехо
дить до приватного партнера; такі
об’єкти не можуть бути приватизовані
протягом усього строку здійснення
ДПП, а після припинення дії договору
ДПП — підлягають поверненню дер
жавному партнеру;
• порядок прийняття рішення
про здійснення ДПП (статті 10–13)
включає низку етапів, серед яких:
1) підготовка пропозиції про здійснен
ня ДПП, розробка яких має забезпечу
ватися ініціатором/ініціаторами вста
новлення партнерства — майбутніми
партнерами (ст. 10); 2) аналіз ефек
тивності здійснення ДПП та виявлен
ня можливих ризиків, пов’язаних з йо
го реалізацією (ст. 11); 3) обґрунту
вання соціальноекономічних та еко
логічних наслідків здійснення ДПП
(ст. 12), що проводиться за результата
ми аналізу (економічних та фінансо
вих показників реалізації партнерства,
його соціальних та екологічних на
слідків, ризиків, пов’язаних із реалі
зацією ДПП); 4) прийняття уповнова
женим органом рішення про здійснен
ня ДПП, проведення конкурсу з
визначення приватного партнера та за
твердження його результатів (ст. 13);
• конкурентні засади визначення
приватного партнера (крім випадку
наявності одного претендента) відпо
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відно до порядку, встановленого зако
ном (статті 14–17) та на його під
ставі — актом Уряду, з урахуванням
положень законодавства про певний
вид договору ДПП;
• особливості правового станови!
ща приватного партнера: 1) націо
нальний режим інвестиційної та гос
подарської діяльності для вітчизняних
й іноземних партнерів (як загальне
правило); 2) низка державних гаран
тій для приватних партнерів (ст. 20*);
3) надання іншої підтримки з боку
державного партнера;
• державне регулювання відносин
щодо ДПП має дві складові: 1) позитив
не стимулювання у формі надання
підтримки (ст. 18) для заохочення по
тенційних приватних партнерів до
участі в ДПП шляхом, насамперед,
фінансування за рахунок коштів
відповідного бюджету (державного,
АР Крим, місцевого) та в інших фор
мах, передбачених законом; 2) нега
тивне стимулювання (з метою забез
печення врахування публічних інте
ресів) у формі встановлення вимог до
ДПП, його учасників, договорів ДПП,
контролю за їх (вимог) дотриманням,
що має здійснюватися уповноваженим
органом виконавчої влади з питань
ДПП з наділенням його низкою відпо
відних повноважень (ст. 22): організа

ція перевірки виконання договорів
ДПП; проведення моніторингу ефек
тивності діяльності органів виконав
чої влади та органів місцевого само
врядування у сфері ДПП; сприяння
захисту законних прав та інтересів
державних і приватних партнерів у
процесі здійснення ДПП; ведення
обліку договорів ДПП; подання по
зовів про розірвання договорів ДПП у
разі істотних порушень приватними
партнерами своїх договірних зо
бов’язань та ін.
Другий зі згаданих вітчизняних
правових актів щодо ДПП (Концепція
ДПП в ЖКГ [32]) передбачає особли
вості його застосування в окремій
сфері економіки — житловокому
нальному господарстві (ЖКГ) з ура
хуванням специфіки останнього
(високої соціальної значущості ЖКГ з
огляду на мету його діяльності — задо
волення
щоденних
життєвоне
обхідних потреб населення та пов’яза
них з цим проблем), визначаючи:
1) причини використання ДПП
(кризовий стан ЖКГ; високий рівень
зношення виробничих фондів, недо
сконала система використання пер
винних ресурсів, висока енергоємність
та низька ефективність комунальних
систем і відповідно — потреба їх мо
дернізації; фактична відсутність у

* До таких гарантій належать: 1) гарантія додержання державою встановлених законодавством України умов
для провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках
ДПП, додержання їх прав і законних інтересів; 2) гарантія невтручання державних органів, органів місцево
го самоврядування, їх посадових осіб у діяльність приватних партнерів, пов’язану зі здійсненням ДПП, крім
встановлених законом випадків; 3) цінові гарантії, відповідно до яких приватний партнер має право на
відшкодування своїх втрат у порядку, визначеному законодавством, у разі якщо ціни (тарифи) на послуги, що
надаються у процесі здійснення ДПП, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання); 4) гарантія стабільності умов укладених у рамках ДПП договорів,
відповідно до якої до таких договорів (зокрема до прав і обов’язків сторін) протягом строку їх (договорів) дії
має застосовуватися законодавство України, чинне на день їх укладення (проте вона не діє щодо правовідно
син, яким не притаманний принцип рівності сторін, – ліцензування, оподаткування тощо); 5) гарантія повно
го відшкодування збитків, завданих внаслідок: а) прийняття органами державної влади або органами місце
вого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів; б) дій, бездіяльності або неналежно
го виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх
обов’язків, передбачених законодавством України; 6) гарантія заборони приватизації об’єкта ДПП протягом
усього строку дії договору, що опосередковує таке партнерство (ст. 7); 7) гарантія забезпечення державним
партнером приватному партнеру права користування земельною ділянкою, а також сервітутів – якщо умова
ми договору ДПП передбачено користування земельною ділянкою та/або використання (експлуатація та/або
управління) ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, щодо прокладання та
експлуатації яких встановлений сервітут (ст. 8).

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

51

О. Вінник

сфері надання житловокомунальних
послуг ринкових відносин, включаю
чи й ціноутворення (тарифи не покри
вають собівартості послуг і в них
відсутня інвестиційна складова); об
меженість бюджетної підтримки, що
неспроможна забезпечити розв’язання
фінансових проблем галузі;
2) мету ДПП у ЖКГ: забезпечен
ня (економічне, організаційне та пра
вове) модернізації та відновлення
житлового фонду і житловокому
нальної інфраструктури, адаптація си
стеми господарства до ринкових умов,
підвищення його енергоефективності
та якості послуг, що надаються) та
пріоритетність ДПП для успішного
розв’язання проблем ЖКГ;
3) можливість застосування різ!
них модифікацій ДПП залежно від:
а) його форми (договірної, у тому числі
оренди, концесії об’єктів ЖКГ, органі!
заційно!правової — шляхом створення
спільних підприємств, змішаної);
б) мети ДПП (реалізація пріоритет
них проектів модернізації ЖКГ; впро
вадження нових менеджменту та тех
нологій тощо); в) суб’єктного складу
ДПП (відповідно — можливість спів
праці держави, органів місцевого са
моврядування та приватного бізнесу в
межах одного ДПП); г) специфіки
конкретного проекту, що реалізується
в рамках ДПП;
4) умови залучення до проектів
ДПП приватних інвесторів, готових до
участі в реалізації проектів ДПП з
дотриманням при цьому публічних
(державних та/або регіональних) ін
тересів: формування концептуальних
засад розвитку галузі на довгостроко
ву перспективу; передбачуваність та
прогнозованість тарифної політики та
її економічна обґрунтованість; поєд

нання ДПП із соціальним партнерст
вом*; визначення приватного партне
ра шляхом проведення прозорих кон
курсних процедур; забезпечення захи
сту прав інвесторів; визначення
пріоритетних сфер залучення приват
них інвестицій у ЖКГ, а також форм,
засобів і критерії надання бюджетної
підтримки; фінансова підтримка на
укової діяльності, діяльності з розроб
лення нормативноправової бази та за
ходів, спрямованих на реформування
ЖКГ; стимулювання залучення до
ЖКГ приватних інвестицій та кре
дитів міжнародних фінансових ор
ганізацій тощо);
5) принцип надання бюджетної
підтримки приватному партнерові —
на поворотній основі.
Отже, Концепція ДПП у ЖКГ в ос
новному ґрунтується на загальних за
садах, що знайшли відображення в
законопроекті про ДПП [31]. Проте
останній не містить низки важливих
норм, спрямованих на цільове і ефек
тивне використання приватним парт
нером об’єктів ДПП і належне вико
нання договорів ДПП (що зумовлює
наповнення згаданого законопроекту
відповідними положеннями [2, 139]),
а також не передбачає використання
організаційноправової (у тому числі
акціонерної) ДПП. А саме така форма
ДПП дозволила б, з одного боку,
об’єднати ресурси державного та при
ватного партнерів у межах АТ, викори
стовуючи переваги корпоративного
управління, а з другого — залучити
кошти інших осіб шляхом емісії додат
кових акцій, зберігаючи при цьому за
партнерами контроль над АТ відпо
відно до укладеної між ними угоди.
Відносини між партнерами в цьому
випадку можуть опосередковуватися

* Відповідно до ст. 1 Модельного закону СНД вiд 16 листопада 2006 р. про соціальне партнерство [37] таким
(соціальним) партнерством є взаємодія органів державної влади, об’єднань роботодавців та профспілок у
визначенні та впровадженні у життя узгодженої соціальноекономічної політики, включаючи й сферу трудо
вих відносин.
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або засновницьким договором [38, ч. 3
ст. 9, ст. 12], або договором, що в зару
біжній практиці отримав назву акціо
нерної угоди (Shareholders Agreement)
[39; 40; 41, 152–156; 42, ст. 321; 43,
ст. 7.32]. Вітчизняний Закон «Про
акціонерні товариства» [38, ст. 29] пе
редбачає лише можливість укладення
подібних угод, проте не містить більш
менш ґрунтовного регулювання відно
син, що при цьому виникають.
Хоча в праві різних країн згадані
угоди мають деякі особливості, все ж
таки, узагальнивши їх основні риси,
можна визначити акціонерну угоду як
угоду акціонерів (потенційних акціо
нерів), що закріплює особливості ре
алізації їх корпоративних прав щодо
певного АТ.
Якщо російський законодавець
встановлює значні обмеження щодо
укладення таких угод (у тому числі
дотримання вимог закону та статуту
товариства) [42, ст. 321; ] і це підтри
мується правовою доктриною [41,
152–156; 44, 60–61 ], то американсь
кий варіант акціонерної угоди дозво
ляє відступлення від згаданих ви
мог — у певних межах, з обов’язковим
забезпеченням поінформованості на
явних та потенційних акціонерів про
таку угоду [43, ст. 7.32].
З огляду на придатність акціонер
ної форми для реалізації проектів
ДПП, доцільно в Законі про ДПП (на
стадії його прийняття, що триває) пе
редбачити можливість та основні заса
ди використання організаційнопра
вової (зокрема акціонерної) форми
ДПП (як це має місце в згаданому За
коні Словенії [23, статті 96–146]), а
також внести відповідні зміни та
доповнення в Закон «Про акціонерні
товариства», передбачивши можли
вість встановлення особливих вимог
до договору засновників як учасників
ДПП (щодо його змісту та строку дії),
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договору акціонерів за участю держав
ного та приватного партнерів (у разі
якщо в рамках ДПП використо
вується вже існуюче АТ, акціонерами
якого є державний та приватний парт
нери).
Разом із тим встановлення відно
син ДПП у такому випадку має накла
дати свій відбиток на договір заснов
ників (щодо його дії протягом всього
строку
існування
партнерства),
закріплення за засновникамипартне
рами додаткових обов’язків, пов’яза
них із партнерством (бути держателя
ми пакетів акцій, розмір яких визна
чається в засновницькому договорі,
протягом усього строку дії партнерст
ва; забезпечувати свою частину реалі
зації проекту в межах ДПП; своєчасно
попереджувати про обставини, які
свідчать про їх неспроможність реалі
зовувати свою частину проекту), до
статуту товариства (щодо мети його
створення та діяльності; наявності
угоди ДПП та її обов’язкового враху
вання при прийнятті товариством
рішень, що прямо чи опосередковано
впливають на реалізацію проектів
ДПП, та ін.), а також передбачити до
даткові підстави припинення такого
товариства, зокрема у разі невиконан
ня партнерами чи одним із них (як
акціонерами товариства) своїх обо
в’язків у межах ДПП, що негативно
позначається на реалізації інвес
тиційних проектів, або їх неспромож
ність виконувати такі обов’язки, яка
виявляється після запровадження
ДПП.
У Законі України «Про акціонерні
товариства» слід ґрунтовно врегулю
вати відносини, пов’язані з угодами
акціонерів [45, 26–27], зокрема закрі!
пити поняття та види акціонерних
угод; визначити: а) відкрите коло
відносин, що можуть ними регулюва
тися; б) вимоги до форми (повна пись
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мова) та змісту такої угоди, умов її
дійсності, підстав припинення; в) фор
ми відповідальності, що можуть засто
совуватися до порушників умов акціо
нерної угоди; г) наслідки для АТ у разі
укладення, невиконання чи припинен
ня/розірвання акціонерної угоди;
ґ) наслідки відчуження стороною уго
ди своїх акцій і відповідно — перехід
до набувача акцій прав та обов’язків за
такою угодою (за винятком випадків
використання цих угод для опосеред
кування відносин ДПП), а також пе!
редбачити можливість визначення

спеціальними законами особливих
вимог до акціонерних угод у разі їх
застосування в межах ДПП, при реа
лізації пріоритетних інвестиційно
інноваційних проектів, що фінансу
ються державою, в АТ зі значною
(скажімо, понад 25 %) часткою держа
ви тощо.
Реалізація подібних пропозицій
дозволить розширити межі викорис
тання ДПП та забезпечити його біль
шу ефективність за рахунок акціонер
ної форми партнерства та угод акціо
нерів як сторін ДПП.
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ОРГАНІЗАЦІЙНОГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ
ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О. ВІХРОВ
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри правових дисциплін
(Чернігівський національний педагогічний
університет імені Т. Г. Шевченка)

П

оняття організаційногоспо
дарських відносин вперше вве
дено в теорію і практику право
вого регулювання господарської
діяльності ГК України. Кодекс визна
чає організаційногосподарські відно
сини як такі, що складаються між
суб’єктами господарювання та суб’єк
тами організаційногосподарських
повноважень у процесі управління
господарською діяльністю і характе
ризує їх як один із основних видів
господарських відносин разом із гос
подарськовиробничими та внутріш
ньогосподарськими — як складової
предмета правового регулювання гос
подарського права. Теоретичне осмис
лення положень ГК України щодо орга
нізаційногосподарських
відносин,
зважаючи на їх місце у системі госпо
дарських відносин, виступає однією з
актуальних проблем господарськопра
вової науки, яка має важливе науково
теоретичне і практичне значення.
Дослідження відносин, які в ГК Ук
раїни отримали назву організаційно
господарських, у період доринкової
економіки та на початку ринкових пе
ретворень проводилися В. Мамутовим
[1; 2], О. Красавчиковим [3; 4], Г. Зна
менським [5], І. Танчуком [6], В. Мар
тем’яновим [7], В. Опришком [8] та

іншими правознавцями. Після прий
няття ГК України організаційно
господарські відносини характеризу
ються в навчальній літературі з госпо
дарського права [9–11], окремі питан
ня цих відносин розглядалися у
монографічних дослідженнях О. Беля
невич [12], О. Подцерковного [13],
інших авторів та в наукових статтях.
Проведено спеціальне дослідження
організаційногосподарських відно
син в умовах сучасної ринкової
економіки у зв’язку з відповідними
правовідносинами [14].
Разом із тим вважається доцільним
ще раз звернутися до категорії ор
ганізаційногосподарських відносин в
аспекті аналізу теоретичних поглядів,
які існували щодо цих відносин у гос
подарськоправовій теорії, у зістав
ленні з їх сучасним законодавчим
визначенням. Адже нормативні поло
ження ГК України, як регулятивні, так
і дефінітивні, становлять легальну ос
нову, на якій ґрунтується подальший
розвиток теорії господарського права і
суміжних правових та економічних
наук. Реалізована у Кодексі трансфор
мація доктринальних (теоретикопра
вових) понять у легальні (норматив
ноправові) свідчить про перехід
наукових знань у позитивне право,
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відображає органічну взаємозалеж
ність: чим глибше і повніше розвинені
наукові юридичні поняття, тим біль
шою мірою й успішніше вони сприй
маються позитивним правом, входять
до його змісту. І, з другого боку, чим
досконаліший понятійний апарат по
зитивного права, тим більшою мірою
він збагачує доктрину і сприяє її роз
витку [15, 22–23]. Значення законо
давчих, легальних дефініцій підкрес
люється й у зарубіжній юридичній
літературі [16, 253].
Вказаний аналіз категорії органі
заційногосподарських відносин спри
ятиме більш повній реалізації функцій
науки господарського права як теорії
господарського законодавства — кон
статаційної та інтерпретаційної, які
полягають в описі і роз’ясненні зако
нодавчих положень, а також інстру
ментальної, практичноорганізатор
ської та інших, зміст яких становить
збільшення знань, виявлення нових
принципів і закономірностей, розроб
ка конкретних методів і засобів пере
творення господарських відносин у
напрямах, що визначаються еконо
мічною політикою держави [5, 53–54].
Отже, метою цієї статті є науковий
аналіз категорії організаційногоспо
дарських відносин в історичному ас
пекті та у сучасній інтерпретації, ос
мислення юридичної природи цих
відносин та їх практичного значення.
Початок розгляду питання про гос
подарськоправову природу відносин
(і правовідносин), які у ГК України от
римали назву організаційногоспо
дарських, пов’язаний із відродженням
концепції господарського права на
прикінці 50х — 60х років ХХ ст. До
речно підкреслити, що в основі цієї
концепції лежить розуміння госпо
дарського права як єдиної і самостій
ної правової галузі, що регулює госпо
дарські відносини, які складаються
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при керівництві (регулюванні, уп
равлінні) і здійсненні господарської
діяльності, і ці відносини (відповідно
«по вертикалі» і «по горизонталі») є
єдиними за своєю природою. Головна
ідея господарськоправової концепції
саме й виходить із розуміння не
обхідності комплексного, системного
правового регулювання цих єдиних
господарських відносин [5, 20]. Ор
ганізаційногосподарські відносини
згідно з цією концепцією розгляда
ються як один з основних видів госпо
дарських відносин.
Таке трактування господарських
відносин викликало заперечення з бо
ку представників інших наукових по
глядів. Одночасно формувалася точка
зору, відповідно до якої здійснювався
поділ відносин у сфері господарюван
ня на організаційні, які належали до
адміністративного права, і майнові, що
включалися у сферу цивільного права.
Це приводило до того, що єдині госпо
дарські відносини розчленовувалися, і
їхні частини належали до предметів
регулювання різних правових галузей.
В. Мамутов, досліджуючи правові
питання керівництва господарською
діяльністю, дійшов висновку, що
відносини між супідрядними госпо
дарськими органами (підприємства
ми, організаціями та органами, яким
вони підпорядковані) не тотожні
адміністративним, хоча цим відноси
нам властиві елементи «влади і
підпорядкування». Від адміністратив
ноправових зазначені відносини
відрізняються насамперед своїм еконо
мічним (госпрозрахунковим) характе
ром — це вже «не суто управлінські»
відносини, не адміністративні, а госпо
дарськоуправлінські [1, 253–254].
Пізніше, конкретизуючи цей висно
вок, В. Мамутов зазначав, що відноси
ни між підприємствами і господар
ськими органами, яким вони підпо
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рядковані, за своєю сутністю є плано
вогоспрозрахунковими. Будучи за
змістом відносинами з керівництва
господарством і відрізняючись водно
час від адміністративних, вони можуть
називатися господарськоуправлін
ськими відносинами. Стосовно них
термін «адміністративногосподар
ські» неточно відображає зміст і допу
скає змішання з суто адміністративни
ми відносинами у сфері керівництва
господарством [2, 109–110].
До господарськоуправлінських
відносин В. Мамутовим були відне
сені також відносини між господар
ськими органами (підприємствами,
організаціями) та органами господар
ського керівництва, пов’язаними не
відомчою господарською підпорядко
ваністю, а в іншій формі, що не впи
сується в рамки адміністративних чи
договірних відносин (підприємство —
держбанк, підприємство — главпос
тачзбут тощо) [2, 255]. Для цих відно
син було визнано характерним, що у
визначених законом рамках відповідні
органи мають право економічними
(а не тільки суто адміністративними)
засобами впливати на підприємства,
не підпорядковані їм у відомчому
відношенні, і за результати госпо
дарської діяльності яких вони не не
суть безпосередньої відповідальності.
Причому цей вплив виявляється засо
бами господарського характеру, що
відрізняє ці відносини від адміністра
тивних, організаційних [2, 256].
Відповідно, до господарських орга
нів В. Мамутовим були віднесені ті,
компетенція яких зводиться цілком чи
у всякому разі переважно до госпо
дарської діяльності, до вирішення гос
подарських питань. Такими питання
ми визнавалися створення, реор
ганізація і ліквідація господарських
органів (підприємств), управління
майном, планування, здійснення на
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уковотехнічного прогресу, матеріаль
нотехнічного забезпечення і збуту,
капітального будівництва, фінансу
вання тощо, тобто питання управління
майном і виробничогосподарською
діяльністю зі створення матеріальних
благ. Були виділені органи загальної
господарської компетенції та органи
спеціальної господарської компетенції
[2, 32–42].
Таким чином, поняття «господар
ськоуправлінські (або управлінсько
господарські) відносини» стало одним
із визначальних щодо назви великої
групи відносин, що входять до предме
та регулювання господарського права.
Разом із тим, на відміну від сучасного
трактування організаційногосподар
ських відносин у ГК України, до управ
лінськогосподарських як у той час, так
і набагато пізніше включалися також і
відносини між окремими органами гос
подарського керівництва [17, 74].
Характерною рисою подальшого
розвитку вчення про господарськоуп
равлінські відносини стало поглиб
лення його в напрямі дослідження
одного з найважливіших і найпоши
реніших видів цих відносин — госпо
дарськоуправлінських зобов’язань як
одного з типів господарських зобо
в’язань. Відповідно до плановогосп
розрахункового характеру народного
господарства та чинного на той час за
конодавства ці зобов’язання були
визначені як форми організації певних
господарських відносин, що склада
ються у процесі управління економі
кою [6, 85], як зобов’язання, у формі
яких здійснюється виконання органа
ми господарського керівництва плано
воорганізаційних функцій [18, 175].
Але ж на відміну від організаційно
господарських зобов’язань, як вони
нині трактуються у ст. 176 ГК України,
господарськоуправлінські зобов’язан
ня розглядалися як такі, що опосеред
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ковують лише передачу майна (грошо
вих коштів), і тільки у відносинах між
юридично супідрядними суб’єктами —
органами господарського керівництва
та підпорядкованими їм підприєм
ствами [6, 83–122].
Слід зазначити, що господарсько
управлінські (управлінськогоспо
дарські) відносини (і відповідні пра
вовідносини) у той час були предме
том уваги й науковців, які не поділяли
концепцію єдиного господарського
права. Так, О. Красавчиков, характе
ризуючи організаційні відносини в
економіці, визначав їх як такі, що ви
никають у зв’язку з нормалізацією
(упорядкуванням, формуванням то
що) інших суспільних відносин, коор
динацією дій їх учасників або форму
ванням, реорганізацією чи ліквідацією
певних утворень (підприємств, уста
нов та ін.) [4, 24]. Проводячи дифе
ренціацію господарських відносин на
організаційні та майнові, він підкрес
лював певну умовність, штучність цієї
диференціації, яка є необхідною з ме
тою теоретичного аналізу, і продовжу
вав цю диференціацію далі, поділяючи
організаційні відносини на такі, що
побудовані на засадах субординації та
на засадах координації їх учасників.
В окрему групу він також виділяв
майнові відносини, побудовані на за
садах субординації [4, 25–27], тобто ті,
що І. Танчуком були кваліфіковані як
господарськоуправлінські зобов’я
зання [6, 83–122]. Закономірно, що у
навчальному посібнику з господарсь
кого права, одним із відповідальних
редакторів якого був О. Красавчиков,
значна частина матеріалу присвячена
правовому регулюванню саме орга
нізаційногосподарських відносин
(відносин
народногосподарського
планування, розвитку науки і техніки,
управління якістю і стандартизації та
ін.) [4].
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З переходом до ринкової економіки
поняття господарських відносин як
предмета регулювання господарського
права одним із перших було конкрети
зоване В. Мартем’яновим. До складу
господарських разом із підприємниць
кими відносинами та тісно пов’язани
ми з ними іншими, у тому числі неко
мерційними відносинами, ним були
включені також відносини з державно
го регулювання економіки з метою за
безпечення інтересів держави та су
спільства. Держава, реалізуючи публіч
ні интереси суспільства, — писав він, —
впливає на суб’єктів, що здійснюють
господарську діяльність, регулює і кон
тролює її. Ці відносини становлять
окрему групу зі складу предмета госпо
дарського права [7, 1–2].
Отже, В. Мартем’янов істотно роз
ширив поняття господарськоуправ
лінських зобов’язань, констатувавши,
що такі зобов’язання виникають у ре
зультаті актів державних органів і до
говорів між державою, регіонами і
підприємствами (об’єднаннями), а у
складних утвореннях — між супідряд
ними ланками. Господарськоуправ
лінські зобов’язання, на його думку,
можуть виникати у результаті антимо
нопольних актів, з інших законів, що
встановлюють державне керівництво і
контроль за діяльністю підприємств і
можливість застосування заходів для
забезпечення публічного інтересу, а
також відповідно до законодавства про
місцеве самоврядування [7, 45–46].
Слід зазначити, що саме у такому
розумінні господарськоуправлінські
зобов’язання виявилися найбільш на
ближеними до організаційногоспо
дарських зобов’язань (і відповідних
відносин у цілому), якими вони пред
ставлені нині у ГК України.
В одному з перших вітчизняних на
вчальних видань з господарського
права, підготовленому А. Пилипенком
та В. Щербиною, господарські відно
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сини трактувалися з позицій госпо
дарськоправової концепції як такі, що
складаються за участю господарюю
чих суб’єктів і органів управління у
процесі організації та здійснення гос
подарської діяльності. Причому зазна
чалося, що господарські відносини як
предмет регулювання складаються з
двох елементів: організаційного (орга
нізація виробництва, обіг) і майнового
[19, 16]. Відповідно, до суб’єктів гос
подарського права були віднесені дер
жавні й недержавні органи, які здійс
нюють управління економікою (міні
стерства, державні комітети, господар
ські об’єднання, управління тощо) [19,
17]. Разом із тим, на думку авторів,
відносини за участю органів держав
ної виконавчої влади і підприємств,
що здійснюються при виконанні цими
органами функцій загального управ
ління економікою, є управлінськими,
регулюються адміністративним пра
вом, тобто є адміністративними пра
вовідносинами [19, 15–16]. Більш
чітке розмежування господарських і
адміністративних відносин (і право
відносин) на той час було вкрай склад
ним, воно стало можливим лише з
визначенням у ГК України легальних
ознак організаційногосподарських
відносин.
У сучасній господарськоправовій
теорії, що ґрунтується на нормативних
положеннях Господарського кодексу
(регулятивних і дефінітивних), окремі
питання організаційногосподарських
відносин і правовідносин, як зазнача
лося, розглядаються в науковій і на
вчальній літературі з господарського
права, причому розглядаються як ці
відносини (правовідносини) в цілому,
так і найпоширеніший з їхніх видів —
організаційногосподарські зобов’я
зання. Осмислюється місце організа
ційногосподарських відносин (і зобо
в’язань) у системі господарських
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відносин [9, 12–16, 250–252], визнача
ються сфери виникнення та існування
цих відносин [10, 27; 11, 13–14;
226–227], характеризується їхній су
б’єктний склад [10, 207–208]. Від
повідні аспекти організаційногоспо
дарських відносин відображені в мо
нографічних дослідженнях з проблем
господарського договірного права [12,
405–432], грошових зобов’язань гос
подарського характеру [13, 46–51]
та ін. Питанням організаційногоспо
дарських відносин (зобов’язань) при
свячені й окремі наукові статті.
Щодо терміна «господарськоуп
равлінські (управлінськогосподар
ські)», яким позначалася відповідна
група господарських відносин і зобо
в’язань, то в теорії він зберігся фактич
но до прийняття ГК України, яким бу
ло запроваджено термін «організа
ційногосподарські» відносини (зобо
в’язання) [17, 76]. Причому, нині існує
точка зору, що термін «господарсько
управлінські (управлінськогосподар
ські)» більшою мірою відповідає сут
ності відповідної групи господарських
відносин. Так, на думку О. Беляневич,
організаційногосподарські зобов’я
зання у тому вигляді, в якому вони
визначаються у ч. 1 ст. 176 ГК України,
точніше було б називати управлін
ськогосподарськими [12, 417].
У цілому організаційногосподар
ські (або господарськоуправлінські
чи управлінськогосподарські) відно
сини у сучасній господарськопра
вовій теорії розглядаються як один з
основних видів господарських відно
син. Характерними рисами органі
заційногосподарських відносин є те,
що вони:
• складаються у процесі управ
ління (організації, регулювання, ке
рівництва) господарською діяльністю;
• сторонами цих відносин висту
пають, з одного боку, органи, які
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здійснюють таке управління (суб’єкти
організаційногосподарських повно
важень), а з другого — суб’єкти госпо
дарювання;
• самі ці відносини мають госпо
дарськоуправлінський (організацій
ногосподарський) характер, є відно
синами «по вертикалі».
Організаційногосподарські відно
сини з числа господарських найтісніше
межують з відносинами адміністратив
ними. Легальна основа їх розмежуван
ня міститься в абзаці 6 ч. 1 ст. 4 ГК
України. Згідно з цією нормою органі
заційногосподарськими слід вважати
відносини управління за участю
суб’єктів господарювання, в яких
орган державної влади, орган місцево
го самоврядування чи інший суб’єкт
організаційногосподарських повнова
жень, поперше, наділений господар
ською компетенцією і, подруге, здій
снює названі повноваження (реалізує
зазначену компетенцію) безпосеред
ньо щодо суб’єкта господарювання.
Господарською компетенцією від
повідного органу вважається така, що
охоплює сукупність його юридичних
прав та обов’язків у сфері господарю
вання. Причому істотною умовою ви
ступає обставина, що ці права та обо
в’язки повною мірою чи переважно
стосуються саме господарської діяль
ності, спрямовані на її організацію, ре
гулювання та управління нею.
Не є організаційногосподарськи
ми відносини у сфері господарювання,
які складаються між окремими орга
нами державної влади та органами
місцевого самоврядування, хоча й на
діленими господарською компетен

цією, але без безпосередньої участі
суб’єктів господарювання (суборди
наційні, координаційні чи інші відно
сини між різними органами державної
влади, органами місцевого самовряду
вання, навіть якщо вони складаються
у сфері господарювання і спрямовані
на організацію та оптимізацію госпо
дарських зв’язків — між Кабінетом
Міністрів України і міністерством,
відомством, між окремими міністерст
вами, відомствами, між будьяким з
останніх та місцевими державними
адміністраціями, радами, виконавчи
ми органами рад та інші подібні).
Таким чином, здійснення організа
ційногосподарських повноважень в
економіці на рівні безпосереднього ре
гулятивного та управлінського впливу
на діяльність суб’єктів господарюван
ня відображається у конкретних ре
альних відносинах, що складаються
між зазначеними суб’єктами та відпо
відними органами державної влади,
органами місцевого самоврядування,
іншими суб’єктами організаційногос
подарських повноважень. Ці відноси
ни ГК України визначені як органі
заційногосподарські й регулюються
нормами цього Кодексу та іншого гос
подарського законодавства.
Подальше дослідження цих відно
син пов’язано з поширенням загаль
них положень щодо них на відносини
в окремих сферах і галузях економіки
з метою правового забезпечення під
вищення ефективності суспільного
виробництва, його соціальної спрямо
ваності, утвердження суспільного гос
подарського порядку в економічній
системі України.
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О

дним із питань, яке з набран
ням чинності ГК України та но
вим ЦК України залишається
дискусійним як в теорії, так і на прак
тиці правозастосування, є співвідно
шення норм цих кодексів про зобов’я
зання та договори (правочини). Обго
ворення шляхів подолання колізій
(реальних та уявних) між нормами
ЦК України та ГК України про догово
ри доповнилось дискусією про спів
відношення загальної та спеціальної
норми. Проблема конкуренції норм
про договори вийшла за межі друкова
ного простору юридичних видань і
відображається у правових позиціях
Конституційного Суду України (да
лі — КСУ) та узагальненнях судової
практики Вищого господарського су
ду України. При цьому виявилося та
ке: попри те, що давньоримське прави
ло lex specialis derogat generalis давно
стало «загальним місцем» в ака
демічних підручниках з теорії права і
загалом визнається в континенталь
них системах права як аксіома без
доведення, в практичному сенсі воно
досить часто залишається ідеальним
інструментом застосування норматив
ноправових актів за наявності супе

речностей між ними, аніж дієвим шля
хом вирішення проблем правозастосу
вання. Не в останню чергу це пов’яза
не із прагненням звести проблему ви
бору належної для застосування нор
ми лише до кваліфікації її як загальної
або спеціальної (прикладом може слу
гувати Інформаційний лист Вищого
господарського суду України «Про де
які питання практики застосування
норм Цивільного та Господарського
кодексів України» від 7 квітня 2008 р.
№ 018/211), хоча як самоціль це не є
результативним. КСУ в Рішенні у
справі про переважне право наймача
на придбання військового майна від
10 грудня 2009 р. № 31рп/2009 зазна
чив, що співвідношення між нормами
ЦК України і законів, які регулюють
особливості найму (оренди) окремих
видів майна, полягає в тому, що норми
цих законів тією чи іншою мірою вста
новлюють правовий механізм реалі
зації відповідної норми Кодексу або
передбачають додаткові умови її реа
лізації, або виключають застосування
норм Кодексу, якщо це прямо передба
чено ними чи випливає з їхнього
змісту. Втім, такий підхід викликає за
уваження, оскільки не відображає, як
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видається, традицій вітчизняної зако
нодавчої техніки.
Метою цієї статті є окреслення
методологічних підходів вирішення
проблеми співвідношення норм про
договори, що містяться в різних нор
мативноправових актах, та вибору на
лежної для вирішення конкретного
спору норми з позицій концепції гос
подарського договірного права як ком
плексного правового інституту в сис
темі права України.
Загальновідомо, що сутнісною вла
стивістю права як цілісності є його си
стемність. Традиційно в загальній тео
рії права виокремлюють такі струк
турні елементи системи права, як нор
ми права (первісний елемент), галузь
права та групи галузей (наприклад ма
теріальне і процесуальне), підгалузь
права, інститут права, субінститут.
Утім, жоден із цих елементів, взятий
окремо, не відображає всіх своїх влас
тивостей і функцій, які виявляються
ними в єдиній системі права. Струк
турний аспект правової системи вияв
ляється в тому, що всі норми позитив
ного права утворюють єдине ціле, яке
поділяється за змістом різних норм на
відповідні взаємопов’язані частини.
Ця єдність виражається:
1) в органічному поєднанні ос
новних правових ідей, понять, прин
ципів регулювання, юридичної тех
ніки і термінології;
2) у конкретизації найбільш за
гальних норм у нормах менш загаль
ного характеру;
3) в ієрархії юридичних норм
залежно від акта, в якому вони
містяться;
4) у тому, що дотримання, засто
сування або порушення одних норм
зумовлюють дію інших норм [1,
125–127]. Необхідними умовами сис
темної організації права є внутрішня
єдність та відособленість (диференці
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йованість) юридичних норм, яка зу
мовлюється єдністю генетичних зв’яз
ків норм права і на яку вказують
дослідники [2, 32; 3, 231].
Як зазначається в літературі, сис
темність права виявляється в об’єктив
них процесах галузевої та функціо
нальної спеціалізації в праві, формами
якої є: 1) предметна та функціональна
диференціація (розгалуження норма
тивного змісту правового регулюван
ня); 2) конкретизація (деталізація зміс
ту нормативного регулювання); 3) інте
грація/уніфікація (узагальнення регла
ментації того спільного, що притаман
не певним групам суспільних відно
син) [4, 37].
Спеціалізація в праві як об’єктив
ний процес зумовлюється різно
манітністю суспільних відносин, що
складаються внаслідок поглиблення
розподілу суспільної праці та, на дум
ку законодавця, підлягають норматив
ноправовому регулюванню.
Внутрішнім процесом спеціалізації,
спрямованим на відособлення, відга
луження юридичних норм для ефек
тивнішого регулювання окремих діля
нок видових суспільних відносин,
виступає диференціація правового ре
гулювання. Причому процес диферен
ціації відбувається як у галузях мате
ріального права, так і в системі проце
суального права, в якій поряд із
цивільним та кримінальним процесу
альним правом виокремлюється госпо
дарське процесуальне право, консти
туційний процес, адміністративне про
цесуальне право. Загалом господар
ське право і господарське договірне
право як його інститут можуть розгля
датися як історичний результат пред
метної спеціалізації права. При цьому
диференціація норм, що регулюють
господарську діяльність, призводить
до виділення не лише однієї спеціаль
ної норми відносно однієї загальної, а
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й цілої низки спеціальних норм, які
розгалужуються залежно від суб’єкт
ного складу, виду відносин та предме
та договору, способів укладення дого
ворів тощо. Важливість галузевої
спеціалізації полягає в тому, що: 1) в
такий спосіб удосконалюється систе
ма права; 2) правовим регулюванням
охоплюється широке коло суспільних
відносин; 3) виключається (в ідеалі)
або обмежується дублювання право
вих норм [5, 14].
Ілюстрацією сказаному може бути
норма ч. 7 ст. 7 Закону України «Про
приватизацію державного майна», від
повідно до якої продаж майна, що є у
комунальній власності, здійснюють
органи, створювані відповідними
місцевими радами; зазначені органи
діють у межах повноважень, визначе
них відповідними місцевими радами,
та є їм підпорядкованими, підзвітними
і підконтрольними. Оцінюючи зазна
чені положеннями разом із нормами
Закону України «Про місцеве само
врядування в Україні», КСУ в Рішенні
від 1 липня 1998 р. № 9рп/98 у справі
щодо приватизації державного майна
зазначив, що і в цій статті, і в інших
положеннях Закону України «Про
приватизацію державного майна»
враховані особливості механізму при!
ватизації комунального майна (курсив
мій. — О. Б.). За умови відсутності ок
ремого законодавчого акта про прива
тизацію об’єктів комунальної влас
ності включення цих питань до закону,
що регламентує приватизацію держав
ного майна, не є підставою для визнан
ня його відповідних положень некон
ституційними, оскільки право суб’єк
тів комунальної власності не поруше
но (п. 2 мотивувальної частини Рішен
ня). КСУ в Рішенні також зазначив,
що угоди купівліпродажу в процесі
приватизації — це «особливі договори
купівліпродажу державного майна,
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на які поширюються також відповідні
норми цивільного законодавства про
угоди, якщо інше не випливає із зако
нодавства про приватизацію» (п. 4 мо
тивувальної частини). Таким чином,
договори купівліпродажу об’єктів ко
мунальної власності в процесі прива
тизації регулюються за правилами,
встановленими цим Законом для до
говорів купівліпродажу державного
майна, відповідно до принципів і
пріоритетів, що визначені ст. 2 цього
Закону (надання пільг для придбання
державного майна членам трудових
колективів підприємств, що привати
зуються, пріоритетного права трудо
вих колективів на придбання майна
своїх підприємств тощо). Водночас
включення норм щодо приватизації
об’єктів права комунальної власності
до Закону України «Про приватиза
цію державного майна» не змінює пра
вової природи цієї власності. Іншими
словами, норми приватизаційного за
конодавства щодо договорів купівлі
продажу державного майна мають
уніфікований характер і для відносин
купівліпродажу комунального майна.
Взаємопов’язаність правових норм,
що розподілені за галузями права, ви
являється у функціональній спеціа
лізації, яка призводить до утворення
загальних та спеціальних норм, існу
вання тісних зв’язків між правовими
приписами в цілому. Функціональна
спеціалізація в сфері господарського
договірного права виявляється у
«розподілі навантаження» як між
нормами однієї галузевої належності
(загальними нормами, що регулюють
порядок укладення, зміни, розірвання
господарських договорів, їх зміст, ви
конання тощо, та спеціальними нор
мами, що регулюють окремі види гос
подарських договорів із врахуванням
їх специфіки), так і з нормами ци
вільного права (загальними положен
нями про договори, зобов’язання).
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Господарське договірне право є
складовою господарського права (його
інститутом) і одночасно — системою
нижчого рівня в системі права в ціло
му. Під цим кутом зору можна виокре
мити такі рівні зв’язків господарського
договірного права, як системи норм:
• внутрішній рівень, тобто
взаємодію норм, які утворюють госпо
дарське договірне право, ефективність
якої може коливатися залежно від сту
пеня узгодженості загальних норм про
господарські договори та норм, що ре
гулюють окремі види господарських
договорів;
• галузевий, на якому норми, які
утворюють господарське договірне
право, взаємодіють з іншими елемен
тами системи господарського права;
• міжгалузевий, на якому вияв
ляються зв’язки між господарським
договірним правом та іншими галузя
ми права (зокрема цивільним та ад
міністративним, з якими найбільш ак
тивно контактує господарське право).
Таким чином, з позицій системного
підходу специфіка господарського до
говірного права як правового інститу
ту (структурованої й упорядкованої
сукупності норм) не вичерпується
особливостями елементів, що склада
ють його, а полягає, насамперед, у ха
рактері зв’язків та відносин між цими
елементами. Враховуючи це, недостат
ньо просто констатувати наявність
спеціального регулювання (відповід
но, наявність загальної та спеціальної
норми), адже сама спеціалізація
містить і правову інтеграцію (уніфіка
цію), і диференціацію, і конкрети
зацію. Тому в кожному випадку необ
хідно визначатися із видом спеціа
лізації, що є передумовою правильно
го вибору норми, яка підлягає застосу
ванню, а також чітко окреслити дію
нормативноправового акта за колом
осіб (учасників відповідних відносин)
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та встановити особливості правового
режиму тих матеріальних і немате
ріальних благ, що є об’єктами право
відносин. З огляду на це не має прак
тичного значення п. 16 зазначеного
вище Інформаційного листа Вищого
господарського суду України від
7 квітня 2008 р. № 018/211 стосовно
того, що, оскільки поняття правочину
є цивільноправовим, то і норми про
недійсність тих чи інших правочинів є
цивільноправовими; в тому випадку,
коли такі норми містяться в законі
публічноправової направленості, во
ни підлягають застосуванню. Розта
шування норм про правочини у ЦК
України є прикладом правової інтег
рації (уніфікації), адже поняття пра
вочину як дії, спрямованої на виник
нення, зміну чи припинення пра
вовідносин, є абстракцією найвищого
рівня, що дає можливість «економи
ти» законодавчий матеріал і не пода
вати щоразу «для цілей» того чи іншо
го нормативноправового акта визна
чення терміна «правочин» («угода»).
Загалом такі дефінітивні норми мають
забезпечувати одноманітність ро
зуміння юридичних термінів і в цьому
сенсі сприяти єдності системи права
та правового регулювання [2, 47].
У господарському договірному
праві як комплексному інституті в си
стемі права виокремлюють пов’язані
між собою функціональними зв’язка
ми групи норм, що регулюють госпо
дарські договори, а саме:
1) загальні положення ГК Украї
ни про господарські зобов’язання та
господарські договори, які застосову
ються за відсутності інших спеціаль
них законодавчих приписів (глави 19,
20, 22 ГК України);
2) норми господарського законо
давства, якими регулюються договірні
відносини певного виду із урахуван
ням їх особливостей (оренди держав
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ного та комунального майна, купівлі
продажу об’єктів приватизації, переве
зення вантажів різними видами транс
порту, поставки для забезпечення
пріоритетних державних потреб тощо);
3) загальні норми ЦК України
про правочини, зобов’язання та про
договори, які поширюють свою дію на
господарські договори за відсутності
спеціальних приписів ГК України та
інших законодавчих актів.
Крім того, важливим елементом
цього правового інституту є спеціа
лізовані норми ГК України, які не слу
гують самостійною нормативною ос
новою для виникнення правовідно
син, а утворюють єдиний регулятор
лише у сукупності із іншими регуля
тивними та охоронними нормами —
нормидефініції (наприклад визначен
ня господарського зобов’язання — ч. 1
ст. 173 ГК України), декларативні нор
ми або нормипринципи (ст. 6 ГК Ук
раїни), оперативні норми, завдяки
яким відбувається «пристосування»
існуючих правовідносин до нових ви
мог законодавства (наприклад прави
ла пунктів 4, 5 Прикінцевих положень
ГК України, що встановлюють дію
норм ГК України у часі).
Таким чином, у процесі правозасто
сування вибір (спеціальної) норми,
яка регулює конкретну життєву си
туацію, відбувається в межах цих
трьох груп. Важливо зазначити, що
традиційно пошук загальної та
спеціальної норми відбувається в ме
жах норм, присвячених тому чи іншо
му договірному типу (під цим мається
на увазі збірне поняття, в якому аку
мулюються істотні ознаки, притаманні
різним видам договорів) та певного
виду договору. Так, залежно від ре
зультату дій контрагентів у цивіліс
тиці виокремлюють такі типи дого
ворів: 1) договори, спрямовані на
передачу майна; 2) договори, спрямо
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вані на виконання робіт; 3) договори,
спрямовані на надання послуг; 4) дого
вори на заснування різного виду утво
рень [6, 399].
Видом є пойменована в законі іде
альна модель певного договору, еталон,
в якому визначено його кваліфікуючі
ознаки (суб’єктний склад, об’єкт дого
вору, права та обов’язки сторін, поря
док укладання, наслідки порушення
тощо). Звичайно, важливо правильно
визначити тип, вид та/або підвид кон
кретного договору з тим, щоб знайти
найбільш деталізовану (спеціальну)
норму, яка його регулює. Не викликає
труднощів кваліфікація норм як за
гальних та спеціальних у межах одно
го кодифікованого акта (наприклад,
загальних положень про договори
глав 52, 53 ЦК України та положень
про окремі види договірних зобов’я
зань, що містяться у книзі 5 ЦК Украї
ни, або норм глави 20 ГК України та,
зокрема, норм про поставку, що міс
тяться у статтях 264–271 ГК України),
проте кількість норм, якими регулю
ються договори окремих видів та їх
підвидів, є значно більшою, і конкре
тика правового регулювання найчас
тіше знаходиться поза межами коди
фікованих актів.
У ряді випадків пошук норми в ме
жах певного виду договорів обов’язко
во має супроводжуватися виявленням
спрямованості регулювання конкрет
ного підвиду договорів на забезпечен
ня публічних інтересів (наприклад до
говори, спрямовані на відчуження
державного майна, або передачу його у
користування). Зауважимо, що зага
лом така обтяженість публічним інте
ресом цивільноправовим договорам
не притаманна, отже, і не відобра
жається, за деякими винятками (на
приклад ст. 633 ЦК України), на змісті
норм ЦК України про договори, в ос
нові яких — принцип свободи догово
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ру. Таким чином, правовий режим до
говорів публічної спрямованості за
участю органів держави, які уклада
ються ними в межах своїх органі
заційногосподарських повноважень
із суб’єктами господарювання різних
форм власності, в тому числі держав
ного сектору, і спрямовані на виконан
ня державою своїх економічних і
соціальних функцій, як і інших госпо
дарських договорів, також формуєть
ся в рамках правової уніфікації (інтег
рації) та диференціації. Втім, роль
норм ЦК України в регулюванні таких
договорів є доволі незначною. Пошук
загальної та спеціальної норми для
цілей правозастосування може при
зводити до хибних висновків, якщо
тлумачення (з’ясування) змісту норм
здійснюватиметься лише в букваль
ний спосіб. Оскільки договори — це
завжди не більше, і не менше правова
форма певних відносин, то для з’ясу
вання цілей регулювання окремих
видів договорів необхідно враховува
ти, як зазначалося вище, специфіку
тих благ, щодо яких виникають такі
відносини. Так, за договором оренди у
тимчасове платне користування пере
дається чуже майно, тому права й
обов’язки сторін за договором повинні
формуватися з огляду на правовий
режим цього майна, визначений зако
ном. Негативним прикладом такого
тлумачення є позиція КСУ, викладена
ним у Рішенні у справі про переважне
право наймача на придбання військо
вого майна від 10 грудня 2009 р.
№ 31рп/2009. У ньому, зокрема, за
значено, що правовий режим вільного
у цивільному обороті військового май
на має аналогічний (курсив мій. —
О. Б.) характер з правовим режимом
інших видів державного майна, зокре
ма у сфері орендних відносин, якщо
інше не передбачене законом. Ос
кільки, на думку КСУ, закони України
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«Про оренду державного та комуналь
ного майна», «Про господарську
діяльність у Збройних Силах Украї
ни» не передбачили заборони щодо
переважного права орендаря на прид
бання державного, в тому числі вій
ськового, майна, то на правовідноси
ни, які виникають між наймодавцем та
наймачем у разі продажу військового
майна, переданого у найм (оренду),
поширюється дія норми, закріпленої у
ч. 2 ст. 777 ЦК України.
Проте відсутність заборони у ви
гляді імперативної норми ще не озна
чає, що законодавець дозволяє це пе
реважне право. КСУ не взяв до уваги
те, що ЦК України не відомий такий
правовий титул, як право оперативно
го управління. Зміст права оператив
ного управління розкритий у ст. 137
ГК України. Відповідно до ст. 3 Закону
України «Про правовий режим майна
у Збройних Силах України», військо
ве майно закріплюється за військови
ми частинами Збройних Сил України
на праві оперативного управління.
Облік, інвентаризація, зберігання,
списання, використання та передача
військового майна здійснюються у
спеціальному порядку, що визна
чається Кабінетом Міністрів України.
Не звернув КСУ увагу і на те, що ч. 3
ст. 17 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна»
передбачено лише одне переважне
право орендаря: після закінчення
терміну договору оренди орендар,
який належним чином виконував свої
обов’язки за договором, має переваж
не право, за інших рівних умов, на ук
ладення договору оренди на новий
термін. Але реалізація і цього права
обмежується законодавцем випадком,
коли орендоване майно необхідне для
потреб його власника. Слід зазначити
також, що до набрання чинності Зако
ном «Про оренду державного та кому
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нального майна» в редакції від 14 бе
резня 1995 р. передбачалася мож
ливість укладення договорів оренди з
правом викупу об’єкта оренди як спо
собу приватизації орендованого май
на, але від цієї конструкції законода
вець відмовився.
З огляду на викладене, можна
стверджувати, що можливості уніфіко
ваного регулювання господарських до
говорів нормами ЦК України об’єктив
но обмежені. Водночас господарські
договори публічноправової спрямова
ності на цей час цілісно як модель, тип
у ГК України не представлені, в основ
ному їх регулювання здійснюється за
межами ГК України низкою законо
давчих актів (законами України «Про
оренду державного та комунального
майна», «Про концесії», «Про держав
ний матеріальний резерв» тощо). Тому
одним із головних напрямів удоскона
лення ГК України в частині регулю
вання господарських договорів є
закріплення загальних положень про
договори публічної спрямованості що
до порядку та способів їх укладення,
особливостей визначення їх змісту, за
безпечення та принципів виконання
відповідних зобов’язань, зміни та
розірвання таких договорів з тим, щоб
коригування договору (модифікація
договірної моделі) або припинення йо
го існування не тягли за собою немож
ливості реалізації певних публічних
інтересів. Зокрема, важливість таких
загальних положень пов’язується із не
можливістю застосування до госпо
дарських договорів публічноправової
спрямованості окремих загальних
(уніфікованих) норм ГК України. Так,
за правилами ЦК України дійсність
правочину (договору) пов’язується із
правосуб’єктністю сторін та відповід
ністю змісту актам цивільного законо
давства та моральним засадам су
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спільства (статті 203, 215 ЦК України).
Для договорів публічноправової
спрямованості важливим є порядок і
спосіб їх укладення, зокрема, це сто
сується приватизації та відчуження
державного майна, правовою «оболон
кою» яких слугують договори купівлі
продажу, але вони суттєво відрізня
ються між собою за тим результатом,
який має бути досягнутий. На це звер
нув увагу КСУ в Рішенні у справі про
відчуження майна державних вугледо
бувних підприємств від 29 вересня
2009 р. № 22рп/2009. Як зазначає КСУ,
під звичайним (неприватизаційним)
відчуженням об’єктів державної влас
ності слід розуміти передачу права
власності на матеріальні активи, що
відповідно до законодавства визнають
ся основними фондами (засобами), яке
здійснюється шляхом продажу цього
майна юридичним чи фізичним осо
бам, за винятком державного майна,
що підлягає приватизації, та іншого
майна, щодо якого законодавством
встановлена заборона на відчуження.
Звичайне ж (неприватизаційне) відчу
ження державного майна не має ознак
соціальної значимості, воно є однією з
форм розпорядження ним, керуючись
суто господарськими чи економічними
інтересами суб’єктів господарювання,
та управління державним майном,
яким і надходять грошові кошти.
Враховуючи викладене, можна кон
статувати, що розробка концептуаль
ноцілісної нормативної основи дого
ворів публічноправової спрямова
ності є одним із нагальних завдань
удосконалення господарського зако
нодавства і передбачає поглиблення
диференціації правового регулювання
з огляду на необхідність забезпечення
публічних інтересів у сфері господа
рювання.
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О

станніми роками проблема сти
мулювання інноваційної ак
тивності суб’єктів господарю
вання набула значення важливої скла
дової соціальноекономічної правової
політики. На парламентських слухан
нях «Стратегія інноваційного розвит
ку України на 2010–2020 роки в умо
вах глобалізаційних викликів», що
відбулися у стінах ВР України 17 квіт
ня 2009 р., зазначалося, що на сьогодні
в Україні рівень інноваційної актив
ності, впровадження інновацій та
відтворення ринкового сегмента виро
бництва інноваційної продукції зали
шаються недостатніми для забезпе
чення інноваційного прориву націо
нальної економіки. У таких умовах
стрижнем сучасної української моделі
конкурентоспроможності економіки
має стати реалізація інноваційної
моделі структурної перебудови еконо
міки, а в подальшому — реалізації
стратегії економіки знань.
Підвищене державне значення за
значеного вектора соціальноеконо
мічного розвитку разом із довгостро
ковістю, непередбачуваністю та ризи
ковістю самої інноваційної діяльності
вимагає застосування особливих засо
бів державного регулювання відносин,
що складаються у зв’язку із її орга

нізацією та здійсненням, спрямованих
на стимулювання суб’єктів господа
рювання до залучення і впровадження
нових розробок та рішень у власну
діяльність. Саме тому досить пошире
ною є думка про встановлення апріорі
для інноваційної діяльності спеціаль
ного режиму господарювання. Однак
слід зазначити, що в Україні питання
щодо змісту правового режиму інно
ваційної діяльності ще не стало пред
метом безпосередніх наукових дослі
джень у галузі права. У той же час
неможливо не визнати, що проблема
тика правового регулювання іннова
ційної діяльності в Україні привертала
увагу науковців неодноразово, зокре
ма Д. Висоцького, О. Давидюка, Д. За
дихайла, В. Мамутова, О. Орлюк,
І. СпасибоФатєєвої, О. Святоцького,
І. Шумила та ін. Але дотепер не було
визначено, який саме правовий режим
закріплений для здійснення інно
ваційної діяльності в Україні, чи
насправді він відбиває стимулюючий
напрям її державного регулювання та
чи є такий режим єдиним на території
країни.
В умовах нагальної потреби у ство
ренні сприятливих умов та підтри
манні інноваційної активності вітчиз
няних суб’єктів господарювання ана
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ліз передбачених чинним законодав
ством України правових режимів для
здійснення інноваційної діяльності є
вкрай актуальним питанням, дослі
дження якого — мета цієї публікації.
Питання про правові режими інно
ваційної діяльності, незважаючи на
формальну простоту, змістовно до
сить складне та зачіпає багато суміж
них проблем правового регулювання
інноваційних відносин. Насамперед,
це пов’язане із багатогранністю самої
категорії «правовий режим», що «є
узагальнюючою категорією, яка вби
рає в себе основні юридичні засоби у
сфері дії права» [1]. Незважаючи на
«теоретичний» характер зазначеної
юридичної конструкції, вона сприяє
виконанню правом його регулюючої
функції, а тому набуває досить прак
тичного значення. З цієї позиції пра
вовий режим визначається як су
купність юридичних засобів, які вста
новлюються та забезпечуються дер
жавою у цілях врегулювання конкрет
них суспільних відносин шляхом об
меження одних та стимулювання ін
ших боків діяльності окремих суб’єк
тів права [2].
Регулююче «навантаження» право
вого режиму відмічає більшість уче
них, які досліджували зміст цієї пра
вової категорії. Зокрема, С. Алексєєв
визначає його як порядок регулюван
ня, який виражений у багатообразно
му комплексі правових засобів, які ха
рактеризують особливе поєднання
взаємодіючих між собою дозволів, за
борон, а також позитивних зобов’я
зань і які створюють особливу спрямо
ваність регулювання [3, 373]. На дум
ку О. Городова, спрямованість регулю
вання, у свою чергу, характеризується
мірою збільшення (зменшення) доз
волів або фактичних управомочень чи
мірою збільшення (зменшення) забо
рон або зобов’язань [4, 81].
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Напрям правового регулювання
суспільних відносин, який задає пев
ний правовий режим, фактично зале
жить від цілей держави при їхньому
регулюванні, що приводить до підви
щення значення категорії «правовий
режим» до важливого елементу дер
жавної правової політики. Законода
вець, встановлюючи той чи інший
правовий режим, затребує лише ті
юридичні засоби, які відповідають
цілям, завданням та характеру відно
син, що регулюються [1].
Забезпечення інноваційної складо
вої інвестицій, опанування сучасних
чинників конкурентоспроможності,
які мають переважно інноваційну
спрямованість, закладення основ інно
ваційної моделі розвитку [5], що від
несено до принципово важливих за
вдань діяльності Уряду, потребує ство
рення привабливих правових умов
для діяльності з розробки та впрова
дження нових продуктів і технологій,
законодавчого забезпечення форму
вання та функціонування національ
ної інноваційної системи, що визнано
безальтернативним шляхом реалізації
системної та послідовної державної
політики, спрямованої на активізацію
інноваційних процесів, забезпечення
технологічного розвитку та оновлення
національної економіки [6]. У зв’язку
із реалізацією зазначених напрямів
соціальноекономічної політики дер
жави у чинному законодавстві Украї
ни фактично закріплено декілька ре
жимів господарювання щодо здійс
нення інноваційної діяльності.
Насамперед слід відзначити загаль
ний правовий режим інноваційної
діяльності, відповідно до якого інно
ваційна діяльність здійснюється біль
шістю суб’єктів господарювання неза
лежно від галузевої належності та кон
кретного виду діяльності. Такий пра
вовий режим має загальнодозвільний
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характер, підтримуючи в цілому будь
які новації суб’єктів господарювання
та відкриваючи простір для їх активної
реалізації у господарській діяльності.
Не випадковим видається той факт,
що правовий режим інноваційної
діяльності не міститься у розділі VIII
ГК України «Спеціальні режими гос
подарювання», а тому належить саме
до загальних правових режимів здійс
нення господарської діяльності. Юри
дичні засоби, що його утворюють,
спрямовані на встановлення загаль
них інституційних, фінансових, орга
нізаційний та правових умов для роз
робки нових ідей та рішень, доведення
їх до практичного впровадження, ко
мерціалізації та власне впровадження
як інновацій, та містять, насамперед,
державні гарантії підтримки інно
ваційної діяльності.
Державні гарантії, які надаються
суб’єктам інноваційної діяльності,
закріплені у ст. 329 ГК України, а саме:
підтримка інноваційних програм і
проектів, спрямованих на реалізацію
економічної та соціальної політики
держави; підтримка створення та роз
витку суб’єктів інфраструктури інно
ваційної діяльності; охорона та захист
прав інтелектуальної власності, захист
від недобросовісної конкуренції у
сфері інноваційної діяльності; вільний
доступ до інформації про пріоритети
державної економічної та соціальної
політики, про інноваційні потреби та
результати науковотехнічної діяль
ності, крім випадків, передбачених за
коном; підтримка щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення квалі
фікації кадрів у сфері здійснення інно
ваційної діяльності [7].
Необхідність особливої підтримки,
стимулювання розвитку окремих галу
зей народного господарства або визна
них за пріоритетні напрямків госпо
дарської діяльності зумовлюють зміну
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співвідношення юридичних засобів,
що застосовуються державою для ак
тивізації інноваційної діяльності в них,
на користь домінування різного харак
теру стимулів (пільг, дозволів, заохо
чень). Результатом цього стало законо
давче встановлення декількох спе
ціальних режимів інноваційної діяль
ності, правовою основою введення
яких може слугувати положення ч. 1
ст. 414 ГК України, яким передбачена
можливість встановлення законом
спеціального режиму господарювання
у галузях, які потребують стабілізації
або прискореного розвитку, а також
ст. 6 Закону України «Про інноваційну
діяльність», до засобів державного ре
гулювання інноваційної діяльності
якою віднесено: фінансова підтримка
виконання інноваційних проектів; сти
мулювання комерційних банків та
інших фінансовокредитних установ,
що кредитують виконання інновацій
них проектів; встановлення пільгового
оподаткування суб’єктів інноваційної
діяльності.
Доцільно зазначити, що спеціаль
ний режим господарювання визна
чається як правовий режим, що визна
чає порядок організації та здійснення
господарської діяльності на певній те
риторії, у певній галузі економіки, що
відрізняється від загального режиму
господарської діяльності, передбаче
ного законодавством, і вводиться дер
жавою з певною метою для забезпе
чення розумного сполучення публіч
них і приватних інтересів за допомо
гою встановлення обмежень та/або за
охочень для суб’єктів господарювання
[9, 8]. Спеціальні режими господарю
вання залежно від правових засобів,
обраних законодавцем для досягнення
мети, поділяють на три види: обмежу
вальний, заохочувальнообмежуваль
ний та заохочувальний. Кожний із них
може бути поділений на певні підвиди
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[9, 8–9], зокрема, залежно від того, які
саме стимули та обмеження переважа
ють, пропонується виокремлювати
такі спеціальні режими: дозвільний,
рекомендаційний, пільговий, зобо
в’язуючий, забороняючий та ін. [2].
Статтею 6 Закону України «Про
інноваційну діяльність» передбачено
можливість надання фінансової під
тримки для виконання інноваційних
проектів, види якої закріплені у ч. 1
ст. 17 цього ж Закону, а саме: повне
безвідсоткове кредитування пріори
тетних інноваційних проектів та част
кове (до 50 %) безвідсоткове кредиту
вання інноваційних проектів за раху
нок коштів Державного бюджету
України, коштів бюджету АР Крим та
коштів місцевих бюджетів; повна чи
часткова компенсація (за рахунок
коштів Державного бюджету України,
коштів бюджету АР Крим та коштів
місцевих бюджетів) відсотків, сплачу
ваних суб’єктами інноваційної діяль
ності комерційним банкам та іншим
фінансовокредитним установам за
кредитування інноваційних проектів;
надання державних гарантій комер
ційним банкам, що здійснюють креди
тування пріоритетних інноваційних
проектів; майнове страхування реалі
зації інноваційних проектів у страхо
виків [8].
У частині 2 ст. 12 Закону України
«Про інноваційну діяльність» вста
новлено умову, за якої реалізації інно
ваційного проекту може бути надано
державну підтримку, за умови його
державної реєстрації, що здійснюється
за ініціативою суб’єкта інноваційної
діяльності Міністерством освіти і на
уки України (далі — МОН України)
відповідно до положень ст. 13 цього
Закону.
Важливим моментом у цьому кон
тексті є те, що державна реєстрація
інноваційного проекту є обов’язковою
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умовою отримання державної під
тримки для реалізації інноваційного
проекту, але не є її підставою. Відпо
відно до ч. 10 ст. 13 Закону України
«Про інноваційну діяльність» держав
на реєстрація інноваційного проекту
не передбачає будьяких зобов’язань
щодо бюджетного кредитування його
виконання чи іншої державної фінан
сової підтримки. Для отримання фі
нансової підтримки від Державної
інноваційної фінансовокредитної ус
танови суб’єкти інноваційної діяль
ності, інноваційні проекти яких зане
сені до Державного реєстру інно
ваційних проектів, мають пройти кон
курсний відбір, результати якого і на
бувають значення підстави отримання
суб’єктом інноваційної діяльності дер
жавної фінансової підтримки.
За схожою моделлю у законодавстві
України вирішено питання й про пра
вовий режим трансферу технологій.
Так, Закону України «Про державне
регулювання діяльності у сфері транс
феру технологій» передбачає декілька
стимулюючих правових засобів, що за
стосовуються в інноваційній сфері для
сприяння та активізації трансферу тех
нологій, зокрема, державні гарантії
щодо погашення кредитів комер
ційних банків, наданих для придбання
технологій та їх складових, необхід
ність застосування яких визначена по
требами держави й суспільства в цих
технологіях (ст. 21), а також цільове
субсидіювання трансферу технологій,
що здійснюється за пріоритетними на
прямами інноваційної діяльності за
гальнодержавного рівня (ст. 22) [10].
Фактично пільговий режим за зазначе
ним Законом встановлений для транс
феру тих технологій, які є економічно
доцільними та корисними для держави
і суспільства, сприяють розвитку ви
робництва вітчизняної продукції та
підвищенню рівня його технологіч
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ності з урахуванням можливих еколо
гічних і соціальноекономічних наслід
ків від їх застосування, що має бути
підтвердженим результатами держав
ної експертизи із визнанням проектів,
спрямованих на їх використання, інно
ваційними та занесенням таких про
ектів до Державного реєстру іннова
ційних проектів відповідно до законів
України «Про інноваційну діяльність»
і «Про пріоритетні напрями інно
ваційної діяльності в Україні» (ст. 12).
Проекти використання технологій, які
не пройшли державної реєстрації та не
кваліфіковані як інноваційні, не мо
жуть бути реалізованими в умовах
пільгового правового режиму цільово
го субсидіювання.
Отже, чинним законодавством вста
новлений заохочувальний режим, од
нак не для інноваційної діяльності пев
них суб’єктів господарювання в цілому
або галузей народного господарства, а
для реалізації конкретних інно
ваційних проектів, які пройшли екс
пертизу, кваліфіковані як інноваційні
та зареєстровані МОН України як
інноваційні або як пріоритетні інно
ваційні проекти. Інші інноваційні про
екти, які не зареєстровані як такі МОН
України, реалізуються в межах загаль
ного режиму інноваційної діяльності.
Інший різновид спеціального режи
му інноваційної діяльності встановле
ний для окремих суб’єктів господарю
вання — технологічних парків, їх учас
ників та спільних підприємств. Такий
режим має одночасно пільгову та сти
мулюючу спрямованість і реалізується
за допомогою таких правових засобів:
за технопарками, а також їх учасника
ми та спільними підприємствами
визнано право на одержання державної
фінансової підтримки й цільового суб
сидіювання для виконання іннова
ційних проектів, право на застосування
прискореної амортизації основних
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фондів груп 3 та 4, а також здійснення
розрахунків з експортноімпортних
операцій у збільшені, ніж для всіх
суб’єктів господарської діяльності,
строки (до 150 днів) (статті 6, 7, 10, 11
Закону України «Про спеціальний пра
вовий режим інноваційної діяльності
технологічних парків») [11].
Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України
«Про правовий режим інноваційної
діяльності технологічних парків»
спеціальний режим інноваційної
діяльності запроваджується для тех
нопарку строком на 15 років і діє при
виконанні його проектів. Однак такий
режим дефакто поширюється не на
всю діяльність технопарків, їх учас
ників та спільних підприємств — він
стосується лише умов виконання кон
кретного, зареєстрованого проекту
технологічного парку. Тобто спеціаль
ний режим надається не інноваційній
діяльності технопарку та виконавцям
його проекту як такій, а лише діяль
ності з реалізації відповідного інно
ваційного проекту, який пройшов екс
пертизу та на який отримано сві
доцтво про його державну реєстрацію.
Фактично мову слід вести не про
спеціальний режим інноваційної
діяльності технопарку, а про спеціаль
ний режим реалізації певного інно
ваційного проекту останнього.
Зазначене положення підтвер
джується нормою ч. 4 ст. 8 Закону
України «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних
парків», згідно з якою реалізація про
екту технопарку не може бути підста
вою для зниження податкових зо
бов’язань за основним видом діяль
ності виконавця цього проекту техно
парку. Необхідно звернути також
увагу на те, що саме свідоцтво про дер
жавну реєстрацію проекту технологіч
ного парку відповідно до ч. 6 ст. 5
Закону України «Про спеціальний ре
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жим інноваційної діяльності техно
логічних парків» є підставою для за
провадження спеціального режиму
інноваційної діяльності та відкриття
спеціальних рахунків технопарків, їх
учасників та спільних підприємств, а
не свідоцтво про державну реєстрацію
технологічного парку. Така законодав
ча норма підтверджує раніше зробле
ний висновок щодо сутності спеціаль
ного режиму для технопарків.
Таким чином, інший різновид спе
ціального режиму інноваційної діяль
ності належить до пільгових та спря
мований на встановлення особливого
порядку реалізації інноваційних про
ектів певними суб’єктами господарю
вання — технопарками, їх учасниками
та спільними підприємствами, — шля
хом надання пільг, зокрема, у вигляді
державної фінансової підтримки та
цільового субсидіювання.
Спеціальний правовий режим інно
ваційної діяльності встановлений у
чинному законодавстві ще для такої
категорії суб’єктів господарювання, як
наукові парки, діяльність яких спря
мовано на інтенсифікацію процесів
розроблення, впровадження, вироб
ництва інноваційних продуктів та
інноваційної продукції на внутріш
ньому та зовнішньому ринках. З ме
тою активізації актуальних та пер
спективних наукових досліджень,
впровадження їх результатів у реаль
ний сектор економіки та випуску кон
курентоспроможної продукції Зако
ном України «Про наукові парки»
науковим паркам надано право на
пріоритетний розгляд їхнього звер
нення щодо державного замовлення
на поставку продукції, виконання
робіт і надання послуг для забезпечен
ня пріоритетних державних потреб
(ст. 18) [12]. Згідно зі ст. 19 цього За
кону за науковими парками визнано
також право на отримання державної
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підтримки у формі звільнення від
сплати ввізного мита для ввезення на
укового, лабораторного і дослідниць
кого обладнання, а також комплекту
ючих та матеріалів, що не виробля
ються в Україні, які необхідні для ре
алізації проекту наукового парку.
Звільнення від сплати ввізного мита
діє протягом строку реалізації проекту
наукового парку, але не більше двох
років з дня затвердження номенклату
ри та обсягів постачання відповідного
обладнання, для комплектуючих і ма
теріалів — протягом одного року, за
умови державної реєстрації проекту
наукового парку Кабінетом Міністрів
України (ч. 2 ст. 15).
Отже, для діяльності наукових
парків та реалізації ними власних про
ектів встановлено пільговий спеціаль
ний режим, завдяки введенню якого
створюються можливості для суб’єк
тів господарювання налагодити коо
перацію з науковими установами та
вищими навчальними закладами,
сконцентрувати інтелектуальні й
фінансові ресурси на проведенні на
укових розробок та здійсненні їх прак
тичного впровадження, навіть за умов
відсутності прямої фінансової допо
моги з боку держави у цьому процесі.
Таким чином, залежно від цілей, які
ставляться державою, та набору госпо
дарськоправових засобів, що викори
стовуються для їх досягнення, у чин
ному законодавстві України можуть
бути виокремлені такі різновиди пра
вових режимів інноваційної діяль
ності:
1) для суб’єктів господарювання
незалежно від галузевої належності та
конкретного виду діяльності в інно
ваційній сфері встановлений загаль
ний правовий режим, який має загаль
нодозвільний характер та спрямова
ний на закріплення інституційних,
фінансових, організаційних та право
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вих умов здійснення інноваційної
діяльності та трансферу технологій;
2) спеціальний заохочувальний
(пільговий) режим інноваційної діяль
ності встановлений щодо: реалізації
конкретних інноваційних проектів, які
кваліфіковані як такі МОН України та
занесені до Державного реєстру інно
ваційних проектів; реалізації проектів
технологічних парків за затверджени
ми для нього пріоритетними напряма
ми; реалізації проектів наукових
парків.
Через законодавче закріплення
конструкції спеціального (пільгового)
правового режиму державою фактич
но реалізується політика найбільшого
сприяння, що відбиває її стратегічні
інтереси та актуальні завдання щодо
структурної перебудови економіки на
засади інноваційної моделі розвитку.
Він може встановлюватися не лише
щодо реалізації окремих інноваційних
проектів (як це має місце нині), а й
щодо обраних за пріоритетні галузі
національної господарської системи
(наприклад космічної галузі) та щодо
окремих територій (можуть бути ство
рені як різновид спеціальних (віль
них) економічних зон).
Крім того, в контексті здійснення
інноваційної діяльності в певних галу
зях або щодо окремих об’єктів може
проводитися політика рестрикцій
шляхом установлення спеціального
режиму господарювання обмежуваль
ного характеру. Таку можливість
зафіксовано ч. 2 ст. 328 ГК України,
згідно з якою законом можуть бути
передбачені певні галузі чи об’єкти
інноваційної діяльності, в яких обме
жується чи забороняється викорис
тання іноземних інвестицій. Це поло
ження також закріплено в п. 4 ст. 394
ГК України, ч. 3 ст. 8 Закону України
«Про режим іноземного інвестуван
ня» [13]. Зазначені обмеження чи
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заборони можуть установлюватися
лише законами України, дотримую
чись вимог забезпечення національної
безпеки. Слід підкреслити, що однією
із загроз національній безпеці України
в економічній сфері відповідно до ст. 7
Закону України «Про основи націо
нальної безпеки України» від 19 черв
ня 2003 р. визнано небезпечне для
економічної незалежності України
зростання частки іноземного капіталу
в стратегічних галузях економіки [14].
Таким чином, залежно від обраних
пріоритетів та конкретних інтересів
держави щодо інноваційного розвитку
країни для здійснення інноваційної
діяльності можуть установлюватися
різні режими господарювання, а саме:
загальний, спеціальний заохочуваль
ний (пільговий) та спеціальний обме
жувальний режими господарювання.
Запровадження зазначених режимів
господарювання для інноваційної діяль
ності спрямовано на реалізацію політи
ки інституційного забезпечення, полі
тики найбільшого сприяння та рест
рикційної політики.
Отже, за чинним законодавством
України для здійснення інноваційної
діяльності не встановлений у цілому
спеціальний режим господарювання,
який би мав стимулююче спрямуван
ня, лише для окремих інноваційних
проектів передбачена можливість їх
реалізації на пільгових умовах. В умо
вах постановки державою завдань зі
створення сприятливих умов для ви
користання досягнень наукових дослі
джень та результатів науковотех
нічної діяльності, стимулювання ре
алізації та комерціалізації інновацій,
підвищення на їх основі конкуренто
спроможності продукції українських
суб’єктів господарювання видається
необхідним проведення моніторингу
практики запровадження спеціальних
(пільгових) режимів інноваційної
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діяльності з метою удосконалення їх
правового забезпечення із обов’язко
вим доповненням глави 41 розді
лу VIII ГК України «Інші види спе

ціальних режимів господарської
діяльності» статтею «Спеціальні ре
жими інноваційної діяльності».
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Н

а сьогодні можна виокремити
чимало досліджень, присвяче
них висвітленню важливості
принципу верховенства права у побу
дові правової системи будьякої дер
жави. Переважна більшість наукових
досліджень зазначеної проблематики
має конституційноправовий харак
тер, результати яких формулюються
значною мірою у теоретичній пло
щині, залишаючи осторонь не менш
важливі прикладні аспекти дії прин
ципу верховенства права. Усунути за
значений недолік видається можли
вим шляхом проведення комплексно
го дослідження теоретикоприклад
них аспектів трансформації принципу
верховенства права у позитивному
праві України, що найбільш ґрунтовно

може бути забезпечено з використан
ням інструментарію науки госпо
дарського права.
У цілому питання забезпечення
верховенства права, співвідношення
права та закону перебувало у полі зору
широкого кола дослідників, а саме:
Ю. Шемшученка [1], С. Головатого [2],
Р. Гринюка [3], В. Кампа [4] тощо. Від
значаючи вагомий внесок цих та
інших науковців у розробку питання
верховенства права, слід зазначити,
що невирішеними залишаються про
блеми трансформації принципу верхо
венства права у законодавстві України
крізь призму загальної теорії права та
науки господарського права.
Метою статті є обґрунтування про
позицій щодо найбільш повного відоб
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раження принципу верховенства пра
ва у законотворчій діяльності та усу
нення недоліків його неврахування у
відносинах у сфері господарювання.
Насамперед слід зазначити, що на
конституційному рівні в Україні виз
нається принцип верховенства права
(ч. 1 ст. 8 Конституції України). Втім,
видається, що у цій же конституційно
правовій нормі передчасно стверд
жується про дію принципу верховен
ства права. Адже наочних прикладів
його дії у правовідносинах різногалу
зевого спрямування не багато, навіть
навпаки, в окремих випадках законо
давство України свідчить про про
тилежне.
Зокрема, найбільш чітко ігноруван
ня принципу верховенства права про
являється у законодавстві України, що
визначає правовий режим спеціаль
них (вільних) економічних зон. Адже
із прийняттям Закону України «Про
внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на
2005 рік» та деяких інших законодав
чих актів України» від 25 березня
2005 р. (далі — Закон від 25 березня
2005 р.) було скасовано раніше задек
ларований у нормативних актах
України спеціальний податковий та
митний режими, що діяли на території
відповідних спеціальних економічних
зон. Звісно, прийняття Закону від
25 березня 2005 р. стало резонансним
правовим явищем, яке отримало пере
важно негативну характеристику з
боку юристівпрактиків та наукового
співтовариства. Вже не доводиться
говорити про здивування іноземних та
вітчизняних інвесторів, яке спочатку
їх охопило як результат непослідовної
державної інвестиційної політики, і
про збитки, які вони почали підрахо
вувати після того, як зрозуміли, що це
не жарти з боку держави (по суті їх
стратегічного партнера).
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Безумовно, дехто може зауважити,
що держава Україна в особі парламен
ту реалізувала свої законотворчі по
вноваження і конкретизувала правові
умови здійснення господарської
діяльності на території спеціальних
економічних зон. Звісно, у такій інтер
претації дій держави цілком доречною
буде теза давньоримських юристів
«Закон суворий, але це Закон», що
цілком узгоджується з квінтесенцією
концепції юридичного позитивізму як
наукового підходу до праворозуміння.
Адже представники цієї наукової течії
вважають, що закон і є право, вони
єдині та неподільні, а протиставлення
їх один одному є марною справою.
Утім, додержання цього наукового
підходу практично унеможливлювало
б дію ч. 1 ст. 8 Конституції України та
зводило б принцип верховенства пра
ва до фарсу. Якщо припустити, що
розробники Конституції України
відштовхувалися від ідей теорії «дер
жавної першості», то навряд чи можна
було б у ст. 1 Основного Закону задек
ларувати Україну як правову державу.
Адже за існуючих різноманітних під
ходів до класифікації ознак правової
держави така ознака, як панування
права у державі, зв’язаність останньої
правом визнається чи не найголов
нішою.
Отже, виходить, що ідеологічне
підґрунтя чинної Конституції України
склали діаметрально протилежні кон
цептуальні підходи до визначення
співвідношення держави та права.
Зокрема, можна стверджувати про
віддзеркалення у конституційнопра
вовій матерії постулатів концепції
юридичного самообмеження (право
вої зв’язаності) держави. Засновника
ми цієї концепції, як зазначає
Ю. Шемшученко, є Р. Ієринг та Г. Єл
лінек [1, 32]. Вагомий внесок у розви
ток цієї концепції на початку XX ст.
81
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зробив відомий український право
знавець М. Палієнко. На його думку,
принцип зв’язаності державної влади
правом виступає основоположною
властивістю правової держави [5,
296–297].
У зв’язку з цим доцільно згадати про
лібертальноюридичний підхід у пра
ворозумінні, основні положення якого
зводяться якщо не до протиставлення
права та закону, то однозначно до
розбіжностей між правом (jus) та зако
ном (lex). Закон як форма права може
повністю відповідати останньому або
ж, навпаки, закріпити окремі положен
ня у гіпертрофованому вигляді, що мо
же призвести не тільки до зниження
якості правового регулювання відпо
відної групи суспільних відносин, а й
створити передумови для легалізації
неправових норм. Саме через це й
увійшли у категоріальний апарат юри
дичної науки такі терміни, як «право
вий закон» і «неправовий закон».
Видається, що саме у цій вимірній
площині потрібно розглядати Закон
від 25 березня 2005 р. При цьому, аби
уникнути певних звинувачень з боку
потенційних критиків, слід зауважи
ти, що у будьякому разі не піддається
сумніву компетенція Верховної Ради
України з корегування та оптимізації
законодавства України. Водночас дис
кусійною залишається можливість
продукувати неправові закони з точки
зору дотримання принципу верховен
ства права.
Адже апріорі неправовий закон не
може породжувати юридично значущі
наслідки. У зв’язку з чим слід погоди
тися з твердженням, яке наводиться в
«Юридичній енциклопедії» під за
гальною редакцією Ю. Шемшученка,
стосовно того, що панування закону
означає насамперед верховенство пра
вового закону, бо не кожний закон є
саме таким [6, 341–342].
82

Слід визнати те, що на етапі, коли
держава здійснює спробу трансформу
вати право з його, так би мовити, «іде
ального» стану в конкретний законо
давчий припис, спостерігається пев
ною мірою спотворення змісту права
та його основоположних принципів.
У зв’язку з чим дефективність закону
як різновиду позитивного права, допу
щена під час його підготовки, у про
цесі реалізації призводить до виник
нення вкрай негативних соціально
економічних наслідків.
Водночас, як зауважує Ю. Шемшу
ченко, неякісність закону не означає
його «неправильності», оскільки ос
таннє потребує доведення із викорис
танням відповідних легітимних струк
тур та процедур. Однією з них, на дум
ку науковця, є Конституційний Суд
України. Саме ця інституція, як вва
жає дослідник, у підсумку і може нада
ти закону оцінку як правового або
неправового акта. Втім, Ю. Шемшу
ченко вважає методологічний підхід,
що ґрунтується на протиставленні
права закону, механістичним, оскільки
фактично відсутні конкретні критерії
для розмежування правових і непра
вових законів [7, 7–8].
У зв’язку з цією тезою виникає
запитання — тоді чим керується Кон
ституційний Суд України, коли роз
глядає справи про відповідність окре
мих положень тих або інших законів
Конституції України? Виключно нор
мами позитивного права?
Насправді не тільки і не стільки
приписами Конституції України,
скільки тим сенсом, який закладено у
букву норми Основного Закону. Мож
на назвати це «духом» права, оскільки
«дух» закону може не збігатися з ос
таннім. Відмінною якістю правового
режиму діяльності Конституційного
Суду України є те, що вказаний орган
конституційної юрисдикції визнаний
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єдиним у системі органів державної
влади, якому надано повноваження
щодо тлумачення норм Конституції та
законів України. Інтерпретаційна
діяльність Конституційного Суду Ук
раїни є також унікальною через те, що
поєднує легальне тлумачення із на
уковим, доктринальним. Результатом
такого тлумачення є не тільки ухва
лення рішення про конституційність
або неконституційність положень ок
ремих законів, а й генерація досить
важливих доктринальних положень,
які одночасно спрощують та уточню
ють праворозуміння.
Зокрема, Конституційний Суд Ук
раїни у пп. 4.1 Рішення від 2 листопа
да 2004 р. (у справі про призначення
судом більш м’якого покарання) наго
лошує на тому, що «справедливість —
одна з основних засад права, є
вирішальною у визначенні його як ре
гулятора суспільних відносин, одним
із загальнолюдських вимiрiв права.
Зазвичай справедливість розглядають
як властивість права…»
Як можна побачити, Конституцій
ний Суд України вперше у своєму
Рішенні, через вісім років після прий
няття Конституції України, вдається
до аналізу змістовного навантаження
принципу верховенства права. Це тре
ба розуміти так, що тлумачення пози
тивного права через норми позитивно
го права є практично неможливим, а
тому неминучим слід визнати викори
стання засад права. Таким чином,
можна погодитися з думкою В. Кампа
та Р. Губаня про те, що по суті Консти
туційний Суд України у своєму Рі
шенні визначив зміст принципу вер
ховенства права в його об’єктивному
сенсі [4, 112].
Найголовніше є те, що Консти
туційний Суд України визнав важ
ливість принципів права, адже, роз
криваючи сутність принципу верхо
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венства права, орган конституційної
юрисдикції звернувся до принципу
справедливості. Такий крок виглядає
цілком логічним, оскільки принципи
права як керівні засади (ідеї), які
визначають зміст і спрямованість пра
вового регулювання суспільних відно
син [8, 128], сприяють, так би мовити,
«матеріалізації» принципу верховен
ства права та більш ясному розумінню
сутності останнього.
Отже, принципи права відіграють
провідну роль у визначенні принципу
верховенства права. Як справедливо
зауважує М. Цвік, оптимальним є ро
зуміння права як системи не просто
норм, а норм і принципів [9, 58]. Утім,
актуалізується запитання — які саме
принципи є «каркасоутворюючими»
щодо принципу верховенства права?
Безумовно, знайти якусь однозначну
відповідь досить складно через багато
маніття наукових поглядів та підходів
до розуміння сутності верховенства
права. Проте можна навести окремі
виважені наукові підходи до висвіт
лення сутності заданого запитання.
Так, у розмаїтті наукових поглядів
щодо визначення змісту принципу
верховенства права заслуговує на ува
гу точка зору, зокрема, тих науковців,
які розкривають його сутність через
тріаду основоположних принципів
права, а саме свободи, рівності та спра
ведливості [10, 374–376]. Звісно, ви
мірювання «глибини» принципу вер
ховенства права не можна обмежувати
лише вказаними принципами, оскіль
ки тільки в органічному поєднанні ос
танніх з іншими загальновідомими
правовими принципами та принципа
ми правової держави можна досягти
панування верховенства права.
Утім, саме принцип справедливості
набуває особливого значення для на
дання правової характеристики нор
мам позитивного права. У зв’язку з
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чим слід погодитися з думкою деяких
дослідників, що справедливість є кри
терієм легітимності закону та виміру
верховенства права у суспільстві [7,
30; 11, 85]. На думку В. Нерсесянца,
справедливість, поряд з іншими прин
ципами права, слід визнати сутнісною
якістю права [12, 86]. Якщо звернути
увагу на погляди мислителів старо
давніх часів щодо сутності справедли
вості, то доцільно навести міркування
Арістотеля, який прирівнював спра
ведливість як юридичну категорію до
законності [13, 13].
Що слід розуміти під справед
ливістю у праві? Зокрема, в енцикло
педичних виданнях наводиться така
дефініція справедливості — це со
ціальноетична та моральноправова
категорія, яка позначає наявність у
соціальному світі правових засад і ви
ражає їх правильність, імперативність
і необхідність [8, 604]. Аби не склало
ся враження, що автори намагаються
оперувати нібито певною абстрактною
категорією, слід наголосити на норма
тивному закріпленні принципу спра
ведливості у нормах чинного законо
давства України.
Зокрема, принцип справедливості
згадується у ч. 1 ст. 95 Конституції
України, в якій зазначено, що бюджет
на система України будується на заса
дах справедливого і неупередженого
розподілу суспільного багатства між
громадянами і територіальними гро
мадами; у низці статей ГК України під
час визначення засад бюджетної та по
даткової політики держави (статті 10,
17). Звісно, можна було б продовжити
наводити нормативні акти, в яких
принцип справедливості отримав
закріплення, проте і цього достатньо,
щоб зрозуміти практичну цінність
правових принципів.
Склалося б неправильне враження,
якби ми не зауважили, що у Консти
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туції України отримали закріплення й
інші основоположні принципи права.
Зокрема, на детальному висвітленні
місця та ролі основоположних прин
ципів права в Основному Законі
України зупиняється С. Погребняк
[14], а тому додатково зупинятися на
їх аналізі у цій статті недоцільно.
У контексті цього дослідження
логічним виглядає також таке запи
тання — чи можна визнати норматив
ний акт неправовим, якщо він відпо
відним чином не відображає або пору
шує принципи права в цілому та прин
цип справедливості зокрема?
Відповідь на це запитання вже
частково було надано у наведеному
вище аналізі сутності принципу вер
ховенства права. Додатково можна за
значити те, що недотримання прин
ципів права або їх спотворення може
призвести до вибудовування непра
вильного вектора, напряму у правово
му регулюванні відповідних відносин.
У зв’язку з чим цілком аргументова
ним виглядає твердження Л. Явича
про те, що відповідно до правових
принципів «выверяют, насколько кон
кретный нормативный акт законен,
действительно является формой вы
ражения права» [15, 151].
Недотримання в актах позитивного
права принципу справедливості як
невід’ємної властивості права слід ви
знати безпосередньою підставою для
визнання такого акта неправовим.
Слід погодитися з думкою деяких
дослідників, що справедливість вима
гає відповідності між діями та їх
соціальними наслідками [16, 121]. Са
ме на забезпечення такої відповідності
певною мірою спрямований Закон Ук
раїни «Про засади державної регуля
торної політики у сфері господарської
діяльності» від 11 вересня 2003 р.
Адже у ст. 1 зазначеного Закону наго
лошено на тому, що державна регуля
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торна політика у сфері господарської
діяльності, перш за все, спрямована на
недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуля
торних актів, зменшення втручання
держави у діяльність суб’єктів госпо
дарювання та усунення перешкод для
розвитку господарської діяльності, що
здійснюється в межах, у порядку та у
спосіб, що встановлені Конституцією
та законами України.
Навряд чи було дотримано вимоги
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності під час
прийняття Закону від 25 вересня
2005 р., а про повноту відображення
(якщо не повне ігнорування) принципу
справедливості взагалі не доводиться
говорити. Якби попередньо було оціне
но негативні соціальноекономічні на
слідки Закону від 25 березня 2005 р., то
його прийняття було б відтерміновано
на невизначений строк.
Звісно, відновити повноцінне функ
ціонування спеціальних економічних
зон можна одним із двох методів: доб
ровільним (шляхом скасування парла
ментом України внесених змін до
спеціальних законів України з питань
спеціальних економічних зон) або
примусовим (шляхом визнання Зако
ну від 25 березня 2005 р. таким, що
суперечить ч. 1 ст. 8 Конституції Ук
раїни).
Утім, у будьякому випадку наведені
методи виправлення допущеної помил
ки — це лише спроба подолати наслідки
неправомірних дій законодавця, а не їх
першопричини. Судова практика також
продемонструвала неадекватність та де
структивність регулятивного впливу
Закону від 25 березня 2005 р. на інвес
тиційні процеси у межах спеціальних
економічних зон, що детермінувало ак
тивну захисну позицію господарських
судів у справах за позовами суб’єктів
господарювання щодо реалізації га
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рантійних механізмів, передбачених у
ст. 397 ГК України.
Як правильно зазначає Г. Черно
бель, нині актуалізується проблема
повноцінної наукової обґрунтованості
законодавчих рішень з обов’язковим
посиланням на відповідні правові
принципи [17, 92].
У цьому випадку мова йде про не
обхідність підвищення якості та ефек
тивності законотворчої роботи із відо
браженням у законопроектах складо
вих принципу верховенства права.
Розроблювані у стінах Верховної Ради
України законопроекти мають макси
мально повно відповідати принципу
верховенства права, чого можна досяг
ти із впровадженням у практику пра
вотворення як мінімум двох заходів.
Поперше, потрібно зобов’язати роз
робників законопроектів готувати
порівняльні таблиці, де б в одному зі
стовбців наводилися основоположні
принципи права та ступінь їх враху
вання у тексті законопроекту із поста
тейним аналізом. Це нововведення мо
же певною мірою загальмувати процес
законотворення, проте, як зазначав
В. Ленін у назві однієї зі своїх праць,
«Лучше меньше, да лучше» (1923 р.).
Подруге, необхідним видається мо
дернізувати функції Головного науко
воекспертного управління Верховної
Ради України, яке вбачається можли
вим шляхом віднесення до компе
тенції останнього надання висновку
щодо повноти врахування у законо
проекті принципів права, зокрема
принципу верховенства права. Реалі
зація другого заходу може зумовити
необхідність перегляду і кадрового
складу цього управління із мож
ливістю залучення до його діяльності
провідних науковців у галузі теорії
права, а також окремих галузей права.
Отже, підсумовуючи наведене, слід
наголосити на необхідності відходу
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від декларативного визнання України
правовою державою до конкретних
дій, які б підтверджували її статус як
країни із розвиненою, сучасною, демо
кратичною правовою системою. Прак
тичне підтвердження цього консти
туційноправового положення (ст. 1

Конституції України) повинно отри
мати вияв у відображенні принципу
верховенства права у законотворчій
діяльності. Відновлення пільгового
податкового та митного режимів у
спеціальних економічних зонах буде
першим кроком на цьому шляху.
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Устименко В. А., Джабраілов Р. А. Принцип верховенства права: неповнота врахування у
законодавстві України та наслідки (господарсько&правовий аспект)
Анотація. У статті розглянуто окремі проблемні аспекти трансформації принципу верховен&
ства права у законодавстві України крізь призму загальної теорії права та науки господарсь&
кого права. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано пропозиції щодо
найбільш повного відображення принципу верховенства права у законотворчій діяльності та
усунення недоліків його неврахування у відносинах у сфері господарювання.
Ключові слова: принцип верховенства права, справедливість, Конституційний Суд України,
спеціальні економічні зони.
Устименко В. А., Джабраилов Р. А. Принцип верховенства права: неполнота учета в зако&
нодательстве Украины и последствия (хозяйственно&правовой аспект)
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемные аспекты трансформации прин&
ципа верховенства права в законодательстве Украины через призму общей теории права и
науки хозяйственного права. По результатам проведенного исследования обоснованы пред&
ложения относительно наиболее полного отображения принципа верховенства права в зако&
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Д

о вельми важливих завдань як в
теоретичному аспекті, так і з
точки зору задоволення інте
ресів практики, є встановлення цілей
не тільки права банкрутства (неспро
можності), а й його складових, зокре
ма інституту запобігання банкрутству
(неспроможності). З огляду на те, що
цілі відіграють важливу роль у процесі
правового регулювання, «відображаю
чи злободенні суспільні потреби і
прагнення, та найголовніше вони по
казують значення та сенс самого існу
вання юридичних засобів, орієнтують
на ті цінності, які лежать в основі
правової політики конкретної країни»
[1, 333].
Саме цілі визначають систему за
собів (правових, організаційних, еко
номічних тощо), що застосовуються,
зокрема, в інституті запобігання бан
крутству (неспроможності).
У теоретичних дослідженнях від
сутній єдиний підхід до розуміння цілі.
З точки зору філософії ціль ро
зуміється як основоположна ознака
будьякої діяльності. «Ціль — ідеаль
не, уявне передбачення результату
діяльності. Як безпосередній мотив
ціль направляє та регулює людську
діяльність. Зміст цілі залежить від

об’єктивних законів дійсності, реаль
них можливостей суб’єкта та заходів,
що застосовуються» [2, 1480], ціль є
відображенням об’єктивних потреб [3,
763]. Саме «ціль, як філософська кате
горія, лежить в основі дослідження
правових явищ та процесів, детермі
нує правотворчість, саме право, зако
нодавство та його реалізацію, вдоско
налення та розвиток правової систе
ми» [4, 292].
І. Новицький зазначав, що «з пси
хологічного боку дії людини — це акти
її поведінки, які здійснюються
відповідно до тих чи інших мотивів та
спрямовані на ту чи іншу ціль», тобто
«…в якості цілей виступає те, що особа
намагається досягнути» [5, 182–183].
«Не може викликати сумніву те, що
ці загальнофілософські та психоло
гічні уявлення мають пряме методо
логічне відношення до пізнання права
та законодавства» [4, 295].
Розуміння цілі з точки зору права,
звісно, має найбільший інтерес в ас
пекті розгляду цілей як одного із сис
темоутворюючих факторів, що може
бути застосований при розмежуванні
відповідних структурних ланок права
та визначення спрямованості правово
го регулювання відповідних відносин.
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Так, Д. Керімов доходить обґрунто
ваного висновку про те, що «із сут
ності права витікає, нею зумовлюється
та визначається його ціль, пізнання
якої має фундаментальне методо
логічне значення для юридичної теорії
та практики» [4, 292].
У процесі генезису права банкрут
ства (неспроможності) змінювались
його цілі. Спочатку, коли економічні
відносини знаходились на початковій
стадії розвитку та особа була єдиною
цінністю, до основних цілей банкрут
ства (неспроможності) належали такі,
що були спрямовані на покарання
боржника та у випадку наявності у
нього майна задоволення вимог кре
диторів шляхом розподілу майна
боржника між його кредиторам.
З плином часу, з розвитком економіч
них відносин збільшувалась кількість
норм матеріальноправового характе
ру, що, у свою чергу, не могло не впли
нути на зміну цілей названого право
вого явища, які вже у першій половині
ХХ ст. зводились до задоволення ви
мог кредиторів шляхом перетворення
належного боржнику майна у готівку
та розподілу останнього між кредито
рами; до звільнення боржника від
боргів та надання йому можливості
продовжувати свою діяльність.
Відносини запобігання банкрутст
ву (неспроможності), як зазначалось
вище, — це певна цілісна система,
складові якої мають якісні особли
вості не самі по собі, а за наявності
певних зв’язків між собою та самою
системою, до якої вони входять. На
явність якостей, що об’єднують такі
складові, у кінцевому результаті дають
змогу обґрунтовувати предметну єд
ність усіх суспільних відносин, що
входять до цієї системи, та підійти до
їх регламентації (в тому числі скорегу
вати її) саме як до цілісної системи
при обов’язковому врахуванні іма
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нентних ним об’єднуючих якостей.
Цілі правового регулювання поряд з
іншими характеристиками структур
них ланок права виступають як одним
із системоутворюючих факторів. Така
думка підтримується й представника
ми теорії права: єдність норм, що ство
рюють право, визначається, зокрема,
єдністю кінцевих цілей та завдань [6,
349].
Інтерес до визначення цілей бан
крутства (неспроможності) виявився
ще кілька століть тому. Г. Шершеневич
дійшов висновку, що ціллю конкурс
ного процесу є встановлення певного
порядку, який би сприяв більш рівно
му та справедливому розподілу майна
боржника між усіма його кредиторами
[7, 87].
Тієї ж позиції дотримується й су
часний російський науковець В. По
пондопуло: «Ціль конкурсного проце
су якраз і полягає у тому, щоб попере
дити захоплення майна неплатоспро
можного боржника з боку одного або
декількох кредиторів на шкоду іншим,
щоб найбільш справедливо (зазвичай
у черговості, передбаченої законом)
розподілити це майно між кредитора
ми» [8, 16 ].
Проте на сучасному етапі розвитку
економічних відносин та, відповідно,
відносин банкрутства (неспромож
ності) навряд чи слід обмежитись
лише однією названою ціллю. Хоча б
тому, що така ціль притаманна тим
моделям правового регулювання бан
крутства (неспроможності), пріори
тетною спрямованістю яких є най
повніше задоволення вимог креди
торів, при цьому, як правило, права та
інтереси боржника та інших учасників
відносин банкрутства (неспромож
ності) не беруться до уваги.
У національних дослідженнях,
присвячених праву банкрутства (не
спроможності), автори, на жаль, май
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же не приділяють уваги питанню виз
начення цілей цього правового явища
та, відповідно, визначенню цілей його
складової — інституту запобігання
банкрутству (неспроможності).
Деякі українські науковці окреслю
вали цілі законодавства про банкрут
ство (неспроможність), звертаючи
увагу на те, що «основною метою зако
нодавства про неспроможність є збе
реження підприємства боржника…»
[9, 22].
Б. Поляков доходить висновку, що
банкрутство є таким господарсько
правовим інститутом, що має загальну
ціль — відновлення платоспромож
ності боржника та збереження діючого
суб’єкта [10, 524], а «відносини не
спроможності не переслідують цілі от
римання прибутку. Вони спрямовані
на відновлення платоспроможності
господарюючого суб’єкта шляхом за
стосування спеціальних реабілітацій
них процедур та примусової ліквідації
його майна при неможливості зберег
ти підприємство з метою повного або
часткового задоволення грошових ви
мог кредиторів» [11, 36].
Така позиція Б. Полякова стосовно
цілей інституту банкрутства зазнала
значної критики з боку вітчизняних
науковців, зокрема В. Джунь з цього
приводу зазначає, що при такому
визначенні цілей ігноруються при
ватні інтереси кредиторів та «публічні
інтереси у стабілізації цивільного май
нового обороту та наповненні держав
ного бюджету». Цей автор, у свою чер
гу, вважає, що для того щоб уникнути
такої ситуації, інститут неспромож
ності повинен мати за порядком пріо
ритетності такі цілі: задоволення ви
мог кредиторів; стабілізація цивільно
го майнового обороту та рух платежів
до державного бюджету. Саме «зазна
чені цілі спрямовані на забезпечення
публічних інтересів у сфері економіки
90

та функціонуванні державного меха
нізму», а відновлення платоспромож
ності боржника автор визнає лише до
датковою ціллю [12, 207–208].
Інші автори обмежуються окрес
ленням загальних цілей процедур бан
крутства (неспроможності) [13, 16].
При зверненні до досліджень за
рубіжних авторів можна побачити
більше різноманіття думок з цього пи
тання. Так, М. Телюкіна як цілі кон
курсного права називає дві основні
цілі: відновна ціль і ліквідація непла
тоспроможних юридичних осіб, при
чому автор вважає, що «зазначені ці
лі — відновну та ліквідаційну слід
визнати рівнозначними» [14, 68–69].
Аналогічної думки дотримується
В. Ткачов: «Рівними за своєю зна
чущістю цілями російського конкурс
ного права є: поперше, застосування
усіх законодавче закріплених заходів,
спрямованих на відновлення плато
спроможності юридичної особи при
наявності такої можливості; подруге,
чітко регламентована та оперативна
ліквідація юридичної особи, віднов
лення якої неможливо» [15, 8].
Е. Колініченко зазначає, що «на
сучасному етапі, крім справедливого
задоволення вимог усіх кредиторів,
іншою, не менш важливою ціллю є від
новлення платоспроможності боржни
ка» [16, 13].
В. Хімічев доходить висновку, що
найбільш бажаному результату право
вого регулювання конкурсних відно
син відповідають дві основні цілі: збе
реження діючих підприємств та захист
інтересів кредиторів неплатоспромож
ного боржника [17, 4].
На нашу думку, найбільш вдало
досліджувані цілі сформульовані
І. Єршовою, яка зазначає, що цілі
інституту банкрутства «вбачаються в
задоволенні приватних інтересів під
приємців, котрі зацікавлені в оздоров
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ленні та продовженні своєї діяльності,
кредиторів, яким норми цього інсти
туту допомагають отримати належне,
а також публічних інтересів держави
та суспільства, зацікавлених у здоро
вому, конкурентоздатному ринковому
середовищі» [18, 373].
Усе викладене свідчить про те, що
як більшістю вітчизняних, так і за
рубіжних науковців цілі банкрутства
(неспроможності) зводяться до двох
основних: реабілітаційної та ліквіда
ційної, однак навряд чи їх можна
віднести до цілей банкрутства (не
спроможності), скоріше, за логікою
речей, це цілі відповідних процедур
банкрутства (неспроможності). Крім
того, можна спостерігати, що решта
науковців порізному розуміє цілі бан
крутства (неспроможності), причому
деякі автори ототожнюють цілі
банкрутства (неспроможності) як
структурної ланки права та цілі відпо
відного законодавства, поза межами
досліджень залишаються питання по
годження цілей, визначення пріоритет
них цілей залежно від їх значущості,
передбачення можливості виникнення
негативних та побічних наслідків ре
алізації тієї чи іншої цілі тощо.
Право банкрутства (неспромож
ності) має для функціонування ринко
вої економіки першорядне, основопо
ложне значення.
З цього приводу слід погодитись з
висновком Г. Папе стосовно того, що
регулювання банкрутства (неспро
можності) пов’язано з виконанням
різноманітних функцій, які зачіпають
майже усі ділянки права, оскільки
будьякі вимоги як приватноправово
го характеру, так і публічноправового,
можуть опинитися у полі дії права
банкрутства (неспроможності) [19,
14].
Право банкрутства (неспромож
ності) загалом та відповідно його
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структурні ланки зокрема, будучи
складними правовими утвореннями,
виконують у сучасній ринковій еко
номіці набагато більшу роль, ніж може
здатися на перший погляд. Правова
політика будьякої країни не може об
межитись лише визнанням банкрутст
ва (неспроможності), тобто по суті ли
ше констатувати економікосоціаль
ний конфлікт, а повинна сприяти
досягненню справедливого економіч
ного балансу та забезпеченню соціаль
ного миру.
В умовах ринкової економіки
навіть саме досконале законодавство
про банкрутство (неспроможність)
не в змозі перебороти економічні при
чини краху підприємницької діяль
ності. А якщо боржник поринув у стан
неплатоспроможності, то у зоні ризи
ку опиняється не тільки боржник, а й
його кредитори, які сумісно несуть не
минучі втрати, пов’язані з фінансови
ми труднощами боржника. Над робіт
никами боржника нависає загроза
втрати своїх робочих місць тощо, а го
ловне національне ринкове середови
ще зазнає порушень економічних
зв’язків, що, в свою чергу, призводить
до дестабілізації його нормального
функціонування.
З огляду на викладене, правильне
визначення цілей іманентних націо
нальному праву банкрутства (неспро
можності) та інституту запобігання
банкрутству (неспроможності), зокре
ма, має дуже важливе значення для
вирішення як макроекономічних за
вдань, так і завдань традиційних для
права банкрутства (неспроможності).
Залежно від поставлених цілей відбу
вається вибір заходів, необхідних для
їх досягнення. «Цілі вимагають до се
бе відповідних юридичних засобів,
визначають їх природу та спрямо
ваність» [1, 336], тобто цілі визнача
ють ті правові засоби, за допомогою
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яких вони досягаються. «У правовій
сфері правосвідомість зміщується на
правові цілі, а правові цілі — на засоби
її реалізації заради практичного досяг
нення того результату у регулюванні
суспільних відносин, який мається на
увазі правовою ціллю» [4, 303 ], що, у
свою чергу, не може не впливати на ха
рактер механізму правового регулю
вання відносин банкрутства (неспро
можності) та, відповідно, відносин за
побігання банкрутству (неспромож
ності). Таким чином, у подальших
дослідженнях, спираючись на сформу
льовані, науково обґрунтовані цілі, бу
де можливим здійснити правильний
вибір правових засобів, необхідних
для досягнення визначених цілей, що,
у свою чергу, сприятиме вирішенню
проблеми ефективності дії норм, що
входять до права банкрутства (неспро
можності) та, зокрема, норм, які скла
дають інститут запобігання банкрут
ства (неспроможності).
За таких обставин, на нашу думку,
основна спрямованість права банкрут
ства (неспроможності) має полягати у
мінімізації негативних наслідків бан
крутства (неспроможності), насампе
ред, як для національної економіки в
цілому, так і для кредиторів, боржника
та інших осіб.
Отже, до основних інтегруючих усі
інші цілі права банкрутства (неспро
можності) належать такі: мінімізація
негативного впливу на економіку
процесів, пов’язаних з неплатоспро
можністю учасників ринкового сере
довища тієї чи іншої країни, та пом’як
шення наслідків, пов’язаних зі зміна
ми, що відбуваються в національній
економіці у зв’язку зі звільненням не
життєздатними боржниками ринку
або збереженням боржника та
стабілізацією його фінансового стано
вища та впливу цих процесів на
законні права та інтереси інших учас
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ників ринкових відносин (кредиторів,
працівників боржника, державних ор
ганів тощо). Та ціль збалансованого
використання усієї сукупності різно
манітних заходів, що містять норми
права банкрутства (неспроможності)
для створення максимальних умов
для збереження діючих та життєздат
них суб’єктів господарювання, для
ефективного розподілу максимізова
них активів боржника між його креди
торами та задоволення вимог креди
торів у максимально можливому об
сязі та, відповідно, розумне співвідно
шення між ступенем ущемлення прав
кредиторів та збереженням суб’єктів,
що поринули у стан неплатоспромож
ності або виведенням із ринку нежит
тєздатних підприємств та збережен
ням робочих місць.
З огляду на основні цілі права бан
крутства (неспроможності), можна
визначити ті цілі, що іманентні його
інститутам та субінститутам.
Якими ж є головні цілі інституту
запобігання банкрутству (неспромож
ності)?
На нашу думку, інститут запобіган
ня банкрутству (неспроможності)
боржника має такі цілі: надання мож
ливості життєздатному суб’єкту гос
подарювання звільнитися від боргів та
продовжувати свою господарську
діяльність, тобто відновити свою пла
тоспроможність; справедливе та роз
мірне задоволення вимог кредиторів
повністю або частково; захист інте
ресів працівників неплатоспроможно
го боржника тощо.
Відповідно, цілями субінституту
санації є запобігання визнання борж
ника банкрутом; оздоровлення фінан
совогосподарського становища борж
ника та задоволення в повному обсязі
або частково вимог кредиторів.
До цілей субінституту мирової уго
ди належать, зокрема, матеріально
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правові цілі, це — врегулювання боргів
неплатоспроможного боржника; пога
шення вимог кредиторів повністю, ча
стково або прощення боргів; за
побігання ліквідації боржника (бан
крута), збереження його як суб’єкта
господарювання та продовження його
діяльності (процесуальна ціль — при
пинення провадження у справі про
банкрутство) тощо.
Субінститут позасудового попере
дження банкрутства (неспромож
ності) переслідує низку різноманітних

цілей, до яких, зокрема, належать такі:
запобігання звернення до судового
втручання у відносини боржника, кре
диторів та інших осіб, відновлення
платоспроможності та врегулювання
боргів неплатоспроможного боржни
ка, погашення вимог кредиторів тощо.
Цілі інститутів та субінститутів
права банкрутства (неспроможності)
можуть мати різний характер, але во
ни не можуть суперечити основним
цілям банкрутства (неспроможності).
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О

дним із об’єктивних, очевид
них і закономірних наслідків
становлення в Україні ринко
вої моделі трудових та інших суспіль
них відносин є створення умов для
визнання і гарантування різних форм
власності та господарювання. На
відміну від радянської доби, коли спо
стерігалась гегемонія держави в усіх
сферах суспільного життя, а відтак
будьякі суспільні, у тому числі су
спільноекономічні та суспільнопра
вові, процеси супроводжувались учас
тю або безпосередньо держави, або
створюваних нею суб’єктів господа
рювання, у ринкових умовах відбу
вається ліквідація державного втру
чання і гарантується свобода господа
рювання та здійснення підприєм
ництва, розвиток недержавних форм
власності. На це вказує зміст осново
положних конституційних економіч
них прав. Принагідно нагадаємо, що в
Основному Законі України [1] визна
но та гарантується право власності

(ст. 41) і право на підприємницьку
діяльність (ст. 42). Утвердження цих
прав дає змогу констатувати створен
ня належних умов для появи та функ
ціонування різних організаційнопра
вових форм господарювання та під
приємництва. При цьому в такому
процесі головну роль відіграють
суб’єкти господарювання недержав
них форм власності. За змістом Кон
ституції України держава забезпечує
захист прав усіх суб’єктів права влас
ності та господарювання, соціальну
спрямованість економіки. Усі суб’єкти
права власності рівні перед законом
(ст. 13). Враховуючи зазначене, можна
дійти висновку, що визначена в Ос
новному Законі України стратегія на
розвиток соціально орієнтованої еко
номічної моделі розвитку зумовила
виникнення різних за своєю суттю,
формами власності та господарюван
ня роботодавців.
У теорії трудового права окремим
проблемним аспектам трудової право
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суб’єктності роботодавця приділялась
увага у працях таких учених: Я. Безуг
ла, В. Венедиктов, І. Зуб, М. Іншин,
П. Пилипенко, В. Прокопенко, О. Се
реда, Н. Хуторян, Г. Чанишева, І. Яку
шев, О. Ярошенко та ін.
Слід констатувати, що термін «ро
ботодавець» у теорії права та трудово
му законодавстві є відносно новим.
Новизна цього терміна пояснюється
тим, що у теорії трудового права та
трудовому законодавстві він вжи
вається, по суті, зі здобуттям незалеж
ності Української держави та деклару
ванням спрямованості на розвиток
ринкових трудових відносин.
Правовою основою трудової право
суб’єктності роботодавця є положення
Конституції України, міжнародних до
говорів України, Кодексу законів про
працю України [2], ГК України [3],
інших актів трудового законодавства,
а також локальноправових актів (ко
лективний договір та ін.), трудовий
договір (контракт). Водночас на від
міну від фізичних осіб юридичні особи
діють також на підставі установчих
документів. Такими правовими доку
ментами можуть виступати заснов
ницький договір, статут тощо. Так, на
приклад, банк як юридична особа діє
на підставі статуту, в якому, серед
інших питань, можуть визначатись ті,
що стосуються трудових відносин бан
ку та його працівників.
Насамперед варто зазначити, що у
теорії трудового права теоретичні про
блеми щодо розуміння поняття «робо
тодавець» набули змістовних дискусій
лише нещодавно. Видається доціль
ним зосередити увагу на основних
концептуальних підходах. У юридич
ній літературі вказується на те, що ро
ботодавець, як і працівник — необ
хідна та обов’язкова сторона трудових
правовідносин. При цьому роботода
вець отримує за плату робочу силу
96

(здатність людини до праці), що юри
дично оформлюється трудовим дого
вором [4, 71]. Таке визначення ви
дається дещо поверховим. П. Пили
пенко, В. Бурак, З. Козак та інші вка
зують на те, що слово «роботодавець»
означає того, хто дає (надає) роботу.
При цьому вчені цілком справедливо
зазначають, що роботодавець як
суб’єкт трудового права — це насампе
ред особа, яка надає роботу іншій
особі на підставі трудового договору у
формі будьякого із його різновидів,
передбачених законодавством, у тому
числі при обранні або призначенні на
посаду [5, 79]. Н. Болотіна, ґрунтую
чись на положеннях та аналізі трудо
вого законодавства, наголошує, що ро
ботодавець — фізична або юридична
особа (організація), яка перебуває у
трудових відносинах з працівником на
підставі укладеного трудового догово
ру, інших актів і є стороною трудового
договору [6, 141]. У свою чергу, Н. Ху
торян, А. Бабаскін, Ю. Баранюк,
С. Дріжчана та інші вказують на те, що
роботодавцем є юридична особа (під
приємство, установа, організація чи їх
об’єднання) незалежно від форми
власності, виду діяльності та галузевої
належності, чи фізична особа, яка
відповідно до чинного законодавства
використовує найману працю [7, 114].
На противагу зазначеній позиції
Б. Стичинський, І. Зуб, В. Ротань
узагалі дійшли висновку, що термін
«роботодавець» є об’єднуючим для
двох суб’єктів — підприємства, уста
нови, організації та власника (уповно
важеного ним органу) [8, 7]. Загально
теоретичне розуміння поняття «робо
тодавець» неможливе без визначення
його співвідношення із суміжними по
няттями.
Науковотеоретичне дослідження
поняття «роботодавець» вимагає
дослідження його розуміння не лише
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у теорії трудового права, а також у
трудовому законодавстві.
Слід констатувати, що чинне тру
дове законодавство України досить
неоднозначно трактує це поняття. До
того ж законодавець не завжди вико
ристовує конструкцію «роботода
вець», що пов’язано з відсутністю сис
темних підходів до розбудови трудо
вого законодавства, у тому числі з
питань трудової правосуб’єктності ро
ботодавця. Для сучасного трудового
законодавства поняття «роботода
вець» є новим. Як відомо, за радян
ських часів, в умовах домінування дер
жавної форми власності, правове ста
новище роботодавця визначала та
уособлювала в собі держава через
створювані нею підприємства, устано
ви та організації, а відтак, системно та
детально регламентувати питання
правосуб’єктності не було потреби.
Тому для позначення роботодавця у
трудовому законодавстві УРСР вико
ристовувались такі терміни, як «адмі
ністрація», «адміністрація підприєм
ства, установи, організації» (ст. 21
КЗпП). Ці суб’єкти виступали своє
рідними посередниками між держа
вою та конкретним працівником. Оче
видні зміни у підходах до розуміння
роботодавця стались у 1991 р. зі зміна
ми до КЗпП, за якими терміни
«адміністрація», «адміністрація під
приємства, організації», «адміністра
ція підприємства, установи, організа
ції» замінено терміном «власник
підприємства, установи, організації
або уповноважений ним орган чи
фізична особа» (ст. 21 КЗпП).
З формуванням в Україні ринково
го трудового законодавства законода
вець запровадив, власне, термін «робо
тодавець». Проте цей термін в окре
мих актах трудового законодавства
трактується порізному, що створює
очевидні труднощі при застосуванні
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його у теоретичному та практичному
аспектах. Так, акти трудового законо
давства розглядають цей термін: по
перше, як власник підприємства, уста
нови, організації або уповноважений
ним орган незалежно від форм влас
ності, виду діяльності та господарю
вання, або фізичні особи, які викорис
товують найману працю; власники
розташованих в Україні іноземних
підприємств, установ та організацій
(у тому числі міжнародних), філій та
представництв, які використовують
працю найманих працівників, якщо
інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’яз
ковість яких надана Верховною Радою
України (ст. 10 Основ законодавства Ук
раїни про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування [9]); подруге,
як власник підприємства, установи,
організації незалежно від форми влас
ності, виду діяльності, галузевої
належності або уповноважений ним
орган (керівник) чи фізична особа, яка
відповідно до законодавства викорис
товує найману працю (ст. 1 Закону
України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» [10], ст. 1
Закону України «Про організації
роботодавців» [11]); потретє, як влас
ник підприємства, установи, органі
зації або уповноважений ним орган,
незалежно від форм власності, виду
діяльності, господарювання, і фізична
особа, яка використовує найману пра
цю (ст. 1 Закону України «Про охоро
ну праці» [12]). Закономірно, що такі
неоднозначні підходи не дозволяють
розглядати термін «роботодавець» як
цілісну системну правову категорію,
як у науковотеоретичному, так і
науковопрактичному аспектах.
Насамперед потребує критичного
осмислення визначення поняття «ро
ботодавець» через законодавчу конст
рукцію «власник підприємства, уста
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нови, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа».
З огляду на зазначене, можна дійти
висновку, що використання на позна
чення роботодавця терміна «власник
підприємства, установи, організації
або уповноважений ним орган чи
фізична особа» є недостатньо корект
ним, враховуючи таке. Поперше,
власник, виступаючи засновником
підприємства, установи, організації як
юридичної особи, наділяє її певним
правовим становищем (правосуб’єкт
ністю) як самостійного суб’єкта права
та правових відносин. За змістом чин
ного законодавства України будьяка
юридична особа наділяється комплек
сом прав, обов’язків та відповідаль
ністю. Подруге, самостійність і неза
лежність юридичної особи від власни
ка передбачає самостійну її участь у
трудових правовідносинах. Потретє,
визначення роботодавця через поси
лання на власника підприємства, уста
нови, організації по суті виключає
можливість визнання підприємства,
установи, організації як окремого виду
роботодавця, що видається необґрун
тованим ні з юридичної, ні з еко
номічної точок зору. Крім того, така
конструкція фактично ставить під
сумнів участь як роботодавця державу
та органи місцевого самоврядування.
Почетверте, не можна погодитися з
визнанням роботодавцем уповноваже
ного органу власника підприємства,
установи та організації. За змістом
чинного законодавства уповноваже
ний орган виконує виключно делего
вані йому права та/або повноваження.
При цьому, вступаючи у правові відно
сини, він породжує правові наслідки
не для себе, а для суб’єкта, інтереси
якого він представляє. Тому якщо, на
приклад, директор підприємства ук
лав трудовий договір з працівником,
то трудові права та обов’язки, відпо
98

відальність за ним набуває під
приємство як юридична особа (робо
тодавець) та працівник. Навіть якщо
припустити, що уповноважений орган
юридичної особи є роботодавцем, то у
разі його зміни потребують переукла
дення трудові договори з усіма праців
никами. З огляду на особливості право
вого регулювання трудових відносин у
законодавстві держав — членів ЄС
поширеним є термін «роботодавець».
Останнім часом цей термін набув по
ширення і в міжнародноправових
актах Міжнародної організації праці.
Таким чином, можна констатувати,
що логічно було б визнати роботодав
цем не власника підприємства, устано
ви, організації або уповноваженого
ним органу, а власне підприємство,
установу, організацію як юридичну
особу.
Не викликає сумніву визнання ро
ботодавцем фізичної особи. Крім того,
очевидною є проблема щодо визнання
специфічним роботодавцем держави
та органів місцевого самоврядування.
Це пояснюється специфічним право
вим становищем цих суб’єктів у сучас
ному праві, що об’єктивно не може не
позначитись на участі їх у трудових
відносинах. Які ж новели щодо понят
тя «роботодавець» містить проект
Трудового кодексу України [13]?
У проекті Трудового кодексу Украї
ни, який знаходиться на розгляді у
Верховній Раді України, пропонується
легальне визначення терміна «робото
давець» за допомогою правової конст
рукції «юридична (підприємство, ус
танова, організація) або фізична особа,
яка в межах трудових відносин вико
ристовує працю фізичних осіб». Таке
розуміння терміна «роботодавець»
є досить конструктивним. Проте він
повною мірою не розкриває ознак ро
ботодавця. Із змісту такого визначен
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ня не зрозуміло, чи може виступати
роботодавцем держава через уповно
важені нею органи (установи), хоча це
випливає зі змісту правосуб’єктності
держави як універсального учасника
суспільних відносин. Проте у трудо
вих відносинах вона діє через уповно
важені нею органи, які мають статус
юридичної особи. І це у проекті Трудо
вого кодексу України варто було б пе
редбачити, що дало б змогу чітко та
однозначно сформулювати і визначи
ти державу як специфічного робото
давця. Це ж стосується статусу органів
місцевого самоврядування.
З огляду на зазначене, роботода
вець — це фізична або юридична осо
ба, а у випадках, передбачених зако
ном, держави, які самостійно або за
допомогою спеціально уповноважено
го органу (посадової особи) організо
вують та залучають найману працю на
підставі трудового договору на умовах
та у порядку, передбаченому трудовим
законодавством України.
До основних ознак роботодавця не
обхідно віднести такі: а) роботодавцем
є фізична, юридична особа, а також
держава; б) діє у трудових відносинах
самостійно або за допомогою спеціаль
но створеного органу (органів, посадо
вих осіб); в) здатен організовувати та
залучати найману працю на підставі
трудового договору; г) виступає сторо
ною трудового договору; ґ) умови на
буття правосуб’єктності та участі у тру
дових відносинах визначаються від
повідно до трудового законодавства.
Трансформація суспільнополітич
них та соціальноекономічних про
цесів у бік розвитку ринкової моделі
трудових відносин на основі розши
рення економічної та договірнопра
вової свободи фізичних та юридичних
осіб, широке розповсюдження та зако
нодавче закріплення відносин со
ціального партнерства на основі тісної
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взаємодії роботодавця не лише з
працівниками, а колективами праців
ників, професійними спілками, органа
ми державної влади та місцевого само
врядування зумовлюють якісно нові
зміни в обсязі та змісті трудових прав,
обов’язків та повноважень роботодав
ця. Роботодавець як суб’єкт колектив
нодоговірного регулювання має свої
власні цілі й завдання, що зумовлю
ються його інтересами [14, 3]. Зазна
чені чинники засвідчують наявність
об’єктивних та закономірних змін у
правовому становищі роботодавця, йо
го трудовій правосуб’єктності.
У зв’язку з цим предметного науко
вотеоретичного дослідження потре
бують поняття та ознаки трудової пра
восуб’єктності роботодавця.
Що ж таке трудова правосуб’єкт
ність роботодавця?
Насамперед необхідно констатува
ти, що правове становище роботодав
ця у трудових відносинах відображає
його трудова правосуб’єктність, яка
має роботодавчий характер. Така озна
ка має предметний характер для пра
вової оцінки трудової правосуб’єкт
ності суб’єктів, які можуть у трудових
відносинах мати різне правове стано
вище. Так, це стосується фізичної осо
би, яка може виступати як працівни
ком, так і роботодавцем професійної
спілки, органів державної влади тощо.
Концептуально сучасна модель
трудової правосуб’єктності уособлює
систему правових властивостей робо
тодавця щодо володіння, здійснення
(реалізації, набуття, виконання) тру
дових прав, обов’язків. У випадках, пе
редбачених законом, роботодавець
наділяється трудовими повноважен
нями. Трудову правосуб’єктність харак
теризує здатність роботодавця нести
юридичну відповідальність за невико
нання чи неналежне виконання трудо
вих обов’язків.
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Таким чином, трудова право
суб’єктність роботодавця — це визна
чена нормами трудового права право
ва властивість роботодавця мати,
здійснювати (реалізовувати, набувати,
виконувати) трудові права, обов’язки,
у випадках, передбачених законом,
трудові повноваження, а також нести
юридичну відповідальність за невико
нання чи неналежне виконання трудо
вих обов’язків.
Отже, характерними рисами трудо
вої правосуб’єктності роботодавця є:
а) роботодавчий характер; б) зумовле
ність нормами трудового права;
в) здатність мати трудові права, обо
в’язки, трудові повноваження; г) тру

дові права, обов’язки та трудові повно
важення; ґ) здатність роботодавця не
сти юридичну відповідальність за не
виконання чи неналежне виконання
трудових обов’язків; д) передумова
участі роботодавця у трудових пра
вовідносинах.
Враховуючи зазначене, видається
за доцільне визначити сутність і зміст
роботодавчої трудової правосуб’єкт
ності роботодавця в окремому розділі
проекту Трудового кодексу України,
визначивши чіткий обсяг трудових
прав, обов’язків роботодавця, зміст
трудових повноважень, а також обсяг
та зміст матеріальної відповідальності.
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кодифікації трудового законодавства
Анотація. У статті розкриваються основні науково&теоретичні підходи до сутності, ознак та
особливостей правового становища роботодавця, трудової правосуб’єктності. Акцентується
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Костюк В. Л. Понятие и признаки трудовой правосубъектности работодателя в контексте
кодификации трудового законодательства
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признакам и особенностям правового положения работодателя, трудовой правосубъектнос&
ти. Акцентируется внимание на исследовании теоретических аспектов и законодательного
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К

онцепція сталого розвитку,
схвалена на міжнародному са
міті з питань охорони навко
лишнього середовища (РіодеЖаней
ро, 1992), надає перевагу раціонально
му використанню природних ресурсів,
охороні їх від незаконного заво
лодіння, захисту їх корисних власти
востей від значного техногенного й
антропогенного забруднення з метою
забезпечення системи екологічних
прав людини і громадянина те
перішніх та майбутніх поколінь. Це
означає, що світова спільнота прагне
виробити на перспективу єдині вимо
ги у сфері екології шляхом домовлено
стей про умови та порядки регулюван
ня відповідних суспільних відносин.
Натомість перехід до ринкової еко
номіки у країнах, що розвиваються, в
тому числі й в Україні, загострив і без
того складну екологічну ситуацію. Де
централізація державного управління
в економічній сфері, зниження рівня і
якості контролю за промисловістю,
сільськогосподарським виробництвом,
транспортною інфраструктурою, функ
ціонуванням паливноенергетичного

комплексу, стихійне виникнення
суб’єктів господарювання і, особливо,
«прагнення впровадити нову галузь
промисловості — прибуткову еколо
гію» [1], тобто екологічне підприєм
ництво, а також інші причини вимага
ють суттєвих змін екологічного зако
нодавства, здатних перебудувати сис
тему управління і контролю, особливо
такого напряму, в якому б ефективно
реалізовувалася національна екологіч
на політика, спрямована на врегулю
вання балансу суспільних, державних
та приватних інтересів у цій сфері.
Сучасне екологічне законодавство
характеризується наявністю цілої низ
ки імперативних норм, які встановлю
ють принципи обов’язкової дозвільної
системи щодо запровадження на до
говірних засадах багатьох напрямів
господарювання, які тим чи іншим
чином пов’язані з використанням при
родних ресурсів, охороною довкілля
та забезпеченням екологічної безпеки
громадян. Водночас в екологічному
законодавстві існують і норми диспо
зитивного характеру, які забезпечують
регулювання відносин, спрямованих
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на задоволення приватних потреб та
інтересів у цій сфері. Це спонукає на
уковців екологічного права досліджу
вати засади регулювання публічно
правових за своїм характером, ліцен
зійноправових та інших договірних
відносин у цій сфері. Тому метою
статті є аналіз теоретичних засад дого
ворів в екологічному праві.
До питань регулювання відносин у
галузі використання природних ре
сурсів та їх охорони за допомогою до
говорів науковці стали звертатися у
другій половині ХХ ст. при розгляді
виконання окремих заходів з покра
щання природних ресурсів з: меліо
рації земель [2], агрохімічного (біоло
гічного) обслуговування підприємств
[3], приведення порушених унаслідок
господарської діяльності територій у
попередній стан [4], очищення забруд
нених територій небезпечними речо
винами [5] тощо. Такі заходи здійсню
валися шляхом укладання договорів
на виконання робіт (послуг), які хоча
й мали виражений цивільноправовий
характер, проте вже відзначалися як
нетипові договірні відношення [6].
Впровадження правових документів,
що передбачали підвищення ролі еко
номічних методів у вдосконаленні
механізму використання природних
ресурсів, охорони довкілля, розгляда
лося як зміцнення правових засад пе
ребудови управління економікою дер
жави [7]. Тому з’являються наукові
праці, які присвячені питанням дого
ворів на користування природними
ресурсами [8], так званим меліоратив
ним договорам [9].
Зокрема, А. Соколова в 1993 р.
обґрунтувала існування самостійного
правового інституту договорів на ко
ристування природними ресурсами,
запропонувала розширювати сферу
застосування договірної форми при
родокористування, що забезпечить
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найбільш повну самостійність та
ініціативу природокористувачів, їх
юридичну рівність і сприятиме більш
ефективному та раціональному вико
ристанню основних природних ресур
сів (земель, вод, лісів, тваринного
світу, надр тощо) в умовах переходу до
ринкових відносин у зазначеній сфері
[8, 5]. На основі аналізу законодавства
авторкою аргументована наукова
позиція про існування самостійного
екологоправового договору в системі
договорів, визначена його природа, оз
наки, що відрізняють його від
цивільноправового договору, зокре
ма, відмежування за об’єктом дого
ворів (природні ресурси чи їх части
ни), за правовим становищем сторін у
договорах (державні, самоврядні орга
ни та суб’єкти права природокористу
вання), за виконанням відповідних зо
бов’язань, оскільки в екологоправо
вому договорі додержання сторонами
вимог екологічних нормативів є
пріоритетним і обов’язковим [8, 6].
Екологоправовим договором А. Со
коловою запропоновано визначати
угоду двох і більше сторін з приводу
використання природних ресурсів та
об’єктів, їх відтворення і охорони на
вколишнього природного середовища,
в якій визначаються права та обов’яз
ки сторін для досягнення єдиної мети
при додержанні екологоправових
приписів [8, 9]. Такі договори кла
сифікуються: за предметом та об’єк
том правового регулювання — земель
ноправові, водноправові, лісоправові
тощо; за цільовою спрямованістю —
оренда природних ресурсів, договір на
відтворення природних ресурсів, до
говір на виконання природоохорон
них заходів [8, 11]. Особлива увага
приділена питанням визначення еко
логоправових договорів як самостій
ної підстави виникнення права на екс
плуатацію відповідних природних
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об’єктів, змісту таких договорів, яким
визначалася сукупність його умов,
прав та обов’язків сторін. Найваж
ливішими умовами екологоправових
договорів визначено: вказівка про кон
кретний природний об’єкт, з приводу
якого виникають відповідні договірні
відносини, умови його використання,
охорони та відтворення, умови додер
жання екологічних імперативів при
його використанні, а також ціна дого
вору, строки використання; виконання
охоронних чи відтворювальних за
ходів [8, 12–13].
Дослідження А. Соколової зали
шається єдиною науковою працею в
Україні, в якій на досить високому на
уковому рівні проаналізовано засади
договорів в екологічному праві, а та
кож запропоновано прийняти спе
ціальний нормативноправовий акт
про договори у цій сфері. В Україні за
останні роки прийнято чимало норм і
законів, які забезпечують договірні
відносини у сфері природокористу
вання: Кодекс України про надра
(1994), Водний кодекс України (1995,
ст. 51), Лісовий кодекс України (1994,
у редакції 2006 р., статті 18, 23), зако
ни України «Про оренду земель»
(1998), «Про угоди про розподіл про
дукції» (1999), «Про мисливське гос
подарство та полювання» (2000),
«Про питну воду та питне водопоста
чання» (2002), «Про рибу, водні живі
організми та харчову продукцію з
них» (2003) тощо, які розширюють
межі наукового обґрунтування до
говірних засад у цій галузі.
Л. Мороз у 1994 р., досліджуючи
зібрану категорію «меліоративні дого
вори», звернув увагу на те, що хоча
такі договори й характеризуються в
основному їх цивільноправовою сут
ністю як різновид особливих, ком
плексних зобов’язань, між тим таким
договорам властиві специфічні озна
104

ки, що свідчать про їх природоресур
сну та екологічну спрямованість. Такі
ознаки випливають із галузевого зако
нодавства про раціональне викорис
тання природних ресурсів, їх охорону,
а також із спеціальних меліоративних
і природоохоронних правових актів.
Переважне значення в меліоративних
договорах мають положення земель
ного, водного, лісового та іншого еко
логічного законодавства, що зумовлено
об’єктом і видом меліорації, обсягом
меліоративних робіт, іншими фактора
ми [9, 9]. Основною ознакою меліора
тивних договорів є те, що такі договори
укладаються з приводу особливих —
відновлювальновідтворювальних —
робіт на нетрадиційних об’єктах — зем
лях, водах, лісах тощо, які не є продук
тами людської праці, мають потенційну
цінність як засіб виробництва або про
сторовоопераційний базис у відпо
відних галузях і сферах господарської
та іншої діяльності [9, 9].
Л. Мороз класифікує меліоративні
договори за такими критеріями: з точ
ки зору підстав виникнення — планові,
тобто такі, що укладаються на держав
не замовлення або на підставах
ліцензій; непланові, коли заінтересова
ними особами щодо їх укладання є
відповідні суб’єкти господарювання;
щодо встановлення прав та обов’яз
ків — односторонні та двосторонні; за
лежно від предмета договору та залу
чених до його виконання заходів —
однопредметні та багатопредметні (на
приклад гідротехнічна меліорація,
спрямована на меліорацію земель,
пов’язана з будівництвом водойми з
метою регулювання водного балансу
на цій ділянці земель); залежно від
складу, характеру і періодизації ро
біт — первинні, супутні або повторні
покращання ділянок природних ресур
сів і комплексів; залежно від конкрет
ної форми зовнішнього виявлення —
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примірні, локальні, індивідуальні; за їх
екологоправовими критеріями — до
говори на покращання ділянок земель,
лісів, водойм, природних комплексів з
розміщеними на них об’єктами приро
ди [9, 12–13]; щодо покращання влас
тивостей природних ресурсів —
пов’язані з відновленням (відтворен
ням) попереднього хімічного, фізично
го стану таких комплексів та об’єктів, з
їх очищенням від хімічного, радіоак
тивного та іншого стійкого і небезпеч
ного забруднення (дезактивації). Влас
не залежно від виду, характеру та
змісту робіт меліоративні договори
поділяються на гідротехнічні, агро
меліоративні, агролісомеліоративні,
хімічні, біологічні, кліматичні [9,
14–16]. Можливий і внутрішній поділ
меліоративних договорів: на покра
щання земель сільськогосподарського
та іншого призначення; на проведення
ірригації, будівництво водосховищ,
очищення водойм; на здійснення лісо
технічних заходів, відновлення лісу,
очищення лісових ділянок тощо.
Слід зазначити, що відповідно до
Закону України «Про меліорацію
земель» від 14 січня 2001 р. № 1389ХІV
меліорація земель визначається як
комплекс саме таких заходів, спрямо
ваних на регулювання водного,
теплового, повітряного і поживного
режиму ґрунтів, збереження і під
вищення їх родючості та формування
екологічно збалансованої раціональної
структури угідь (ст. 1). Крім цього,
виконання відновних (відтворю
вальних) робіт передбачено й іншим
галузевим природоресурсним зако
нодавством у нормах Лісового, Вод
ного кодексів України, законів України
«Про охорону земель» (2003), «Про
тваринний світ» (1992, у редакції
2001 р.), «Про рослинний світ» (1999).
Відповідну новизну в дослідженні
Л. Мороза представляє визначення
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функцій меліоративних договорів:
економічна функція спрямована на
покращання природних ресурсів як
засобів виробництва, просторового
базису при використанні їх у різних
сферах господарювання; екологічна
функція спрямована на зміни природ
нофізичного, хімічного, біологічного
та інших станів і властивостей при
родних ресурсів для досягнення не ли
ше господарського, а й передусім при
родоохоронного ефекту [9, 17].
Науковий інтерес мають проаналі
зовані в цій праці підстави, зміст і
система гарантій меліоративних дого
ворів: управлінські (система держав
них органів та їх повноваження з
організації укладання меліоративних
договорів та координації заходів щодо
їх належного виконання, впроваджен
ня примірних (типових) форм дого
ворів), організаційногосподарські
(розробка, погодження та реалізація
проектів меліоративних заходів, діяль
ність юридичних служб), технічні (до
держання вимог щодо будівельних,
екологічних та інших нормативів при
здійсненні меліоративних заходів),
економічні (належне фінансування,
кредитування, стимулювання вико
нання меліоративних заходів) та влас
не правові (заходи юридичної відпові
дальності за порушення умов меліора
тивних договорів, правил природоко
ристування та вимог охорони навко
лишнього середовища) [9, 28–71].
З метою удосконалення правових за
сад реалізації меліоративних договорів
автором пропонується прийняття спе
ціальних нормативноправових актів
про економічну (вартісну) оцінку при
родних ресурсів, встановлення їх спо
живчої вартості, що дасть змогу
об’єктивно визначити дійсні розміри
екологічної шкоди і майнових санкцій
за порушення вимог, пов’язаних з
меліорацією [9, 71].
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Останнім часом підвищується на
уковий інтерес до питань ліцензійно
договірних основ природокористуван
ня і охорони навколишнього середо
вища [10]. При цьому зважається на
те, що держава не відмовляється від
правового регулювання екологічних
відносин імперативними методами з
огляду на публічноправовий харак
тер екологічного права як галузі, тому
зазначається, що і ліцензія (спеціаль
ний дозвіл), і договір утворюють під
стави для набуття права природокори
стування і здійснення ряду видів
діяльності, які пов’язані з охороною
довкілля, оскільки закон забороняє
здійснення екологічно значимої діяль
ності без дозволів (інколи спільно з
договором). Відносини, які при цьому
виникають, мають складний юридич
ний склад, регулювання яких здійс
нює одночасно ліцензія (спеціальний
дозвіл) та договір, який укладається
на її основі, внаслідок чого суб’єкти
таких правовідносин, які укладають
угоду, виявляються пов’язаними не
лише договорами, а й адміністратив
ним зобов’язанням. Цей факт зумов
лює виникнення в екологічному праві
інституту ліцензійнодоговірного ре
гулювання природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Основною функцією системи лі
цензійнодоговірного регулювання
природокористування та охорони до
вкілля є забезпечення раціонального
використання природних ресурсів, ви
конання заходів з охорони навколиш
нього природного середовища, захист
прав і законних інтересів людини від
негативного впливу на її фізичний і
духовний стан з боку суб’єктів права
природокористування, недопущення
проникнення на ринок структур, які
ведуть незаконну, некваліфіковану або
небезпечну для людини і довкілля
діяльність.
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Значення ліцензування та до
говірної практики визначається й
іншими функціями в механізмі право
вого регулювання екологічних пра
вовідносин. Зокрема, інформаційна
функція забезпечує збір, накопичення
і розповсюдження інформації про мас
штаби, види і межі екологічно значи
мої діяльності, про стан довкілля у
місцях її здійснення, про заходи з охо
рони довкілля тощо. Превентивна
функція спрямована на встановлення
в ліцензії та договорі меж використан
ня природних ресурсів, здійснення
фізичних, хімічних, біологічних впли
вів на природу, інших екологічно зна
чимих умов здійснення відповідної
діяльності, чим досягається попере
дження виникнення екологічної шко
ди. Контрольна функція виявляється
в тому, що органи, які видають ліцензії
(спеціальні дозволи), а також беруть
участь в укладенні договору, уповно
важені законом від імені держави
здійснювати превентивний контроль
за додержанням природокористува
чемліцензіатом вимог екологічного
законодавства. Гарантійна функція
спрямована на реалізацію прав грома
дян і юридичних осіб у зазначеній га
лузі [10, 342–343].
Хоча ліцензування та укладення до
говорів є правовими інструментами
реалізації різних методів екологічного
права — адміністративноправового та
цивільноправового, проте вони стосу
ються переважно одних і тих самих
суспільних правовідносин, що нале
жать до регулювання екологічного пра
ва та зумовлені забезпеченням
екологічних імперативів (вимог, забо
рон), що містяться в нормах еколо
гічного законодавства. На таких засадах
з метою вирішення питань ліцензійно
договірного регулювання природоко
ристування та охорони довкілля про
понується прийняти Закон «Про еко
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логічне ліцензування», в якому до
цільно закріпити поняття, основні
принципи, визначити єдину систему
ліцензійних органів, їх повноваження,
в тому числі й щодо укладання угод на
підставі ліцензій, вичерпний перелік
видів діяльності, що підлягатимуть
ліцензуванню, зміст договорів у зазна
ченій сфері, питання відповідальності
за порушення умов ліцензій та дого
ворів. Резюмовано, що законодав
ством має бути встановлена більш су
вора юридична відповідальність для
порушників ліцензійнодоговірних
відносин, включаючи й відповідаль
ність органів ліцензування.
М. Геталова договором у галузі при
родокористування і охорони навко
лишнього середовища називає са
мостійний правовий інструмент, який
входить у складну систему правового
регулювання договірних відносин у
цій сфері. На її думку, на екологічний
зміст договору здійснюють вплив імпе
ративні норми права, а також положен
ня екологічного характеру, які сторони
самостійно включають у договір [11, 4].
Дослідження співвідношення приват
ного і публічного права в зазначеній
галузі стало основою для здійснення
нею класифікації договірних відносин
у цій сфері. В основі виникнення до
говірних відносин у цій галузі, на її
думку, лежать: адміністративнопра
вові договори та угоди, які укладають
ся між РФ і суб’єктами РФ, між
суб’єктами РФ і місцевим самовряду
ванням; адміністративні акти і догово
ри, які укладаються на їх основі; дого
вори, які регулюються нормами ци
вільного права. З цих міркувань
доцільно підтримати ідею щодо ство
рення спеціального екологоеконо
мічного компенсаційного механізму,
який дасть змогу враховувати і ком
пенсувати як позитивний екологічний
вклад окремих регіонів, так і негатив
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ний — різноманітні забруднення, які
створюються одним суб’єктом і за
подіюються збитки іншому (в еко
номічних термінах — це екстерналії,
зовнішні ефекти — некомпенсовані
впливи однієї сторони на іншу) шля
хом укладання угод між цими регіона
ми [12, 40]. На прикладі України такий
механізм може бути запроваджений до
ДонецькоПридніпровського регіону,
який справляє найбільший техноген
ний вплив на всю територію України
та на сусідні регіони.
Д. Хаустов ставить питання про
публічноправові договори у природо
ресурсному праві [13], яке виникає
тоді, коли в умовах формальноюри
дичного рівноправ’я бере участь дер
жава (публічноправове утворення),
яка, вирішуючи власні економічні зав
дання, прагне внести у такі відносини
елементи владного впливу, особливо у
сфері природокористування, де дер
жава уповноважена від імені народу
на здійснення великого спектру уп
равлінських функцій, є власником
природних ресурсів і тому виступає як
сторона зобов’язань: як учасник госпо
дарського обігу та як виразник со
ціальних інтересів. Тому застосування
приватноправових інструментів у цій
сфері неможливе через те, що диспо
зитивні методи регулювання неспро
можні належним чином захищати
публічні інтереси суспільства у спри
ятливому для людини навколишньо
му природному середовищі, забезпе
ченні екологічної безпеки. У ситуа
ціях, що складаються, очевидна необ
хідність одночасного поєднання дого
вірних засад з владними важелями,
яка й реалізується в такому правовому
інституті, як публічноправовий до
говір [13, 17].
Отже, більшість науковців вважа
ють договори джерелами екологічного
права [14, 73], включаючи й міжна
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родні договори. Наприклад, за Рамко
вою конвенцією ООН про зміну кліма
ту та Кіотським протоколом до неї пе
редбачено продаж квот на викиди за
бруднюючих речовин, до яких Україна
приєдналася та розпочала впрова
дження правових механізмів із цих пи
тань шляхом створення спеціально
уповноваженого на це органу [15].
Відповідно до вимог екологічного
законодавства на договірних засадах в
Україні реалізуються й зобов’язання
щодо проведення обов’язкової еко
логічної експертизи, екологічного
страхування, екологічного аудиту, еко
логічної стандартизації, екологічного
нормування, екологічного інформу
вання, екологічної сертифікації тощо
(статті 251, 26–30, 31–33, 49 Закону
України «Про охорону навколишньо
го природного середовища» від
25 червня 1991 р., закони України
«Про екологічну експертизу» (1995),
«Про екологічний аудит» (2004),

«Про охорону атмосферного повітря»
(у редакції 2001 р.), «Про підтверд
ження відповідності» (2001), «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» та ін.).
На договірних засадах здійснюється
відповідно до законодавства й пільгове
кредитування для одержання коштів,
необхідних на впровадження природо
охоронних заходів, у тому числі шля
хом використання коштів фондів
охорони навколишнього природного
середовища (статті 47–48 Закону Ук
раїни «Про охорону навколишнього
природного середовища») [16].
Актуальність засвоєння правових
питань договорів в екологічному праві
зумовлює спеціальну підготовку мо
лодих юристів у цій сфері, тому в
низці ВНЗ запроваджено читання
відповідної дисципліни [17], яка по
кликана сприяти вирішенню їх на
практиці та дасть змогу більш ефек
тивно реалізовувати державну політи
ку у цій сфері.
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Д

омінуючим чинником уявлень
про галузь права є сукупність
відносин, які цією галуззю регу
люються та становлять її предмет. Для
сучасного українського адміністратив
ного права визначення предмета має
принциповий характер. Його встанов
лення відповідно до сучасних реалій
державотворення має стати важливим
кроком оновлення адміністративно
правових інституцій і об’єктивного
висвітлення їх ролі у поглибленні про
цесів формування правової держави і
громадянського суспільства.
У радянський період предмет адмі
ністративного права подають як відноси
ни сфери державного управління або ви
конавчорозпорядчої діяльності [1, 86].

Такий підхід, з деякими інтерпре
таціями, зберігається до 90х років
ХХ ст. У будьякому разі, Ю. Козлов у
1995 р. його предметом визначає від
носини, які виникають, змінюються і
припиняються у сфері державного уп
равління [2, 18]. Під впливом такого
розуміння предмета адміністративно
го права починає формуватися україн
ська концепція цієї юридичної галузі.
На першому етапі знання про пред
мет в українському адміністративному
праві базується на традиціях радянсь
кої правової школи. Відповідно до них
зміст предмета адміністративного пра
ва становлять однорідні відносини
державноуправлінської спрямовано
сті.
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У зазначеному аспекті найбільш ха
рактерною можна вважати позицію
Л. Коваля. Він свого часу писав, що
предметом адміністративного права є
суспільні відносини, які виникають
при здійсненні державного управлін
ня [3, 6].
Другий етап встановлення предме
та адміністративного права характери
зується тим, що накопичення знань
про нього здійснюється в умовах до
корінних змін у соціальній та еко
номічній сферах. На їх підґрунті фор
муються нові за своїм змістом су
спільні відносини. Як результат вини
кає нагальна потреба у їх юридичному
забезпеченні.
У свою чергу, правове осмислення
нових закономірностей суспільного
розвитку спонукає до нового розумін
ня ролі права і зв’язків між державою і
громадянином. У новому праворозу
мінні державоцентризм і патерналізм,
які становлять ідеологію «традиційно
го» радянського адміністративного
права, приєднуються до інших мар
гінальних доктрин.
Таким чином, об’єктивні обставини
змушують до реформування адміні
стративного права. Вони потребують
визначити його місце і з’ясувати роль
у теоретичному і нормативному об
слуговуванні процесів державотво
рення, у формуванні правової держа
ви. Через деякий час стає зрозумілим,
що вирішення виниклих проблем не
можливе без переосмислення та онов
лення предмета цієї галузі права.
На нашу думку, принципове зна
чення для оновлення поняття предме
та адміністративного права мали два
теоретичних висновки, які були зроб
лені у розвиток ідей Концепції адмі
ністративної реформи в Україні.
Поперше, це висновок про те, що
адміністративне право не може розви
ватись як моноцентрична галузь, тоб
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то як така галузь, що має єдиний сис
темоутворюючий нормативний центр
[4, 12]; подруге, висновок про те, що
адміністративне право є правом полі
структурним [5, 193].
Не менш значну роль відіграло
сприйняття українським адміністра
тивним правом як важливого системо
утворюючого компонента його пред
мета, відносин, які виникають за
ініціативою підвладної сторони [5, 85].
Вони були впроваджені у вітчизняну
адміністративноправову теорію під
назвою реординаційних відносин [6,
37].
На базі цих здобутків поняття
предмета адміністративного права
стає більш широким і виходить за
межі державного управління. Про це
насамперед свідчать його визначення
у навчальній літературі.
Так, у підручнику за редакцією
О. Бандурки він подається як правові
відносини, що складаються здебіль
шого у державному управлінні [7,
59–60].
У підручнику за редакцією Ю. Битя
ка до предмета адміністративного права
включені відносини, пов’язані з:
а) діяльністю органів виконавчої влади;
б) внутрішньоорганізаційною діяль
ністю державних органів, підприємств,
установ, організацій; в) управлінською
діяльністю органів місцевого самовря
дування; г) здійсненням недержавними
суб’єктами делегованих повноважень
органів виконавчої влади; ґ) здійснен
ням правосуддя у формі адміністратив
ного судочинства [8, 25–26].
Формулюються також поняття
предмета адміністративного права як
відносини, що складаються у сфері
публічного управління [9, 34] і в про
цесі організації та функціонування ор
ганів державного управління [10, 8].
У наукових джерелах ретельно
досліджуються тенденції розвитку
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адміністративного права, теоретично
обґрунтовується нова структура його
предмета [11, 27]. У результаті саме
адміністративне право постає галуззю
публічноправового регулювання, яка
забезпечує функціонування публічної
адміністрації [12, 37, 40–41, 61, 65, 66,
72, 73 та ін.].
Таким чином, на другому етапі роз
витку знань про предмет адміністра
тивного права стає зрозумілим таке:
1) до предмета адміністративного
права входять не лише відносини дер
жавного управління, а й інші управ
лінські відносини. Їх сукупність утво
рює відносини публічного управління;
2) крім управлінських, до нього
входять відносини, які виникають при
здійсненні правосуддя у формі адмі
ністративного судочинства. Це відно
сини відповідальності суб’єктів влад
них повноважень за неправомірні
діяння;
3) до нього входять відносини
відповідальності за порушення вста
новлених правил — відносини адміні
стративної відповідальності;
4) до предмета адміністративного
права входять відносини, які виника
ють за ініціативою суб’єктів, що не ма
ють владних повноважень при їх звер
ненні до органів публічної адміні
страції (відносини реординації). На
далі вони отримують назву сервісних
відносин, відносин публічних або
адміністративних послуг [13].
Третій етап встановлення предмета
адміністративного права — це узагаль
нення і систематизація теоретичних і
емпіричних даних, застосування сис
темного підходу як методу досліджен
ня накопиченого матеріалу.
Центральним питанням на цьому
етапі стало з’ясування наявності або
відсутності у сукупності структурних
компонентів предмета адміністратив
ного права інтегративних якостей.
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Його принципова важливість зу
мовлена тим, що відсутність таких
якостей робила зазначену сукупність
конгломеративним утворенням і фак
тично ставила під сумнів їх єдність, а
значить існування предмета у новому
форматі. Наявність інтегративних
якостей незаперечно свідчила, що ця
сукупність є системою і має всі підста
ви розглядатись як предмет галузі
права.
З цього приводу необхідно зазначи
ти, що у радянській правовій доктрині
предмет адміністративного права по
дається системним утворенням. Інтег
ративний характер взаємодії його скла
дових дослідники доводили на підставі
таких ознак: а) всі відносини предмета
є однотипними відносинами; б) всі
відносини предмета є відносинами вла
ди і підпорядкування; в) всі відносини
предмета виникають у результаті
здійснення державного управління
строго визначеними структурами — ор
ганами державного управління.
Жодна з наведених інтегративних
ознак не відшукується у сукупності
нових структурних складових предме
та сучасного українського адміністра
тивного права. Аж ніяк не можна на
звати однотипними відносини адмі
ністративних послуг і відносини
відповідальності. Не є вони також
відносинами влади і підпорядкування.
Далеко не всі відносини оновленого
предмета виникають у результаті
здійснення державного управління.
Сукупність відносин, які в оновле
ному вимірі регулюються адміністра
тивним правом, перетворюють на сис
тему, а значить і на предмет галузі,
інші чинники. Це категорії «публічна
адміністрація», «публічне адміністру
вання», «відносини адміністративних
зобов’язань».
«Публічна адміністрація» вже фак
тично посідає місце, яке у радянсько
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му адміністративному праві належало
категорії «державне управління». Сьо
годні наукове осмислення і подальша
розробка теорії публічної адміні
страції є одним із головних напрямів
доктринального оновлення адміні
стративного права України. Важливим
підґрунтям його трансформації у су
часну юридичну галузь європейського
змісту.
Цей рух не є простою зміною тер
мінів. Теорія публічної адміністрації
має принципові відмінності від теорії
державного управління, як за юридич
ним наповненням, так і за ідеоло
гічною сутністю.
Її становлення і визнання ставить
крапку на спробах пристосувати вчен
ня про державне управління до докт
рини правової демократичної держа
ви. Держави, де нормативно визнаєть
ся її відповідальність перед людиною,
де права людини та їх гарантії визна
чають зміст і спрямованість діяльності
держави.
Публічна адміністрація в адміні
стративному праві європейських країн
здебільшого визначається як сукуп
ність органів та установ, які реалізу
ють публічну владу шляхом виконан
ня закону, підзаконних актів та вчи
нення інших дій у публічних інтересах
[14, 15]. Таке її розуміння є актуаль
ним і для української правової систе
ми. Необхідно також зазначити, що
поняття публічної адміністрації не є но
виною для українського права. Воно
присутнє у працях українських адмі
ністративістів, які працювали за межа
ми радянської правової школи, напри
клад у працях Ю. Панeйка [16, 11].
Публічна адміністрація як правова
категорія має два виміри: функціо
нальний і організаційноструктурний.
При функціональному підході — це
діяльність відповідних структурних
утворень щодо виконання функцій,
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спрямованих на реалізацію публічно
го інтересу. Таким інтересом в ук
раїнському праві визнається інтерес
соціальної спільноти, що легалізова
ний і задоволений державою. Таким
чином, наприклад, виконання публіч
ною адміністрацією правоохоронної
функції означає системну діяльність
усіх структурних утворень, які мають
таку функцію. Вважаємо, що таку
діяльність доцільно позначити термі
ном «публічне адміністрування».
При організаційноструктурному
підході публічна адміністрація — це
сукупність органів, які утворюються
для здійснення (реалізації) публічної
влади. В українському праві публіч
ною владою визнається: а) влада наро
ду як безпосереднє народовладдя;
б) державна влада — законодавча,
виконавча, судова; в) місцеве само
врядування [17, 196]. З наведеного
випливає, що публічну владу в Україні
здійснюють такі органи:
• Верховна Рада України (парла
мент), Президент України (як влад
ний інститут), місцеві ради. Вони ре
алізують владу народу, що знаходить
вияв у виборчих процесах;
• усі органи та установи, що ре
алізують державну владу. Наприклад,
органи виконавчої влади, суди та інші;
• усі органи та установи, що реа
лізують місцеве самоврядування. На
приклад, виконавчі комітети місцевих
рад, громадські об’єднання, органи са
моорганізації населення тощо.
Таким чином, публічна адміністра
ція — це система організаційнострук
турних утворень, які на законних
підставах набули владних повнова
жень для їх реалізації в публічних
інтересах.
Все це зумовлює необхідність роз
глядати теорію публічної адміністра
ції як методологічну основу адміні
стративного права і використовувати
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її поняття як базове у формуванні
адміністративноправових відносин.
Наступним системоутворюючим
для предмета адміністративного права
чинником є категорія «відносини
адміністративних зобов’язань». Сут
ність цих відносин зумовлена змістом
норм Конституції України щодо
відповідальності держави перед люди
ною, визнання головним обов’язком
держави утвердження і забезпечення
прав і свобод людини, верховенства
права, обмеження повноважень і дій
публічної адміністрації Конституцією
та законами України.
З них випливає, що публічна ад
міністрація при утворенні бере на себе
зобов’язання щодо задоволення інте
ресів суспільства і громадян. Серед
них є зобов’язання публічного харак
теру, виконання яких потребує вико
ристання публічною адміністрацією
владних повноважень. Під час їх ре
алізації виникають відносини, які про
понується позначити як «відносини
адміністративних зобов’язань».
Саме вони — відносини щодо вико
нання адміністративних зобов’язань
публічної адміністрації перед суспіль
ством — є предметом адміністративно
правового регулювання, або предме
том адміністративного права.

Цією категорією — відносинами
адміністративних зобов’язань — об’єд
нуються чотири типи відносин, кожен
з яких є складовою частиною предме
та адміністративного права. Це відно
сини:
• публічного управління;
• адміністративних послуг;
• відповідальності
публічної
адміністрації за неправомірні дії або
бездіяльність;
• відповідальності суб’єктів сус
пільства (індивідуальних і колектив
них) за порушення встановленого
публічною адміністрацією порядку і
правил.
Характерною ознакою усіх цих
видів адміністративноправових від
носин є те, що органи публічної
адміністрації виступають у них влад
ною стороною, яка реалізує свої вико
навчорозпорядчі повноваження. Тоб
то має право на прийняття владного
(обов’язкового) рішення.
Викладене бачення основних поло
жень щодо предмета адміністративно
го права, на нашу думку, відповідає
змісту регулюючого впливу, яким
встановлюється владне і підвладне
становище сторін у правовідносинах
на шляху побудови правової держави і
громадянського суспільства.
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П

итання реформування системи
українського адміністративно
го права та євроінтеграції
України останнім часом досить актив
но обговорюються на сторінках науко
вої літератури. Дослідженням кожно
го з них нині займається значна
кількість вітчизняних учених. Так, на
приклад, вивченню правових засад,
напрямів та завдань України у сфері
європейської інтеграції присвятили
свої праці І. Бондаренко, Д. Динов
ський, Л. Орисюк, А. Пухтецька,
Ю. Шемшученко. Що ж до аналізу су
часного стану та перспектив система
тики адміністративного права, то тут
насамперед можна згадати праці
В. Авер’янова, Ю. Битяка, О. Кон
стантого, І. Пахомова.
Разом з цим прискіпливий аналіз
доробку названих учених показує, що
вони досліджували проблеми системи
адміністративного права та євроінтег
рації окремо, тобто без урахування
існуючого між ними взаємозв’язку.
З огляду на це метою цієї статті є
встановлення залежності системи
адміністративного права від євроінте

граційної політики Української дер
жави. Для досягнення названої мети
необхідно вирішити такі завдання:
встановити перелік факторів, які
впливають на формування системи
адміністративного права, а також
місце серед них євроінтеграційної
політики України; проаналізувати
зміст поняття «євроінтеграція»; сфор
мулювати основні напрями реформу
вання системи адміністративного пра
ва з огляду на євроінтеграційні за
вдання нашої держави.
Система адміністративного права є
складним утворенням, у межах якого
певним чином взаємодіють її елемен
ти — норми, інститути, підгалузі. За
значені елементи утворюють систему
не довільно, а під впливом певних сис
темоутворюючих чинників. Однак
варто зазначити, що сучасні вченіпра
вознавці майже не зупиняються у
своїх дослідженнях на встановленні
переліку та сутності останніх, вважаю
чи, напевно, що це питання не має пря
мого відношення до теорії адміністра
тивного права. З таким висновком
погодитися не можна, оскільки про
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блематика системоутворення, зокрема
системи адміністративного права, є
базовою для подальшого дослідження
усіх інститутів та підгалузей цієї га
лузі права. Нехтування законами ут
ворення системи адміністративного
права незмінно спричиняє помилки у
її побудові, а це, у свою чергу, призво
дить до включення або, навпаки, не
включення до системи адміністратив
ного права певних навіть надзвичайно
необхідних для неї елементів. Пробле
ма системи адміністративного права,
як справедливо зазначає К. Бельський
[1], тісно пов’язана також із кодифі
кацією адміністративного законодав
ства, яка має бути здійснена на
підставі правильного розподілу нор
мативного матеріалу. Таким чином,
точне визначення системоутворюю
чих факторів є найважливішою умо
вою побудови досконалої системи
адміністративного права, яка має від
повідати таким вимогам: а) ця система
має виходити з адміністративнопра
вових реалій та диференціювати нор
ми адміністративного права відпо
відно до них; б) вона повинна давати
найбільш повне уявлення про адміні
стративне право; в) вона має складати
належне підґрунтя для систематизації
адміністративного законодавства, для
його кодифікації [1].
Аналіз сучасної наукової літерату
ри показує, що питання утворення
складних соціальних систем вивчають
переважно вченіфілософи, тоді як
правники лише у поодиноких випад
ках занурюються у цю проблематику.
Що ж стосується більшості представ
ників правової науки, то питання сис
теми права та питання системи адмі
ністративного права аналізуються ни
ми зі статичних позицій, тобто коли
просто констатується наявність тих
або інших елементів у межах певної
системи. Так, наприклад, О. Констан
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тий в одній із своїх праць спочатку за
значає, що система права, складовим
елементом якої є система адміністра
тивного права, у цілому має об’єктив
ний характер та відображає реально
існуючу систему суспільних відносин.
Однак далі автор цю думку не розви
ває, наголошуючи лише на тому, що
найголовнішим критерієм єдності та
диференціації адміністративноправо
вих норм є предмет їх правового регу
лювання і конструює власну кон
цепцію побудови Загальної та Особли
вої частини адміністративного права
[2]. Як бачимо, науковець систе
мотвірним критерієм назвав лише
предмет правового регулювання, зали
шивши поза увагою ряд інших надзви
чайно важливих факторів, що вплива
ють на формування системи адміні
стративного права.
З огляду на це, для з’ясування про
цесу системоутворення будемо вико
ристовувати перш за все результати
наукових доробок ученихфілософів.
Нині у філософській літературі ви
словлено декілька точок зору на сут
ність та види системоутворюючих
факторів. Так, наприклад, П. Анохін
висунув ідею, що головним системоу
творюючим фактором є результат
функціонування системи [3, 74]. Проте,
на нашу думку, більш обґрунтованою
виглядає позиція, відповідно до якої
будьяка система утворюється під
впливом зовнішніх та внутрішніх сис
темоутворюючих факторів. У цьому
випадку під зовнішніми системоутво
рюючими факторами розуміються такі
сили, які сприяють утворенню системи,
але водночас виступають чужими для її
елементів, не зумовлюють і не виклика
ють внутрішньої необхідності до об’єд
нання. Що ж до внутрішніх факторів, то
під цю категорію, на думку філософів,
підпадають фактори, які породжуються
окремими елементами, котрі об’єдну
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ються в систему, групами елементів або
усією множиною [4, 52, 57].
Викладене правило є однаково
правильним для будьякої системи, у
тому числі й для системи адміністра
тивного права, яка, відтак, утво
рюється також під впливом зовнішніх
та внутрішніх системоутворюючих
факторів.
Одним із зовнішніх системоутво
рюючих факторів для системи адміні
стративного права, на нашу думку,
виступають процеси євроінтеграції
Української держави. Євроінтеграція,
як відомо, є цілеспрямованою держав
ною політикою, що має на меті вход
ження України до ЄС як його повно
правного члена [5, 7].
Правовим підґрунтям євроінтег
раційних планів нашої держави є низ
ка міжнародних договорів, а також
національних законодавчих та підза
конних актів, кожен з яких регулює
порядок і строки реалізації євроінтег
раційної політики в окремих сферах.
Однією з таких сфер є адаптація
національного законодавства до зако
нодавства ЄС, метою якої відповідно
до Закону України «Про Загальнодер
жавну програму адаптації законодав
ства України до законодавства Євро
пейського Союзу» [6] є досягнення
відповідності правової системи Украї
ни правовій системі ЄС. Остання
включає акти законодавства ЄС (але
не обмежується ними), прийняті в
рамках Європейського Співтовари
ства, Спільної зовнішньої політики та
політики безпеки і співпраці у сфері
юстиції та внутрішніх справ. Отже, з
огляду на викладене, можна підтрима
ти думку, що євроінтеграційні плани
Української держави впливають не
лише на окремі галузі національного
права, а й на правову систему України
у цілому, викликаючи, відповідно, у
ній суттєві зміни [7].
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Одним зі складових елементів пра
вової системи, як відомо, є право у всіх
його галузевих проявах. З викладено
го неважко дійти висновку, що адап
тація правової системи України до
правової системи ЄС, між іншим, по
лягає і в адаптації національного
адміністративного права до адміні
стративного права ЄС, а у зв’язку з
цим — в узгодженні їх систем.
Адміністративне право ЄС було
створено на базі адміністративного
права країн, що утворили Європейсь
кий Союз, взявши від нього найбільш
важливі, насамперед для захисту та га
рантування прав, свобод та законних
інтересів приватних осіб, елементи,
які, власне, і склали його систему. Пев
на кількість цих елементів має тривалі
історичні традиції становлення та роз
витку, пов’язані з багаторічним досві
дом функціонування правової держав
ності в європейських країнах. У зв’яз
ку з цим країни нової демократії, в
яких досвід правового державотворен
ня є невеликим, мають орієнтуватися
на європейські здобутки у цій сфері,
значна кількість з яких знайшла своє
закріплення саме у нормах адміністра
тивного права.
Визначальна роль адміністративно
го права у розбудові та функціону
ванні ЄС не раз підкреслювалася у
договорах, покладених у підґрунтя ут
ворення цього міждержавного об’єд
нання. Так, наприклад, відповідно до
Мадридських критеріїв [8], що вису
ваються до країнкандидатів на вступ
до ЄС, вимагається створення належ
них адміністративних структур та су
дових органів, які мають забезпечити
ефективне функціонування урядових
структур, органів місцевого самовря
дування, громадянського суспільства;
створення умов для запровадження та
дотримання законодавства ЄС; спри
яння економічному зростанню та кон
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курентоспроможності; забезпечення
гідного рівня життя та відповідного
рівня державних послуг. Виконання
багатьох із цих завдань, як ми ро
зуміємо, передбачає проведення ґрун
товного реформування вітчизняного
адміністративного права.
Одним з орієнтирів для такого ре
формування має бути європейський
адміністративний простір, що містить
набір (групу) спільних стандартів
діяльності публічних адміністрацій,
які визначаються законом та ре
алізація яких на практиці забезпе
чується відповідними процедурами та
механізмами відповідальності. Тобто
європейський адміністративний про
стір — це певна юридична абстракція,
загальна правова категорія, що вико
ристовується для позначення якісно
нової форми європейського співробіт
ництва з питань діяльності публічних
адміністрацій [9, 170].
Важливими складовими елемента
ми європейського адміністративного
простору виступають: а) принципи;
б) правові норми; в) стандарти (за
змістом — поєднання принципів (а) та
правових норм (б); г) національні
адміністративні традиції; ґ) спільні
соціальні та культурні цінності націо
нальних держав; д) спеціальні методи
міжнародного співробітництва у сфері
діяльності публічної адміністрації.
При цьому національні публічні (дер
жавні) адміністрації (е) виступають
суб’єктами, внаслідок реалізації по
вноважень яких, власне, і відбувається
практична реалізація програм та пла
нів міжнародного та міжурядового
співробітництва (сфери європейсько
го адміністративного простору), та
одночасно — останнім необхідним еле
ментом європейського адміністратив
ного простору [10].
Таким чином, з огляду на необ
хідність входження України, а точніше
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кажучи, національної публічної адмі
ністрації до європейського адміністра
тивного простору, вітчизняне адміні
стративне право має бути наповнено
новими нормами.
Аналіз європейського адміністра
тивного законодавства, доктриналь
них положень європейської теорії
адміністративного права, а також на
укових доробок сучасних українських
авторів дає змогу дійти висновку про
необхідність розробки та прийняття
норм адміністративного права, спря
мованих на:
• нормативне оформлення прин
ципів адміністративного права. З огля
ду на євроінтеграційні плани Україн
ської держави першочергового за
кріплення на рівні нормативних актів
вимагають європейські принципи
адміністративного права, під якими
необхідно розуміти юридичну абст
ракцію, яка позначає сукупність прин
ципів європейського адміністративно
го права та принципів Європейського
адміністративного простору, які були
вироблені європейською адміністра
тивноправовою доктриною у процесі
наближення адміністративноправо
вого регулювання суспільних відно
син в європейських країнах до єдиних
принципів та стандартів. У цьому
випадку йдеться насамперед про
принципи: юридичної визначеності
(надійності та передбачуваності); від
критості та прозорості; відповідаль
ності; ефективності та результатив
ності [9, 170];
• більш досконале закріплення
правового статусу національної пуб
лічної адміністрації. Нині, на жаль, у
вітчизняних нормативних актах, а та
кож у переважній більшості наукових
доробок з адміністративного права, в
яких порушується питання про
суб’єктів адміністративного права,
продовжує домінувати термін «суб’єкт
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державного управління», за допомо
гою якого визначаються ті суб’єкти
адміністративноправових відносин,
котрі представляють у них державу
або органи місцевого самоврядування.
Натомість, як випливає з викладеного,
європейське адміністративне законо
давство використовує поняття «пуб
лічна адміністрація», розуміючи під
останньою: 1) будьяку установу
публічного права (включаючи держа
ву, регіональні та місцеві органи дер
жавної влади, незалежні публічні
підприємства); 2) будьяких фізичних
осіб під час виконання ними повнова
жень офіційних органів. Підкреслимо,
що у цьому випадку йдеться не про
просту заміну одного терміна іншим, а
про суттєву зміну сутності адміністра
тивноправових відносин, які, з огляду
на виведення з їх суб’єктного складу
суб’єкта державного управління, втра
чають як свій обов’язковий елемент
«владний характер», що має, зокрема,
своїм наслідком розширення кількості
адміністративноправових спорів, під
відомчих адміністративним судам
[11];
• регулювання адміністративних
процедур (публічносервісних та
втручальних, зокрема, інспекційних
процедур). Нині в європейських
країнах уніфікації та стандартизації
правил та процедур взаємостосунків
органів публічної адміністрації з гро
мадянами приділяється надзвичайна
увага, що, власне, і пояснює наявність
чималої кількості нормативних актів,
присвячених регулюванню процедур
ного аспекту функціонування публіч
ної адміністрації [12, 14]. У зв’язку з
цим і Україна має розвивати «про
цедурний» сегмент свого адміністра
тивного законодавства України, базу
ючись на відповідних нормативних
рішеннях провідних європейських
регіональних організацій — Ради
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Європи та ЄС, які сьогодні виступа
ють «лідерами» у процесі системати
зації та кодифікації європейських
принципів та стандартів у сфері діяль
ності публічної адміністрації, її взає
мовідносин з громадянами [9, 82];
• розвиток інституту матеріаль
ної відповідальності посадових і служ
бових осіб публічної адміністрації за
шкоду, завдану приватним особам під
час виконання ними службових обо
в’язків. Одним з основоположних су
часних принципів права, який, до речі,
знайшов своє закріплення у ст. 56
Конституції України [13], є принцип
взаємної відповідальності держави і
людини, який означає, що держава і
особа пов’язані взаємно кореспондую
чими правами та обов’язками. Пору
шення однією зі сторін своїх обов’яз
ків тягне за собою юридичну відпо
відальність. Зокрема, держава зобо
в’язана відшкодувати людині завдану
їй матеріальну і моральну шкоду.
Зазначений принцип нині ще не
знайшов всебічного визнання та
закріплення в адміністративному пра
ві, проте саме у цій сфері він відіграє
визначальну роль. Це пов’язано, зок
рема, з тим, що досить часто у сфері
діяльності публічної адміністрації ви
никають ситуації (незаконні рішення,
незаконні дії, бездіяльність), пов’язані
із завданням шкоди (моральної чи ма
теріальної) приватним особам. У разі
якщо такі ситуації мають місце, у при
ватної особи відповідно до ст. 56 Кон
ституції України є право на відшкоду
вання завданої їй шкоди. Проте цей
інститут ще не знайшов належного
вивчення, а також формування у ме
жах адміністративного права. Зазна
чимо, що у дореволюційній науці
адміністративного права він виносив
ся на обговорення [14, 290–294], проте
за радянських часів майже не знайшов
свого подальшого розвитку навіть в
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адміністративноправовій літературі.
Разом з цим, наприклад, німецькому
адміністративному праву відомий
інститут Amtshaftungsanspruch (пре
тензія на матеріальну відповідальність
державного органу) [15, 655–656], у
межах якого зосереджено норми, які
регламентують порядок відшкодуван
ня державою (публічною адміні
страцією) завданої приватним особам
шкоди.
Отже, реалізація євроінтеграційної
політики Українською державою зу
мовлює наповнення вітчизняного
адміністративного права новими
нормами, що передбачає, як наслідок,
внесення змін і до його системи,
пов’язаних, з одного боку, із включен
ням до неї нових елементів (інституту

принципів адміністративного права,
інституту адміністративноправового
статусу публічної адміністрації, інсти
туту адміністративної процедури,
інституту матеріальної відповідаль
ності публічної адміністрації), а з дру
гого — з виведенням за її межі тих еле
ментів, які не відповідають сучасним
завданням цієї галузі права, не узго
джуються за змістом та призначенням
із нововведеними складовими елемен
тами цієї системи [16; 17]. Останнє
пов’язане, зокрема, з тим, що нововве
дені інститути адміністративного пра
ва є нічим іншим, як внутрішніми сис
темоутворюючими факторами, які по
ряд із зовнішніми системоутворюючи
ми факторами впливають на побудову
системи адміністративного права.
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Анотація. Статтю присвячено встановленню впливу євроінтеграційних процесів на форму&
вання системи вітчизняного адміністративного права. Автором визначаються фактори, які впли&
вають на формування системи адміністративного права; з’ясовується сутність терміна
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ни адміністративного права новими правовими інститутами.
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Аннотация. Статья посвящена установлению влияния евроинтеграционных процессов на
формирование системы отечественного административного права. Автором определяются
факторы, влияющие на формирование системы административного права; устанавливается
сущность термина «евроинтеграция», а также обозначаются ее отдельные сферы, в частности,
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З

а рахунок бюджетних коштів і
позабюджетних централізова
них фондів фінансуються пуб
лічні видатки, пов’язані з виконанням
завдань і функцій держави та органів
місцевого самоврядування. Комплекс
ному аналізу правового регулювання
бюджетних видатків як основних дер
жавних і муніципальних видатків при
святили свої праці українські та
російські вчені: М. Астафуров, Л. Во
ронова, А. Нечай, Х. Пешкова, Ч. Ци
ренжапов.
Вітчизняні юристифінансисти та
кож розглядали питання фінансування
бюджетних видатків у розрізі конкрет
них сфер суспільних відносин: кому
нального господарства, освіти, рекре
аційної діяльності, охорони здоров’я,
житлового будівництва, науки тощо
(М. Глух, К. Грищенко, Н. Пришва,
Ю. Скакун, О. Солдатенко, О. Суда
ренко, Н. Якимчук), у розрізі фінансо
вого забезпечення центральних орга
нів виконавчої влади (А. Цвєтков).
Вивченню бюджетного фінансу
вання присвятили свої праці багато

ученихекономістів, зокрема: О. Васи
лик, В. Дем’янишин, Н. Карпишин,
В. Опарін, О. Романенко, В. Федосов,
С. Юрій.
Проте, на нашу думку, питання
фінансування бюджетних видатків,
його ознак та форм у теорії фінансово
го права та у фінансовому законо
давстві зберігає свою актуальність.
Насамперед це пов’язано з тим, що це
поняття у різних доктринальних дже
релах (як економічних, так і юридич
них) визначається порізному.
Бюджетний кодекс України від
21 червня 2001 р. (далі — БК України)
не регламентує поняття «фінансуван
ня бюджетних видатків», але у п. 13
ст. 2 БК України видатки бюджету
визначаються як кошти, що спрямову
ються на здійснення програм та
заходів, передбачених відповідним
бюджетом, за винятком коштів на
погашення основної суми боргу та
повернення надміру сплачених до
бюджету сум.
Загальне поняття «фінансування»
(яке є родовим для визначення «бю
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джетне фінансування») розкривається
у «Великому економічному словнику»,
з огляду на те, що воно містить дві ха
рактерні ознаки: 1) забезпечення гро
шовими ресурсами поточних видатків і
капітальних вкладень; 2) здійснюється
за рахунок власних коштів підприєм
ства, держави, залучених, позикових та
інших коштів [1, 798].
У радянські часи в спеціалізованій
довідковій літературі категорія «бю
джетне фінансування» розглядалася
як надання у безповоротному порядку
коштів із державного бюджету під
приємствам, установам, організаціям
для повного або часткового покриття
їхніх витрат, передбачених планом
економічного й соціального розвитку
країни [2, 164]. Але й на сьогодні бага
то українських авторів у наукових
працях і підручниках з фінансового
права відстоюють позицію, згідно з
якою фінансування бюджетних ви
датків визначається виключно як
безвідплатне і безповоротне виділен
ня фінансових ресурсів. Так, А. Зюнь
кін визначає бюджетне фінансування
(фінансування за рахунок бюджетних
коштів) як «безповоротний, безвід
платний відпуск грошових коштів з
державного бюджету на виконання за
гальнодержавних функцій» [3, 87].
Крім того, у наведеному визначенні
бюджетного фінансування взагалі не
йдеться про кошти місцевих бюджетів
і забезпечення функцій органів місце
вого самоврядування.
Так само, на думку А. Монаєнка,
«бюджетне фінансування є безпово
ротним, безвідплатним відпуском
коштів з Державного та місцевих
бюджетів на виконання загальнодер
жавних функцій, функцій місцевого
самоврядування та забезпечення
функціонування бюджетних установ
та організацій» [4, 76]. Ю. Костенко
категорично стверджує: «Державні і
124

муніципальні видатки здійснюються
шляхом фінансування. Фінансуван
ня — це безповоротний і безвідплат
ний відпуск грошових коштів» [5, 70].
Водночас інші автори, зокрема про
фесор Л. Воронова, акцентують увагу
на тому, що термін «фінансування» до
недавна використовувався щодо без
поворотності й безвідплатності і при
цьому відрізнявся від такого відпуску
коштів для покриття видатків, як кре
дитування. Кредитування до недавна
було банківським терміном, оскільки
кошти на умовах зворотності й від
платності відпускалися лише банками
після укладання цивільноправового
кредитного договору. Але в сучасних
умовах з’явився інститут державного
кредитування, коли бюджетні кошти
можуть бути відпущені з бюджету на
умовах зворотності і відплатності.
Плата за такі кредити невелика, але
отримати їх можна лише на підставі
розпорядження Кабінету Міністрів
України [6, 274].
М. Карасьова також зазначає, що у
процесі здійснення функції викорис
тання грошових коштів застосовують
ся методи безповоротного й поворот
ного фінансування. Метод безпово
ротного фінансування як метод
фінансової діяльності держави і му
ніципальних утворень вказує на без
поворотне й безвідплатне виділення
грошових коштів, а метод поворотно
го фінансування означає виділення
грошових коштів на началах зворот
ності й відплатності. Метод поворот
ного фінансування почав використо
вуватися у ході фінансової діяльності
держави і муніципальних утворень
лише останніми роками [7, 22].
В економічній літературі зустріча
ються дещо інші позиції авторів, на
думку яких бюджетне фінансування —
форма централізованого виділення з
державного бюджету фінансових ре
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сурсів у вигляді безповоротного, без
відплатного надання коштів, інвестицій
на розвиток економіки, соціальнокуль
турні заходи, оборону та інші суспільні
потреби [8, 47]. Як бачимо, у цьому
визначенні поняттям «бюджетне фінан
сування» охоплюється також державне
інвестування у розвиток економіки.
Отже, із наведених визначень в
юридичній та економічній літературі
можна дійти висновку, що в науці не
має єдиного підходу до розкриття
змісту фінансування бюджетних ви
датків і, відповідно, відсутня єдність
думок щодо його ознак. Одні автори
дотримуються поглядів, які сформува
лися ще за радянських часів як щодо
родового поняття «фінансування», так
і відносно визначення «бюджетне
фінансування», вказуючи, що їхніми
невід’ємними ознаками є безпово
ротність і безоплатність. Проте є й
інші думки, що враховують реальні
зміни у суспільних відносинах та у
фінансовій діяльності держави.
Тепер розглянемо наукові підходи
щодо форм бюджетного фінансуван
ня. На жаль, українські юристифінан
систи дуже рідко розглядають форми
бюджетного фінансування, обмежую
чись вивченням лише їхніх видів.
У західній фінансовій науці опи
сані різні форми державних видатків
за рахунок бюджетних коштів (public
expenditures). До них відносять прямі
грошові виплати (субсидії) і непрямі
субсидії, які надаються шляхом: ско
рочення податкових зобов’язань, на
дання пільгових кредитів і державних
гарантій під ці кредити, надання то
варів і (або) послуг за цінами, нижчи
ми ринкових, державні закупівлі (кон
тракти) товарів або послуг з метою
державного стимулювання певного
виду діяльності [9].
У вітчизняній економічній літера
турі до форм бюджетних видатків
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

відносять переважно прямі грошові
виплати: кошторисне фінансування,
бюджетні інвестиції, бюджетні креди
ти, державні трансферти [10, 271].
Інші вчені виділяють: проектне фінан
сування, бюджетні кредити, кошторис
не фінансування, бюджетні трансферти
[11, 112]. О. Романенко запропонував
цікаву й досить складну класифікацію
форм бюджетного фінансування: кош
торисне фінансування бюджетних
програм — закладів, установ і організа
цій бюджетної сфери; трансферти насе
ленню; бюджетні кредити юридичним
особам (у тому числі податкові кредити
на сплату податків); субвенції та суб
сидії фізичним і юридичним особам;
бюджетні інвестиції у статутні капітали
діючих або новостворених юридичних
осіб; бюджетні позики державним по
забюджетним фондам; міжбюджетні
трансферти (дотації вирівнювання,
субвенції, інші дотації); кредити іно
земним державам [12, 172].
Таким чином, ознаки безповорот
ності й безвідплатності притаманні
лише частині з наведених форм бю
джетного фінансування, зокрема кош
торисному фінансуванню. Це питання
також розглядала у своїй науковій
статті Н. Карпишин [13, 70–71].
Як правильно зазначила О. Суда
ренко, «раніше в науковій літературі
переважала точка зору, згідно з якою
під поняттям фінансування слід ро
зуміти виключно безповоротну форму
виділення коштів з бюджету. Але бага
тьма вченими обґрунтовано інший
підхід, який полягає у тому, що разом з
безповоротною і безвідплатною фор
мою виділення коштів з бюджету все
більшого значення набуває друга фор
ма фінансування — кредитування
(виділення коштів на умовах зворот
ності, відплатності та строковості).
У Росії така форма виділення коштів з
бюджету отримала назву «бюджетне
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кредитування», а в Україні — «держав
не кредитування»» [14, 6]. На нашу
думку, такі зміни в понятійному апа
раті викликані виникненням нових
фінансових відносин, що вимагають
адекватного правового врегулювання.
Необхідно також підкреслити, що
деякі автори включають відносини
бюджетного (державного) кредиту
вання в інститут державного кредиту.
Але ми не поділяємо цю позицію та
підтримуємо С. Ніщимну, яка у своїй
дисертаційній роботі визначила ос
новні відмінні риси цих відносин і до
вела, що відносини державного креди
ту і державного кредитування є різни
ми за своєю природою. Також
С. Ніщимна довела, що відносини у
сфері державного кредитування є ви
ключно бюджетними, оскільки надан
ня кредитів здійснюється лише за ра
хунок державних коштів на підставі
правових норм, передбачених у зако
нах України про Державний бюджет
на відповідний рік [15].
Цікавим є той факт, що україн
ський законодавець значно випередив
деяких теоретиків фінансового права
щодо визначення таких категорій, як
бюджетне (державне) кредитування
та бюджетне інвестування. Так, у п. 22
ст. 2 БК України регламентується по
няття «кредитування за вирахуванням
погашення» як операцій, що пов’язані
з наданням коштів з бюджету на умо
вах повернення, платності та строко
вості, у результаті яких з’являються
зобов’язання перед бюджетом, та опе
рації, пов’язані з поверненням цих
коштів до бюджету.
Як конкретний приклад надання
кредитів за рахунок коштів Державно
го бюджету України можна розгляну
ти кредити, що регламентуються
Законом України про Державний бю
джет на 2007 р. і постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження
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Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання кредитів на ре
алізацію інноваційних та інвестицій
них проектів у галузях економіки» від
14 березня 2007 р. № 455. Відповідно
до вказаного Порядку для кредиту
вання суб’єктів господарювання, що
реалізують такі проекти, бюджетні
кошти надаються Державній інно
ваційній фінансовокредитній уста
нові (далі — ДІФКУ) згідно з помісяч
ним розписом асигнувань на умовах
повернення, платності, строковості та
цільового використання.
У спеціальному договорі визнача
ються умови перерахування та повер
нення коштів до державного бюджету,
плати за використання бюджетних
коштів, обов’язковість страхування
ДІФКУ відповідальності за неповер
нення коштів до державного бюджету,
відповідальність ДІФКУ за неповер
нення цих коштів. Розмір плати
суб’єкта господарювання за користу
вання кредитом не повинен перевищу
вати 7 % річних, з яких 0,5 % перерахо
вуються до державного бюджету як
плата за використання бюджетних
коштів, а решта використовується
ДІФКУ для обслуговування кредитів
та на відшкодування витрат зі страху
вання.
Таким чином, шляхом бюджетного
(державного) кредитування здійс
нюється державна підтримка пріори
тетних напрямів, поперше, соціально
го спрямування (наприклад молодіж
ного житлового будівництва, здобуття
вищої освіти тощо), а подруге, під
тримка пріоритетних напрямів еконо
міки (сільського господарства, упро
вадження передових технологій у га
лузях промисловості).
У пункті 16 ст. 87 БК України («Ви
датки, що здійснюються з Державного
бюджету України») визначені дер
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жавні інвестиційні проекти. Як відо
мо, саме поняття «інвестування» є не
сумісним з категоріями безвідплат
ності та безповоротності. Інвестиції
(від лат. invest — вкладати) у широко
му розумінні передбачають вкладання
коштів й інтелектуальних цінностей з
метою отримання прибутку (доходу) і
(або) досягнення іншого корисного
ефекту.
Розглянемо механізм реалізації по
ложень БК України щодо фінансуван
ня державних інвестиційних проектів
на прикладі постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження
Порядку використання у 2009 році
коштів Стабілізаційного фонду для
фінансування інвестиційних проектів
в енергетичній галузі» від 29 липня
2009 р. № 809. У вказаному Порядку
визначені такі положення: головним
розпорядником бюджетних коштів є
Міністерство палива та енергетики
України; бюджетні кошти виділяють
ся на безповоротній (на умовах
співфінансування) або на поворотній
основі. На поворотній основі бю
джетні кошти надаються суб’єкту гос
подарювання на строк до трьох років з
відстроченням повернення основної
суми боргу до одного року, встанов
ленням плати за користування кошта
ми на рівні облікової ставки Націо
нального банку на дату укладення до
говору. Міністерство палива та енерге
тики подає Міністерству фінансів
графіки повернення бюджетних кош
тів та внесення плати за користування
ними відповідно до укладених дого
ворів.
Також у БК України передбачені
деякі аспекти інвестування бюджет
них коштів на рівні місцевих бю
джетів. Так, у п. 3 ч. 2 ст. 71 БК
України, що регламентує видатки бю
джету розвитку місцевих бюджетів,
серед інших видатків визначені вне
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ски органів влади АР Крим і органів
місцевого самоврядування до ста
тутних фондів суб’єктів підприєм
ницької діяльності. А в пункті 6 ч. 1
ст. 69 до доходів місцевих бюджетів,
що не враховуються при визначенні
величини міжбюджетних трансфертів,
належать, зокрема: надходження диві
дендів, нарахованих на акції (частки,
паї) господарських товариств, що є у
власності відповідної територіальної
общини.
Тобто очевидно, що в нормах бю
джетного законодавства закріплено
право держави та органів місцевого са
моврядування здійснювати бюджетні
інвестиції. При цьому органи місцево
го самоврядування можуть одержува
ти доходи від дивідендів, які серед
інших є джерелом формування бю
джету розвитку місцевих бюджетів.
Отже, підсумовуючи викладене,
зазначимо, що, на нашу думку, ознаки
безповоротності та безоплатності при
таманні лише частині форм бюджетно
го фінансування, наприклад кошто
рисному фінансуванню. Ми поділяємо
позицію Ч. Циренжапова, який відно
сить категорії «бюджетний кредит» та
«бюджетні інвестиції» до форм бю
джетних видатків [16, 8]. Хоча серед
представників фінансовоправової на
уки також є думка, що фінансування і
кредитування — це різні методи
здійснення фінансової діяльності дер
жави, тому бюджетний кредит не
повинен виступати як форма фінансу
вання видатків бюджету [17, 8; 18]. На
нашу думку, наведене твердження є не
достатньо обґрунтованим.
При цьому потрібно відмежовувати
категорії «бюджетне (державне) кре
дитування» та «бюджетне інвестуван
ня» від понять інвестування і кредиту
вання у цивільноправових відноси
нах на підставі того, що поняття
«бюджетне кредитування» і «бюджет
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не інвестування» мають ознаки пуб
лічноправових фінансових відносин.
Таким чином, у сучасних умовах у
фінансовому праві (як науці та
навчальній дисципліні) необхідно пе
реглянути підходи до визначення
фінансування бюджетних видатків
виключно як такого, що має ознаки
безповоротності, безоплатності та без

строковості. Це зумовлено виникнен
ням у бюджетному законодавстві та в
практиці здійснення видатків держав
ного й місцевих бюджетів таких по
нять, як «бюджетне (державне) креди
тування» і «бюджетне інвестування»
(на засадах поворотності, платності й
строковості), які ми відносимо до
форм бюджетного фінансування.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. — М., 2001. — 895 с.
Финансово;кредитный словарь : в 3 т. / гл. ред. Н. В. Гаретовский. — М., 1988. — Т. 3. — 511 с.
Зюнькін А. Г. Фінансове право : опорний конспект лекцій. — 3<тє вид., доп. — К., 2003. — 160 с.
Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку : моногр. — Л.,
2009. — 251 с.
Костенко Ю. О. Фінансове право України : навч. посіб. — К., 2009. — 240 с.
Воронова Л. К. Финансовое право : учеб. пособие для студ. юрид. вузов и ф<тов / Л. К. Вороно<
ва., Н. П. Кучерявенко. — Х., 2003. — 360 с.
Карасёва М. В. Финансовое право. Общая часть : учеб. — М., 2000. — 256 с.
Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. —
2<ге вид., випр. та допов. — Л., 1997. — 576 с.
Harris C. L. (ed.) Government Spending and Land Values. Public Money and Private Gain. The
University of Wisconsin Press, 1973.
Бюджетний менеджмент : підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. / за заг. ред.
В. Федосова. — К., 2004. — 864 с.
Фінанси : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Балагун, І. Р. Чуй. — К., 2006. —
247 с.
Романенко О. Р. Фінанси : підруч. — К., 2006. — 312 с.
Карпишин Н. І. Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров’я //
Світ фінансів. — 2007. — № 2 (11). — С. 63–72.
Сударенко О. В. Правове регулювання фінансування житлового будівництва в Україні : авто<
реф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ін<т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.,
2006. — 22 с.
Ніщимна С. О. Правове регулювання державного кредитування в Україні : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Київ. нац. ун<т ім. Т. Шевченка. — К., 2005. — 20 с.
Цыренжапов Ч. Д. Правовые основы государственных и муниципальных расходов в Россий<
ской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.14. — Омск, 2005. — 27 с.
Астафуров Н. В. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов в Рос<
сийской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.14. — М., 2009. — 22 с.
Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации : учеб. пособие / А. А. Ливеров<
ский, А. И. Худяков, М. А. Бродский, В. Н. Антонов. — Петрозаводск, 2003 // http://openbud<
get.karelia.ru/tutorials/book1/Main_Book1.htm

Федчук С. І. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в су&
часних умовах
Анотація. Стаття присвячена вивченню доктринальних підходів до питання бюджетного
фінансування в сучасних умовах. Особлива увага приділяється таким його формам, як бюджет&
не кредитування та бюджетне інвестування. Розглянуто особливості правового регулювання
бюджетного фінансування в Україні.
Ключові слова: фінансування, бюджетні видатки, бюджетне кредитування, бюджетне інвес&
тування.
Федчук С. И. Некоторые вопросы финансирования бюджетных расходов, его признаки
и формы в современных условиях
Аннотация. Статья посвящена изучению доктринальных подходов к вопросу бюджетного
финансирования в современных условиях. Особое внимание уделено таким его формам, как
бюджетное кредитование и бюджетное инвестирование. Рассмотрены особенности правово&
го регулирования бюджетного финансирования в Украине.

128

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ, ЙОГО ОЗНАКИ ТА ФОРМИ В СУЧАСНИХ…

Ключевые слова: финансирование, бюджетные расходы, бюджетное кредитование,
бюджетное инвестирование.
Fedchuk S. Certain issues of financing budget expenditures its features and forms in modern
conditions
Annotation. The article is devoted to the study of doctrinal approaches to the problem of public
expenditures in modern conditions. The specific attention concentrates on its particular forms such
as budget crediting and budget investment. It shed the lights on the peculiarities of legal regulation
of budget funding with an example of legislation of Ukraine.
Key words: financing, budget expenditures, budget crediting, budget investment.

Видавничий Дім «Ін Юре» пропонує:

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України ; Митний
кодекс України : офіц. вид. : із змінами та допов. станом на
1 берез. 2007 р. / М!во юстиції України. — К. : Вид. Дім
«Ін Юре», 2007. — 352 с.
Замовляйте видання за телефоном:
0(44) 2465993
або електронною поштою:
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

129

ДЕРЖАВА ЯК СТОРОНА
ФІНАНСОВОПРАВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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та адміністративного права
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імені Тараса Шевченка)

П

итання про державу як суб’єкт
фінансовоправового зобов’я
зання без перебільшення є
ключовим для розробки категорії
фінансовоправового зобов’язання у
фінансовоправовій науці. Категорії,
існування якої й досі піддається сум
ніву класичною доктриною фінансо
вого права. При цьому основним аргу
ментом заперечування фінансовопра
вового зобов’язання є аргумент про
неможливість існування в рамках
публічноправової галузі права взаєм
них прав та обов’язків держави та
підпорядкованих йому суб’єктів.
Управляючи державними фінанса
ми з використанням імперативного
фінансовоправового методу правово
го регулювання, держава, на перший
погляд, дійсно не може мати перед
підлеглим суб’єктом будьяких зобо
в’язань. Однак існування прав суб’єк
тів фінансовоправового зобов’язання
настільки ж очевидне, наскільки
очевидне існування фінансового пра
вовідношення як такого. При цьому
права підвладних суб’єктів фінансо
вих правовідносин забезпечуються ко
респондуючими їм обов’язками проти
лежного суб’єкта — тобто держави.
Специфіка держави як суб’єкта
правовідносин полягає в тому, що дер

жава, як правило, виступає у відноси
нах з підлеглим суб’єктом не безпосе
редньо, а через уповноважених осіб
(державні органи), які й реалізують
правосуб’єктність держави своїми
діями. Це дає підстави, зокрема, відо
мому російському фінансистові С. За
польському стверджувати, що держа
ва має відношення до функціонування
фінансової системи як користувач, як
вигодонабувач, оскільки в конкретні
фінансові правовідносини вступає не
вона, а юридичні й фізичні особи, з од
ного боку, і державні органи — з друго
го [1].
Про цю проблему свого часу писав
Н. Матузов. «Вообще никто не сомне
вается в том, что Советское государст
во является важнейшим субъектом
права. А вот в том, что оно является
также одним из главных участников
правоотношений, почемуто нередко
сомневаются. Между тем, в сфере го
сударственного, административного и
некоторых других отраслей права го
сударство является постоянной и при
том непременной стороной соответст
вующих правоотношений» [2].
Не можна не погодитися з відомим
теоретиком, застосовуючи його твер
дження саме до фінансового права, хо
ча б з огляду на те, що саме держава є

© Д. Гетманцев, 2010
130

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

ДЕРЖАВА ЯК СТОРОНА ФІНАНСОВО>ПРАВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

стороною в переважній більшості пра
вовідносин, що виникають на підставі
ч. 1 ст. 67 Конституції України, згідно
з якою кожен зобов’язаний сплачува
ти податки і збори в порядку і строки,
визначені законом. При цьому плат
ник податку (одна сторона право
відносин, фінансового зобов’язання)
виконує обов’язки по відношенню до
держави (другої сторони правовідно
син, фінансового зобов’язання). Тут
держава безпосередньо виступає у від
носинах зі стягнення податків і зборів,
здійснюючи через уповноважені дер
жавні органи лише процесуальні дії,
пов’язані з процесом їх стягнення.
У вказаному правовідношенні, здава
лося б, все зрозуміло: держава є носієм
права, сутність якого полягає у вимозі
сплати платником податку до бюдже
ту. Платник є носієм зобов’язання,
суть якого полягає у сплаті обов’язко
вого платежу державі. При цьому дер
жава може примусово спонукати плат
ника до сплати платежу в рамках
реалізації методу владних приписів.
Однак що ж відбувається у разі
сплати платником державі грошових
коштів у сумі, що перевищує його по
даткове зобов’язання? Держава стає
зобов’язаною стороною в зобов’язанні.
Суть зобов’язання держави полягає в
поверненні у чітко встановлений
термін платнику суми надмірно спла
ченого ним платежу. При цьому
обов’язок держави закріплюється в
тих самих імперативних фінансово
правових нормах Закону України
«Про Порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами»,
а також у Порядку взаємодії органів
державної податкової служби Украї
ни, фінансових органів та органів Дер
жавного казначейства України, в про
цесі повернення помилково та/або
надмірно сплачених податків, зборів
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(обов’язкових платежів) платникам
податків, затвердженому наказом
Державної податкової адміністрації
України, Міністерства фінансів Украї
ни, Державного казначейства України
від 3 лютого 2005 р. № 58/78/22 та По
рядку повернення платникам помил
ково та/або надмірно сплачених
податків, зборів (обов’язкових плате
жів), затвердженому наказом Держ
казначейства від 10 грудня 2002 р.
№ 226.
Що ж від появи у відносинах між
платником і державою вказані подат
кові відносини втрачають ознаки імпе
ративності? Або відповідні норми за
кону № 2181 є не фінансовоправови
ми. Думається, що ні. Як і в багатьох
інших випадках, коли держава є зо
бов’язаною стороною у фінансових
правовідносинах, мова йде лише про
той чи інший прояв фінансовоправо
вого зобов’язання, в якому кожна зі
сторін має як права, так і обов’язки.
Разом з тим ми стикаємося з доволі
цікавою ситуацією, коли держава зо
бов’язує сама себе до вчинення певних
дій своїми ж нормативними актами.
У зв’язку з цим згадаємо М. Карасьо
ву, яка відзначала, що у фінансовому
праві держава як суб’єкт переважає і
може виступати як казна (носій май
нових інтересів) і як владний суб’єкт,
тобто суверен [3, 96–102]. Держава, як
владний суб’єкт, суверен є суб’єктом
відносин зі встановлення, введення
податку, а також його стягування в тій
частині, в якій сплата податку здійс
нюється платником добровільно. Як
зазначає М. Карасьова, «государство в
целом должно рассматриваться как
субъект финансового правоотноше
ния и в случаях взимания налогов и
сборов. Право государства требовать
их уплаты и взимать является суве
ренным правом государства, так как
не принадлежит и не может принадле
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жать никому другому, а поэтому долж
но рассматриваться как проявление
верховенства государства по отноше
нию ко всем другим властям, которые
возникают в процессе жизнедеятель
ности общества» [3, 107].
Казна, на думку С. Братуся, це дер
жава як суб’єкт тих майнових прав і
обов’язків, джерелом покриття яких є
бюджет. Нескінченний прилив і відлив
бюджетних коштів не усуває, а перед
бачає постійний центр тяжіння і роз
поділу цих коштів — державу. Будучи
цим центром, держава і є казною [4].
На думку А. Шаукенова, «деятель
ность субъекта государстваказны
необходимо ограничить рамками уп
равленческой, а точнее, финансовой
деятельности государства. Именно эта
деятельность присуща государству
казне, именно этой деятельностью
ограничивается государствоказна и
именно этим оно отличается от более
широкого статуса — государства – су
верена» [5].
Характеризуючи фінансову діяль
ність держави, С. Запольський зазна
чає, що, зводячи державу в єдино
зацікавлену в здійсненні фінансової
діяльності, ми припускаємося поми
лок. У своєму реальному функціону
ванні фінансовий механізм є сферою
вольових відносин суб’єктів — носіїв
різних майнових інтересів, гармонія
яких можлива лише в кінцевому
рахунку. Якщо фінансова діяльність
держави — процес односторонній, на
скільки тоді обґрунтований буде
аналіз цього процесу за допомогою
права і зарахування його до правових
явищ [1, 30–31]?
Таким чином, у діяльності держа
виказни або фінансовій діяльності
держави проявляється суть фінансо
воправового зобов’язання в широко
му розумінні цієї категорії як на
скрізної категорії фінансового права,
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у зміст якої включається право держа
ви вимагати сплати обов’язкових пла
тежів відповідно до норм податкового
права і обов’язок держави витрачати
отримані кошти в повному обсязі на
встановлені бюджетним законодав
ством цілі. З іншого боку, право грома
дянина (платника податків) і суспіль
ства як сукупності громадян вимагати
фінансування державою встановлено
го законодавством мінімального рівня
соціальних стандартів, будучи зобо
в’язаним виконувати свій консти
туційний обов’язок щодо сплати по
датків. На думку П. Пацурківського,
основним суб’єктом бюджетного пра
ва у громадянському суспільстві є
власне саме це суспільство, а держава
всього лише його інструмент [6]. Таке
спрощене, можливо більш філософ
ське, ніж юридичне, розуміння фінан
совоправового зобов’язання в загаль
ному плані дає змогу якнайкраще
відчути роль і місце держави як
суб’єкта конкретного фінансовопра
вового зобов’язання.
Повертаючись до аналізу правового
статусу державиказни, зазначимо, що
наділення державою компетенцією та
покладання функцій на той чи інший
державний орган характеризувалося
як автономізація владних повнова
жень ще у 1985 р. Д. Бахрахом [7]. За
стосування до фінансовоправового
зобов’язання саме цього юридичного
стану дає можливість пояснити існу
вання взаємних прав і обов’язків влад
ного та підлеглого суб’єктів у рамках
імперативної галузі права. Держава,
здійснюючи управління фінансами з
використанням імперативного методу,
зобов’язує не тільки підвладного
суб’єкта (наприклад платника), але і
себе в особі уповноважених держав
них органів. Тобто державасуверен
зобов’язує державуказну нарівні з
підвладним суб’єктом, майже зрівню
ючи їх статус.
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Цим пояснюється і та обставина,
що підвладний суб’єкт має право звер
нутися за захистом своїх прав і закон
них інтересів до суду, тобто до тієї ж
самої держави. Якщо не проводити
описаний вище поділ держависувере
на і державиказни, подібний захист
прав суб’єкта суперечив би основному
принципу права: нікому не дозволено
здійснювати правосуддя для себе [8].
Повернемося до раніше описаного
прикладу. Держава, регулюючи поря
док повернення надміру сплачених по
датків до державного бюджету шляхом
прийняття обов’язкових нормативних
актів (закону і підзаконних актів), зо
бов’язує Державну податкову службу
та Державне казначейство здійснювати
за заявою платника ряд взаємопов’яза
них і взаємозумовлених дій, результа
том яких має стати повернення пере
плачених сум податку платнику у стро
ки, зазначені у законодавстві. При не
виконанні (неналежному виконанні)
державними органами покладених на
них обов’язків платник має право звер
нутися до адміністративного суду з по
зовом про стягнення з держави в особі
зазначених державних органів над
мірно сплачених сум податку. Відпові
дачами в суді, на нашу думку, повинні
бути Державна податкова адміні
страція і Державне казначейство.
Ми можемо порізному ставитися,
приймати чи не приймати запропоно
вану вище термінологію (державасу
верен і державаскарбниця). Проте та
обставина, що у процесі правового
регулювання
фінансовоправових
відносин маємо місце з подвійністю
правового статусу або, якщо хочете,
різними відносно відокремленими
сторонами одного і того ж суб’єкта від
носин — держави, на нашу думку,
більш ніж очевидно.
Таким чином, у процесі автономі
зації владних повноважень державних
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органів, з одного боку, і розширення
прав підлеглих суб’єктів публічнопра
вових відносин — з другого, має місце
ситуація, в якій по суті один і той са
мий суб’єкт — держава виступає у двох
взаємопов’язаних, але водночас таких,
що протистоять одне одному, іпостасях.
З одного боку, як суверен держава вста
новлює правила поведінки, управляє
фінансовими відносинами, суб’єктом
яких є державний орган, що діє в інте
ресах і від імені держави — казни. Ця,
на перший погляд, недолуга конст
рукція не тільки дозволяє пояснити
існування взаємних прав та обов’язків
суб’єктів публічноправових відносин,
а й має достатньо поширені аналоги в
приватному праві. Адже ніхто не буде
заперечувати, що, підписуючи обов’яз
ковий для сторін договір, суб’єкт
цивільноправових відносин рівною
мірою зобов’язує не тільки свого кон
трагента, а й себе самого, що повністю
відповідає розумінню нами цивільно
правового зобов’язання. Чому ж у тако
му випадку нас повинно дивувати існу
вання схожого за зовнішніми ознаками,
проте абсолютно відмінного за змістом
механізму у фінансових правовідноси
нах? Вважаємо, що саме екстраполяція
на публічноправовий ґрунт фінансо
вих відносин скелету цивільноправо
вого зобов’язання з обов’язковим на
повненням його новою матерією,
публічноправовим змістом є єдино
правильним шляхом, що дозволяє дати
правильну правову оцінку явищам, що
відбуваються у фінансовому праві сьо
годні.
До аналогічного висновку дійдемо
й аналізуючи бюджетноправові від
носини.
Бюджетний кодекс України оперує
таким терміном, як бюджетне призна
чення.
Бюджетне призначення — це по
вноваження, надане головному розпо
133

Д. Гетманцев

ряднику бюджетних коштів Бюджет
ним кодексом, Законом про Держав
ний бюджет України або рішенням
про місцевий бюджет, яке має кіль
кісні та часові обмеження та дозволяє
надавати бюджетні асигнування.
У цьому визначенні термін «повно
важення» має принципове значення.
Цей термін визначає правову природу
цієї категорії. Звернімося до класиків.
«Орган государства не только име
ет право, но обязан выполнять возло
женные на него задачи. В связи с этим
в советской административной лите
ратуре полномочия государственных
органов рассматриваются как сово
купность права и обязанности, как
«правообязанность». Подобная связь
прав и обязанностей государственных
органов не вызывает сомнений» [9].
У зв’язку з цим зробимо посилання ще
й на ч. 2 ст. 19 Конституції України, за
якою органи державної влади та
місцевого самоврядування зобов’язані
діяти виключно на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що перед
бачені Конституцією та законами
України.
Таким чином, бюджетне призна
чення є одночасно і правом, і обов’яз
ком відповідного державного органу,
яким його наділяє держава шляхом
прийняття закону про державний бю

джет, а також нормативних актів,
прийнятих на виконання закону (на
приклад бюджетний розклад).
При цьому повноваження органів
державної влади не можуть бути ква
ліфіковані як їх право на здійснення
фінансування, і тому цілком обґрунто
ваним буде право одержувача фінан
сування (місцевого бюджету, розпо
рядника нижчого рівня) вимагати от
римання бюджетного фінансування
при дотриманні умов, зазначених у за
коні про державний бюджет (напри
клад отримання грошових коштів із
зазначених у законі джерел, якщо
йдеться про фінансування через
спеціальний фонд бюджету). Така
вимога адресує до державиказни; на
нашу думку, підлягає захисту в судо
вому порядку.
Таким чином, підсумовуючи викла
дене вище, можемо дійти висновку, що
держава у відносинах фінансовопра
вового зобов’язання виступає в двох
відносно відокремлених якостях, що
дозволяє державі в рамках цих пра
вовідносин впливати імперативним
методом на поведінку не тільки
підлеглого суб’єкта, зобов’язуючи
його, а й зобов’язувати саму себе, на
даючи суб’єкту певні права.
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Анотація. У статті аналізується категорія фінансово&правового зобов’язання, висвітлюють&
ся особливості правового статусу держави як суб’єкта відносин фінансово&правового зо&
бов’язання. Особливості вказаних відносин аналізуються на прикладі конкретних практичних
ситуацій.
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Гетманцев Д. А. Государство как сторона финансово&правового обязательства
Аннотация. В статье анализируется категория финансово&правового обязательства, осве&
щаются особенности правового статуса государства как субъекта отношений государствен&
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Кримінально виконавче право
СОЦІАЛЬНО ВИХОВНА РОБОТА
ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ДОВІЧНОГО
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ:
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Є. БАРАШ
кандидат юридичних наук,
заступник начальника управління
Державного департаменту України з питань
виконання покарань в Харківській області

П

роблематика відбування пока
рання у вигляді довічного поз
бавлення волі завжди перебу
вала у полі зору науковців, свідченням
чого є низка наукових праць [1–5],
в яких започатковано вирішення тео
ретичних, організаційних, а головне —
практичних проблем щодо реалізації
цього виду кримінального покарання.
Проте у вітчизняній юридичній науці
питання виховної роботи із засудже
ними до довічного позбавлення волі
висвітлені недостатньо, в існуючих
наукових працях ці питання досліджу
вались фрагментарно або у межах
ширшої правової проблематики, а
існуючі деякі публікації стосуються
окремих її видів. Натомість про зна
чення цієї тематики потреби говорити
зайвий раз немає, оскільки виховання
здійснюється протягом усього життя
та передбачає реалізацію різних за
формами та методами виховних захо
дів. Особливе значення та специфіку
має виховна робота щодо осіб, які до

пустили грубе порушення закону,
наслідком чого стало призначення по
карання у вигляді обмеження волі,
сутність якого полягає в ізоляції засу
дженого та поміщенні його на певний
строк до кримінальновиконавчої ус
танови. Одним із видів такого пока
рання є довічне позбавлення волі, що
призначається за вчинення особливо
тяжких злочинів і застосовується ли
ше у випадках, спеціально передбаче
них КК України [6].
Метою цієї статті є удосконалення
організаційних та правових засад ви
ховної роботи із засудженими до
довічного позбавлення волі. Для до
сягнення поставленої мети необхідно
вирішити такі основні завдання: про
аналізувати загальні проблеми щодо
виконання цього виду покарання, а та
кож запропонувати шляхи їх вирішен
ня; з’ясувати загальні особливості
осіб, засуджених до довічного позбав
лення волі як об’єктів виховного
впливу; визначити систему напрямів,
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форм, методів та заходів виховної
роботи із засудженими до довічного
позбавлення волі.
Засуджені до довічного позбавлен
ня волі є особливою категорією осіб,
яка потребує тривалої ізоляції від
суспільства. Але принциповим під час
такої ізоляції має бути можливість по
милування (дострокового звільнення)
таких засуджених після відбуття ним
нормативно встановленого періоду
часу призначеного покарання (на сьо
годні — не менше 20 років призначено
го покарання) [7], та за умови, якщо
дані, які характеризують поведінку за
судженого, свідчать про його виправ
лення і, відповідно, про небезпеку для
суспільства.
Можливість такого помилування
(дострокового звільнення) є, з одного
боку, свідченням гуманності суспіль
ства, одним із останніх шансів для
злочинця, який хоче повернутися до
нормального життя у звичайному
соціумі, та бажаною перспективою для
нього — з другого, буде вимагати від
такого засудженого відповідної пра
вомірної поведінки під час відбування
обов’язкового терміну покарання.
Натомість сама назва такого виду
покарання, як «довічне позбавлення
волі» нівелює мету та бажання засу
дженого до перевиховання, що є ос
новним завданням покарання у ціло
му та кримінальновиконавчої діяль
ності зокрема, оскільки в особи, до
якої воно застосовується, уже в апріо
рі втрачається найважливіша та бажа
на у майбутньому надія на звільнення,
а отже, і до перевиховання. У зв’язку з
цим пропоную термін «довічне поз
бавлення волі» замінити на «позбав
лення волі до виправлення». Вважаю,
що саме така назва буде найваж
ливішим стимулом та орієнтиром для
засудженого щодо необхідності ви
правлення та перевиховання.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

Засуджені до довічного позбавлен
ня волі, з одного боку, є найбільш не
безпечним контингентом, який утри
мується в установах кримінальнови
конавчої системи, з другого — є
найбільш психологічно вразливою ка
тегорією, про що неодноразово відзна
чалось у науковій літературі, і саме
остання їх особливість повинна врахо
вуватись під час організації та прак
тичної реалізації виховної роботи з
ними. Такі засуджені характеризують
ся більш високим рівнем емоційності
та демонстративності, яка, як правило,
у перші роки відбування покарання
нерідко проявляється в агресивності.
Тривала ізоляція від суспільства,
неможливість у задоволенні низки по
треб біологічного та соціального ха
рактеру призводить до формування та
закріплення таких властивостей осо
бистості, як озлобленість, недовіра до
оточуючих, недоброзичливість, і, як
наслідок, до протидії вимогам правил
внутрішнього розпорядку. Невизна
ченість у майбутньому, невпевненість
у можливості звільнення через певний
строк провокує виникнення у таких
засуджених внутрішню психічну
напруженість, емоційну нестійкість,
що, у свою чергу, не сприяє їх виправ
ленню.
Отже, підвищена небезпека таких
засуджених та їх більша порівняно з
іншими особами, що відбувають пока
рання у вигляді позбавлення волі,
психологічна вразливість повинні бу
ти підставою для обрання конкретних
напрямів, форм, методів та заходів ви
ховної роботи з ними. У зв’язку з цим
пропоную розробити відповідні мето
дичні рекомендації щодо виховної ро
боти із засудженими до довічного поз
бавлення волі. Варто наголосити і на
тому, що «розроблення рекомендацій
щодо організації тримання осіб, взя
тих під варту, забезпечення виконання
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вироків суду і застосування передба
чених законом засобів виправлення і
перевиховання засуджених», у Поло
женні про Державний департамент
України з питань виконання покарань
визначено одним із його основних за
вдань [8], яке реалізується його науко
вометодичною радою.
Натомість необхідно зазначити
доцільність розроблення і самого По
ложення про виховну роботу із засу
дженими в установах виконання пока
рань, яка у ч. 3 ст. 6 КВК України
визначена одним із засобів їх виправ
лення і ресоціалізації [7]. Крім того,
визначення порядку застосування до
засуджених заходів впливу з метою
виправлення і профілактики асоціаль
ної поведінки, тобто саме виховних
заходів, у ч. 2 ст. 2 цього ж законодав
чого акта закріплено одним із завдань
всього кримінальновиконавчого за
конодавства України [7].
Підставою розроблення такого По
ложення є і те, що: поперше, виховна
робота із засудженими до позбавлення
волі сьогодні регламентується декіль
кома правовими актами, насамперед
КВК України [2] та Правилами внут
рішнього розпорядку установ вико
нання покарань [9], положення яких
щодо виховної роботи інколи дублю
ються або навпаки є не узгодженими
між собою, зокрема це стосується ви
значення конкретних напрямів, форм,
методів та заходів виховної роботи із
засудженими; подруге, у зазначених
та інших нормативних актах, поло
ження яких фрагментарно відобража
ють виховну роботу (наказ Державно
го департаменту з питань виконання
покарань «Про затвердження Поло
ження про педагогічну раду виховної
колонії та Типового положення про
батьківський комітет при виховній ко
лонії» від 28 січня 2004 р. № 20; наказ
Державного департаменту з питань
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виконання покарань «Про Положення
про психологічну службу установи ви
конання покарань затвердження» від
17 березня 2000 р. № 33; наказ Дер
жавного департаменту з питань вико
нання покарань «Положення про пси
холога установи виконання покарань
та слідчого ізолятора» від 5 червня
2007 р. № 145 та ін.) відсутнє чітке
визначення її поняття, мети, завдань,
принципів, які є засадничими основа
ми її організації та функціонування.
Отже, у цьому напрямі є над чим
працювати, і до цієї роботи повинні
підключитись, насамперед, науковці
кримінальновиконавчої системи.
Щодо тематики цієї статті, то зазна
чу, що перспективними напрямами ви
ховної роботи із засудженими до довіч
ного позбавлення волі, які повинні
відображатися у відповідних методич
них рекомендаціях, мають стати: мо
ральне, правове, трудове, естетичне, фі
зичне та санітарногігієнічне вихован
ня. Зазначені види виховання досить
детально описані у спеціальній науко
вій літературі, а тому не будемо додат
ково зупинятися на їх характеристиці.
Форми виховної роботи із засудже
ними до довічного позбавлення волі
можна об’єднати у такі групи:
1) індивідуальновиховна робота,
яка передбачає індивідуальні бесіди;
індивідуальні завдання та доручення;
індивідуальну допомогу; індивідуаль
ний контроль; особистий приклад; ви
користання засобів дисциплінарного
впливу (поєднання заохочень та пока
рань);
2) групова та масова виховна робо
ти, які передбачають використання за
собів масової пропаганди та агітації
(радіо, телебачення, преса), зустрічі із
представниками громадських органі
зацій; навчання в консультаційних
пунктах, залучення до суспільно ко
рисної праці.
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Центральним елементом виховної
роботи із засудженими до довічного
позбавлення волі є методи, які можуть
бути такими, як:
1) діагностична бесіда, яка перед
бачає особисте спілкування з метою
залучення засудженого до співробіт
ництва та отримання певної інфор
мації про його особистість;
2) спостереження, яке передбачає
наявність чіткої мети та детальної фі
ксації результатів при вивченні інди
відуальних особливостей засуджено
го;
3) діагностичний експеримент,
який дає змогу виявити здатність за
судженого до довічного позбавлення
волі сприймати виховний вплив та
відповідати на нього змінами по
ведінки в позитивному напрямі;
4) стимулювання, яке спрямоване
на посилення тих позитивних тен
денцій, що вже мають місце в пове
дінці засудженого до довічного поз
бавлення волі, і яке може бути підста
вою для: надання дозволу додатково
витрачати на місяць гроші в сумі 20 %
мінімального розміру заробітної пла
ти; подання засудженим клопотання
про помилування після відбуття ним
не менше 20 років призначеного пока
рання; покращання умов відбування
покарання (наприклад, надання доз
волу брати участь у роботі самодіяль
ної організації засуджених, на збіль
шення періодичності отримання корот
кострокових побачень, посилок (пере
дач, бандеролей), збільшення трива
лості щоденних прогулянок тощо);
5) вивчення документації (інди
відуальної програми соціальнопсихо
логічної роботи із засудженим, журна
лу обліку прийому з особистих питань
засуджених; зошитів: обліку індивіду
альної роботи із засудженим, обліку
засуджених, які потребують додатко
вої уваги, психологічного вивчення за
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суджених, обліку індивідуальних та
групових занять з психокорекції із за
судженими; журналу проведення ви
ховної роботи, психологічної картки,
відомостей про стан правопорядку та
застосування заходів стягнення до
осіб, засуджених до позбавлення волі
тощо), яка відображає хід та результа
ти формування світогляду засуджено
го та дає можливість проаналізувати
ефективність виховного впливу за
певний термін;
6) переконання, яке використо
вується з метою формування або по
дальшого розвитку нової якості чи
форми поведінки у засудженого;
7) узагальнення незалежних ха
рактеристик, сутність якого полягає у
збиранні, вивченні та узагальненні
якомога більшої кількості відомостей
про засудженого до довічного позбав
лення волі;
8) об’єктивна оцінка діяльності та
поведінки, яка полягає в системі пси
хологічного та виховного впливу, що
реалізується за допомогою обговорен
ня, аналізу, узагальнення та об’єктив
ної оцінки діяльності та поведінки,
спрямованих на усунення наявних
помилок та негативних проявів, роз
виткові відповідальності за свою по
ведінку;
9) надання допомоги в побудові
системи уявлень та переконань у засу
дженого до довічного позбавлення
волі;
10) примус, який полягає у вико
ристанні комплексу різноманітних
прийомів і засобів, покликаних пев
ним чином примусити засудженого до
довічного позбавлення волі до вико
нання загальноприйнятих вимог.
Останнім елементом виховної ро
боти із засудженими до довічного поз
бавлення волі, який повинен бути
відображений у відповідних методич
них рекомендаціях, є заходи виховної
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роботи, які повинні передбачати дифе
ренційований виховний вплив на за
суджених і до яких пропоную віднести:
проведення тематичних лекцій за до
помогою радіо і телепередач; духовно
просвітницька робота; пропаганда здо
рового способу життя; організація
бібліотечної роботи із засудженими до
довічного позбавлення волі; фізкуль
турнооздоровча робота із засуджени
ми та користування настільними ігра
ми; організація навчання засуджених
до довічного позбавлення волі; участь
громадськості у виправленні та ресо
ціалізації таких засуджених; забезпе
чення релігійних потреб засуджених;
організація вільного часу засуджених
до довічного позбавлення волі.
Звичайно, наведений перелік напря
мів, форм, методів та заходів виховної
роботи із засудженими до довічного

позбавлення волі не є вичерпним. На
томість беззаперечним є те, що знання
персоналом установ виконання пока
рань, а також чітка реалізація напря
мів, форм, методів та заходів виховної
роботи із засудженими до довічного
позбавлення волі буде ще одним кро
ком уперед щодо виконання основно
го завдання кримінальновиконавчої
системи — виправлення засудженого,
стане одним із засобів профілактики
психологічної напруженості у стосун
ках засуджених із персоналом. Крім
того, зазначу, що дієвість виховного
впливу на засуджених до довічного
позбавлення певною мірою залежить
від професійної компетентності персо
налу установ виконання покарань, що,
у свою чергу, потребує інтенсифікації
його професійної підготовки у цьому
напрямі.
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ния, как пожизненное лишение свободы. Уточняются общие особенности лиц, осужденных к
пожизненному лишению свободы как объектов воспитательного влияния. Определяется систе
ма направлений, форм, методов и мероприятий воспитательной работы с осужденными к
пожизненному лишению свободы.
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Д

ержавна послугова діяльність є
одним із суттєвих показників
того, якою мірою відповідна
держава справді є державою соціаль
ною. Стрімке розширення значення
сфери послуг і діяльності з їх надання
належить нині до загальновизнаних
тенденцій суспільного розвитку. Відо
браженням цієї обставини є інтен
сифікація не тільки державноюри
дичної регламентації «послугових»
відносин, а й наукових досліджень ос
танньої.
Такі дослідження здійснюються,
так чи інакше, різними суспільними
науками (зокрема соціальною філосо
фією, економічною теорією, соціо
логією, психологією), але найбільшою
мірою — правознавством. Так, у пер
шій із названих наук експліковано такі
феномени (і сконструйовано поняття,
які їх відображають), як: сервісна сфе
ра, сервісна реальність, сервісне сере
довище, сервісні відносини, сервісна
взаємодія, діяльність, спілкування і
поведінка); сервісні потреби, інтереси,

мотивації; сервісна свідомість; сервіс
ний продукт; сервісна ситуація; сер
вісний агент; сервісна політика;
сервісне управління; сервісна норма
[1]. В окремих вищих навчальних за
кладах запроваджено навіть навчаль
ний курс «Сервісологія» [2].
Поняття послуги. Оскільки послу
ги зазвичай надаються споживачам
майже в усіх сферах суспільного жит
тя, то така чи інша юридична регла
ментація відповідних відносин здійс
нюється нормами різних галузей
права (наприклад, у Російській Феде
рації про послуги йдеться навіть в її
Конституції (статті 8 і 74)). Тому має
бути розроблена така загальноюри
дична інтерпретація послуги (і сфор
мульована така дефініція її поняття),
яка охоплювала б будьякі галузево
юридичні послуги — і приватнопра
вові (насамперед цивілістичні), і
публічноправові (зокрема адміністра
тивні).
Адже суто галузеві визначення за
значеного поняття, які іноді містяться
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у законодавстві, а частіше — у науко
вій і допоміжнодовідковій літературі
не розраховані на їх використання за
межами відповідного галузевоюри
дичного регулювання, не кажучи вже
про те, що навіть внутрішньогалузеві
доктринальні дефініції фахівців зазви
чай не збігаються між собою. Так, на
думку Д. Степанова, послуга як різно
вид об’єктів цивільних правовідносин
виражається у вигляді певної пра
вомірної операції, тобто у вигляді низ
ки доцільних дій виконавця або у
діяльності, що є об’єктом зобов’язан
ня, яка має нематеріальний ефект, не
сталий речовий результат або уречев
лений результат, пов’язаний з іншими
договірними відносинами, і характе
ризується властивостями здійснен
ності, невід’ємності від джерела,
миттєвої споживаності, неформалізо
ваності її якості [3, 217]. Адміністра
тивна ж послуга визначається фахів
цями як результат діяльності адміні
стративного органу, яка здійснюється
за заявою фізичної або юридичної осо
би щодо юридичного оформлення
умов реалізації її прав, свобод та
законних інтересів [4, 120]. Кожна з
наведених дефініцій, вочевидь, не має
загальноюридичного статусу.
Оскільки послуги надаються лю
дям у найрізноманітніших сферах
суспільного життя, остільки й «послу
гонадавальна» діяльність регулюєть
ся, знову ж таки, нормами різних галу
зей права, а відповідне поняття, отже,
повинно мати загальноюридичний ха
рактер [5; 6, 12–14].
Незважаючи на певний ступінь
розробленості фахівцями цього по
няття, його інтерпретація залишаєть
ся досить дискусійною. Тому варто
висловити й свою думку з цього пи
тання.
Спочатку варто навести деякі по
гляди науковців стосовно зазначеного
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поняття. Так, свого часу О. Йоффе
зазначав, що послуга — це діяльність,
результат якої не отримує матеріаль
ного або упредметненого втілення; він
відображається в юридичних наслід
ках — придбанні прав та обов’язків
суб’єктом, для якого він створюється
(тобто тут об’єктом відповідних пра
вовідносин є сама дія) [7, 448–449].
Інші вчені також вважають послу
гою діяльність, спрямовану на отри
мання нематеріального результату.
Але, як зазначає, наприклад, В. Луць,
її корисний ефект полягає у самому
процесі надання послуги, а не висту
пає у вигляді певного осяжного
матеріального результату, на відміну
від, наприклад, виконання підрядних
договорів [8]. До такої ж думки схи
ляється й А. Мірзоян [9, 136]. Але таке
розуміння розглядуваного поняття є
дещо звуженим, оскільки тут не бе
реться до уваги те, що послугою може
бути й діяльність, яка створює самі ли
ше умови та засоби для задоволення
потреб (наприклад, пошиття костюму,
потреба у використанні якого буде
безпосередньо задоволена тільки че
рез певний час).
Деякі російські науковці, зокрема
Ю. Калмиков, зазначали, що послуга є
певним благом, яке отримується у
зв’язку з дією або діяльністю суб’єктів,
котра не має матеріального результату
[10, 118]. Однак благо — це надто ши
роке поняття, і його можна віднести до
будьякого об’єкта цивільних пра
вовідносин. Так, С. Алексєєв доводив,
що об’єктом правовідносин може бути
виключно благо [11, 18]. Іншу ж пози
цію обстоювала Є. Богринцева, вважа
ючи, що послуга може виступати, по
перше, як результат діяльності (коли її
споживання починається вже після її
виконання); подруге — як сама
діяльність; а потретє — як сукупність
діяльності та результату [12, 38].
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Деякими цивілістами висловлена
також думка про те, що послуга — це,
власне, сама по собі діяльність, що є
корисною для якогось суб’єкта, причо
му незалежно від того, чи призводить
вона до якогось матеріалізованого,
уречевленого наслідку, чи ні. Юридич
ну специфіку такої діяльності вони
вбачають у тому, що її виконавцями є
суб’єкти цивільного обороту [13, 228].
Термін «послуга» вживається й у
низці як законодавчих, так і підзакон
них нормативноправових актів Украї
ни. Так, ЦК України розглядає послу
гу як об’єкт цивільних прав (ст. 177).
Закон України від 1 грудня 2005 р.
визначає, що послуга — це діяльність
виконавця з надання (передачі)
споживачеві певного, визначеного до
говором матеріального чи немате
ріального блага, що здійснюється за
індивідуальним замовленням спожи
вача для задоволення його особистих
потреб.
Інші ж нормативні акти інтерпрету
ють послугу як результат діяльності
послугонадавачів (державних органів,
інших осіб), яка спрямована на задо
волення потреб фізичних чи юридич
них осіб. Так, у Законі України «Про
житловокомунальні послуги» від
24 червня 2004 р. комунальна послуга
визначається як господарська діяль
ність, яка спрямована на задоволення
потреби фізичної або юридичної осо
би у забезпеченні холодною та гаря
чою водою, водовідведення, газо та
електропостачання, опалення. Закон
України «Про соціальні послуги» від
19 червня 2003 р. розглядає такі
послуги як комплекс правових, еконо
мічних, психологічних, освітніх,
медичних, реабілітаційних та інших
заходів, спрямованих на окремі со
ціальні групи чи індивідів, які перебу
вають у складних життєвих обстави
нах та потребують сторонньої допомо
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ги (далі — особи, що потребують
соціальних послуг), з метою поліп
шення або відтворення їх життєдіяль
ності, соціальної адаптації та повер
нення до повноцінного життя. Зако
ном України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12 липня
2001 р. фінансова послуга визна
чається як операції з фінансовими ак
тивами, що здійснюються в інтересах
третіх осіб за власний рахунок чи за ра
хунок цих осіб, а у випадках, передба
чених законодавством — і за рахунок
залучених від інших осіб фінансових
активів з метою отримання прибутку
або збереження реальної вартості
фінансових активів. Офіційний проект
Адміністративнопроцедурного кодек
су України закцентував увагу на тому,
що послуга — це результат діяльності
адміністративного органу, яка здійс
нюється згідно з волею фізичної або
юридичної особи щодо юридичного
оформлення умов реалізації її прав,
свобод та законних інтересів [4].
У статті 38 Податкового кодексу
Російської Федерації до послуг нале
жить «діяльність, результати якої не
мають матеріального вираження, ре
алізуються і споживаються у процесі
здійснення цієї діяльності».
Отже, незважаючи на застосування
поняття «послуга» у багатьох чинних
нормативних актах, жоден із них, у то
му числі й ЦК України, не дає його
концептуально однакового визначен
ня. У рамках цивільноправового ре
гулювання й цивілістичної науки по
слугою може вважатись і сама діяль
ність, і відокремлений від неї її мате
ріалізований результат, а також, га
даю, створення умов і засобів такої
діяльності. З огляду на це, пропо
нуємо визначити розглядуване понят
тя у такий спосіб: юридично значима
послуга — це ініційована уповноваже
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ним суб’єктом і здійснювана на основі
та на виконання юридичного акта
діяльність зобов’язаного суб’єкта,
спрямована на задоволення певних
потреб її ініціатора або на створення
необхідних для цього умов і засобів.
Згаданим юридичним актом може
бути закон чи інший нормативнопра
вовий акт, договір, прецедент, правоза
стосовне рішення.
Відповідно до наведеної інтерпре
тації послуги можна назвати такі
суттєві ознаки цього явища:
• послугою є забезпечувана і га
рантована державою певна діяльність
суб’єктів усіх організаційноправових
форм і форм власності;
• метою послуги є задоволення
потреб людей;
• результат послуги може мати
як матеріальне, так і нематеріальне ви
раження;
• послуга має споживчу якість
(цінність);
• послуга є предметом спожи
вання або ж створює умови та засоби
для споживання.
• феномен послуги ініціюється її
споживачем.
Види послуг. Класифікувати юри
дично значимі послуги можна у такий
спосіб:
• за змістом потреб, які мають
бути задоволені послугою: матеріаль
новітальні (життєзабезпечувальні),
оздоровчі (профілактичні, лікуваль
ні), виробничі, побутові, духовно
вітальні (культурні), соціальнові
тальні (інформаційні, комунікативні,
юридичні) тощо;
• за соціальноантропним стату
сом отримувача (споживача) послуги:
індивідуальні (особисті) і колективні
(групові);
• за соціальноантропним стату
сом надавача послуги: приватні (інди
відуальні та колективні) і публічні —
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державні (зокрема адміністративні,
інформаційні, правозахисні), кому
нальні (органів місцевого самовряду
вання), громадські (органів громад
ських об’єднань);
• залежно від місця і ролі в меха
нізмі (процесі) задоволення людських
потреб: прямі (безпосередньо задо
вольняють потребу) й опосередковані
(створюють лише умови та засоби для
цього);
• залежно від структурного еле
мента послугової діяльності, який без
посередньо споживається суб’єктом у
процесі задоволення ним своєї потре
би: процесуальнодіяльнісні та резуль
татні (предметнооречевлені);
• за темпоральною природою:
одноактні (одноразові), періодичні
(багаторазові, систематичні), постійні
(безперервні);
• за якісним рівнем споживчих
властивостей: високоякісні, добро
якісні (задовільні), неякісні;
• за юридичною природою акта,
який слугує офіційною формальною
підставою (або ж процедурним «рег
ламентатором») надання послуги: до
говірні, легістські, правопрецедентні,
правозвичаєві, правозастосовні;
• за галузевою належністю юри
дичних актів, що ними зумовлюються,
визначаються підстави і процедура
(процес, порядок, діяльнісні форми та
засоби) надання й гарантування по
слуг: конституційні, цивільні, фінан
сові, адміністративні, процесуальні
тощо;
• за ступенем юридичної регла
ментованості (стандартизованості,
конкретизованості, деталізованості)
послугової діяльності: формалізовані
цілком, або здебільшого, або частково,
чи взагалі неформалізовані.
У наведеній класифікації, як можна
побачити, використано критерії як,
так би мовити, загальносоціальні, так і
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суто юридичні. Зауважимо, що за пер
шою групою критеріїв можна роз
поділити на певні різновиди послуги
не тільки юридично значимі, а й будь
які інші (скажімо, сімейні, дружні,
громадські).
Усі викладені у цій статті міркуван
ня спрямовані на стимулювання по

дальших як загальнотеоретичних, так і
галузевих правових досліджень, які б
сприяли науковому обґрунтуванню
державноюридичного забезпечення й
захисту прав людиниспоживача у
різних сферах суспільного життя.
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Рабінович А. В. Юридично значимі послуги: загальнотеоретичне поняття, класифікація
Анотація. У статті обґрунтовується і формулюється загальнотеоретичне поняття юридично
значимої послуги. Такою послугою вважається ініційована уповноваженим суб’єктом і здійсню
вана на основі та на виконання юридичного акта діяльність зобов’язаного суб’єкта, спрямова
на на задоволення певних потреб її ініціатора або на створення необхідних для цього умов і за
собів. Подається розгорнута класифікація різноманітних послуг, які мають юридичне значення.
Ключові слова: споживчі права, юридично значима послуга, класифікація послуг.
Рабинович А. В. Юридически значимые услуги: общетеоретическое понятие, классификация
Аннотация. В статье обосновывается и формируется общетеоретическое понятие юриди
чески значимой услуги. Такой услугой считается инициированная уполномоченным субъектом и
осуществляемая на основе и во исполнение юридического акта деятельность обязанного субъ
екта, направленная на удовлетворение определенных потребностей ее инициатора или на
создание необходимых для этого условий и средств.
Ключевые слова: потребительские права, юридически значимая услуга, классификация
услуг.
Rabinovych A. Legally important services: general theoretical notion and classification
Annotation. In the article general theoretical notion of legally important service is being sub
stantiated and formed. Such service is defined as initiated by authorized subject activity of liable per
son which is being put into practice on the basis and for the accomplishment of legal act, is being
directed towards satisfaction of definite needs of its initiator or towards creation of required for such
satisfaction conditions and means.
Key words: consumer rights, legally important service, classifications of services.
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С

тійкість до відтворення в жит
тєвих ситуаціях норм і при
писів, які містяться у правово
му регламенті місць позбавлення волі
(кримінальновиконавчих установ та
слідчих ізоляторів), залежить від того,
наскільки позитивні, офіційно випи
сані норми регламенту відповідають
категоріальному змісту соціального
життя місць ув’язнення. Саме т\му
змістові, який зафіксовано у багато
річному досвіді практичної діяльності
колективів співробітників криміналь
новиконавчих установ і місць попе
реднього ув’язнення, що користують
ся виписаними нормами права у міру
інструментальності тих — зрозуміло
сті та здатності цих норм відбивати і
впливати при їх застосуванні на реаль
но існуючі в умовах позбавлення волі
явища.
Взаємозв’язок таких явищ формує
у конкретних колективах пенітен
ціаріїв певну культуру каральнови
ховного впливу на спецконтингент,
яка у підсумку опосередковує застосу
вання норм правового регламенту че
рез свій категоріальний зміст, завдячу

ючи якому пенітенціарії розуміють
соціальний контекст місць ув’язнення.
У такому випадку порушується не
проблема співвідношення професій
ної культури і конкретної галузі права.
Ставиться питання про доцільність
вирізнення і позитивної фіксації кате
горіального змісту соціального життя
в умовах позбавлення волі, коли про
фесійна культура пенітенціаріїв вис
тупає як окреме питання у плані ефек
тивності наближення норм права до
конкретносоціальної проблематики.
Мусимо погодитися, що катего
ріальний зміст соціального життя в
умовах позбавлення волі здебільшого
є табуйованою сферою для позитивно
го права, а тому законодавець тут
вдається навіть не до звичного прийо
му узагальнення — він переважно
вправляється системою евфемізмів та
двозначних переходів, коли, примі
ром, йдеться про працевикористання
спецконтингенту, у законі достатньо
вжити, аби поставити під сумнів усю
систему трудових правовідносин із
засудженими, замість категорії «зобо
в’язаний працювати» словосполучен
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ня «повинен працювати» (ст. 118
Кримінальновиконавчого кодексу
України). І вже не можна сказати, чи
це право засудженого, чи обов’язок.
А між тим на обов’язку засуджених
працювати вибудовано всю систему
ритмів функціонування кримінально
виконавчих установ. Основна маса за
суджених відвертається від негатив
ного впливу послідовно криміноген
ного елемента не лише через комплекс
оперативноупереджувальних заходів,
а й шляхом широкої постановки ви
робничогосподарських завдань, що
акумулюють активність спецконтин
генту в соціально прийнятний спосіб.
Практика вітчизняної криміналь
новиконавчої служби однозначно за
свідчила, що засуджений зобов’язаний
працювати. Недвозначність відповіді
на це запитання пояснюється об’єк
тивноісторичними умовами станов
лення і розвитку вітчизняних місць
позбавлення волі, які здебільшого
формувались як промислові та сіль
ськогосподарські підприємства.
Повертаючись до основної теми,
наголосимо, що саме такі принципово
важливі питання, однозначна відпо
відь на які відсутня у правовому рег
ламенті місць ув’язнення, мають стати
вузловими пунктами зближення пози
тивних норм права та конкретно
соціальної проблематики. Інакше
соціальний капітал (норми і приписи)
правового регламенту ніколи не діста
не належної резистентності (здатності
до відтворення) в умовах реального
правозастосування.
Удавана реальність суб’єктивна.
Суб’єктивна навіть тоді, коли ми гово
римо про загальновизнані принципи.
Ця теза належить до циклу питань,
означених у ХІХ ст. спільною назвою
«Хто мислить абстрактно?». Поясни
мо. Якщо усі засуджені мають бути
рівними за своїм правовим статусом,
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то чи є винятком з цього правила
інститут старших днювальних?
Коли основна маса засуджених має
лише дотримуватися вимог режиму
утримання, то на старших днювальних
з числа засуджених додатково Прави
лами внутрішнього розпорядку покла
дається функція контролю за виконан
ням іншими засудженими вимог режи
му утримання. Для цього старшим
днювальним надаються необхідні по
вноваження: стеження за вмістом осо
бистих речей засуджених, організація
доступу до медичної частини тощо.
Водночас старші днювальні позбав
лені низки правообмежень, характер
них для решти засуджених. Як при
клад, вони мають право на одиночне
пересування за межами локальних
секторів.
Власне, той, хто і надалі стверджу
ватиме, що усі засуджені мають бути
рівними за своїм правовим статусом,
мислить більш ніж абстрактно, бо для
втілення цієї ідеї доведеться зруйнува
ти наявний механізм контролю за
соціальногруповими процесами серед
спецконтингенту. Тоді окреслена абст
рактність мислення, підкріплена ніби
то загальновизнаним принципом
рівності засуджених, виллється у руй
нівне позерство, суб’єктивне за своїм
змістом.
Право має вдаватися до вирішення
питань щодо реально існуючих відно
син, заохочуючи або забороняючи їх.
Витворення ж еталонів у певній сфері
правовідносин стосується, скоріше,
соціальнофілософської проблемати
ки. І коли ми чуємо, що має бути так,
треба спитати, а чи можливо це?
Право не може бути заручником
вузьких політикоетичних міркувань,
воно має дати змогу суспільству при
множувати соціальний капітал. Прак
тичний бік питання розкривається тут
у можливості засвідчення інструмен
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тальної ролі позитивних норм, коли
категоріям права відповідатимуть ка
тегорії реального соціального контекс
ту, витворені у практичній діяльності
людини.
Логіка проста. Буде змінюватися
життя, а з ним і контекст соціальних
відносин у місцях ув’язнення, тоді й
слід порушувати питання про заміну
правового регламенту виконання
кримінальних покарань, бажано на
більш резистентний. В іншому випад
ку виникатимуть зазначені парадокси,
коли норми права матимуть лише
гіпотетичне забарвлення.
Стійкість норм права до відтворен
ня у певному соціальному контексті
можна досягти лише через вивчення і
закріплення його категоріального
змісту.
Для вітчизняних місць позбавлен
ня волі наріжною категорією є «бри
гаднозагонна система тримання», у
якій зосереджено історичний, соціаль
нокультурний та політикоекономіч
ний зміст існування кримінальнови
конавчої системи. Зазначимо, що для
північноамериканської моделі установ
виконання покарань такою категорією
є «динамічна безпека». Про відмін
ність цих двох наріжних категорій
йтиметься далі.
У сучасному правовому регламенті
відсутня категорія «бригаднозагонна
система тримання». Натомість законо
давець вдався до нетривіального тлу
мачення соціальнопобутових умов,
що окреслюються цією категорією, —
засуджені «розміщуються в жилих
приміщеннях з локальним сумісним
проживанням членів відділення»
(ст. 96 Кримінальновиконавчого ко
дексу України).
У цьому випадку очевидне бажання
уникнути будьякої згадки про казар
мений принцип тримання спецкон
тингенту, що властивий саме бригад
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нозагонній системі. Однак тойтаки
принцип залишається рушійною си
лою, яка ефективно форматує соціаль
ногрупові відносини серед спецкон
тингенту у спосіб, супротивний тому,
який визначено у правовому регла
менті. А парадокс тут виник тоді, коли
позитивне право погребувало ре
аліями кримінальновиконавчих уста
нов, залишивши таким чином компе
тенцію вирішення проблем реально
існуючих соціальних відносин в умо
вах позбавлення волі здебільшого не
гативним приписам.
Правовий регламент наразі не зміг
скласти реальної конкуренції негатив
ним, але резистентним принципам
неформальної взаємодії через свою
крайню відірваність від розуміння за
судженими проблем дефіциту благ,
особистої безпеки, психічного наван
таження, тобто усього того, що проду
кує бригаднозагонна система триман
ня.
Ця теза ґрунтується на тому, що за
конодавець має не вправлятися у забо
рону неформальних приписів, які
об’єктивно є похідною конкретних
соціальних умов, а висунути рішучі
вимоги до організації повсякденного
життя спецконтингенту, коли, при
міром, локальне розміщення засудже
них визначатиметься конкретною
кількістю осіб і становитиме не про
фанацію у вигляді гіпсокартонних
перегородок, а дієву систему блочного
тримання з належним інженерно
технічним забезпеченням.
В іншому випадку, коли вимоги до
організації соціального життя спец
контингенту мінімізовані, а перелік
обов’язків та заборон для кожного ок
ремого засудженого становить висхід
ну точку в розумінні вимог режиму
тримання, розгортається звичайна
«боротьба з вітряками», тобто з недис
циплінованістю засуджених — людей
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часто визнаних за вироком суду хро
нічно недисциплінованими у плані
соціально прийнятних норм поведін
ки. Таке тло є надто сприятливим для
різноманітних спекуляцій та зловжи
вань.
Власне тут і народжується феномен
тюремної справедливості, коли від
авторитету і поваги до керівника
кримінальновиконавчої установи за
лежить надто багато як для справи
державного значення — протидії зло
чинності. Така залежність була б
прийнятною для педагогічного проце
су, однак для установи, де разом із
каральновиховним впливом на засу
джених існує низка інших надсклад
них інтегральних процесів (оператив
ноупереджувальний, фінансовогос
подарський, комунальнопобутовий,
медикосоціальний), подібна залеж
ність є вкрай небезпечною. Це неодно
разово доводила і практика вітчизня
ної кримінальновиконавчої системи,
коли моральноділові якості керівни
ка пенітенціарної установи впливали
навіть на такий елемент оперативної
обстановки, як санітарноепідеміо
логічний стан.
Позбутися такої хибної залежності
й водночас підвищити резистентність
правового регламенту порядку відбу
вання кримінальних покарань можна
одним способом. Треба законодавчо
закріпити цілі та завдання діяльності
кожної кримінальновиконавчої уста
нови як процесуально єдиного суб’єк
ту, на рівні якого здійснюється караль
новиховний вплив. Одночасне визна
чення чітких вимог до організації
діяльності установ у цілому, а не пер
соналу за різними службовими кате
горіями, забезпечить прозорість відпо
відних намірів у справі захисту інте
ресів держави, суспільства, людини.
Має бути єдиний, власне, загально
державний підхід в оцінці результатів
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діяльності будьякої кримінальнови
конавчої установи. І тут, упереджуючи
фахове тлумачення ефективності вка
заної діяльності через категорії фінан
совогосподарського та соціально
профілактичного сенсу, зазначимо, що
суспільство має змогу судити про цю
ефективність лише за станом рецидив
ної злочинності в країні, а не за
внутрішнім порядком у кримінально
виконавчих установах.
Рецидивна ж злочинність осіб,
звільнених з кримінальновиконавчих
установ, — це в багатьох випадках
наслідок закріплених в умовах обме
ження або позбавлення волі стереоти
пів щодо припустимості соціального
паразитування.
Умови тримання в сучасних
пенітенціарних установах України ви
творюють систему соціальногрупово
го тиску, де кожен засуджений щоден
но визначає тактику своєї поведінки,
захищаючи у такий спосіб свій статус,
за яким криється дольова участь у до
ступі (розподілі) до матеріальних благ
та норма утиску з боку різноспрямова
ного соціальногрупового оточення.
Саме бригаднозагонний спосіб
тримання, основа кожної криміналь
новиконавчої установи, унеможлив
лює протидію такій системі утиску, в
основі якої штучний дефіцит безпеки.
Асоціальна спрямованість засуджено
го об’єктивно надає перевагу в ком
пенсації дефіциту особистіснозначи
мих благ — матеріальних, комуніка
тивних тощо. Фактично засуджені, які
мають виражену асоціальну спрямо
ваність, найлегше проходять період
адаптації в установах закритого типу.
Це зумовлено створенням для засу
джених спеціального локального сере
довища, де недоліки та проблеми засу
джених, які перебувають на поверхні
сумісного життя, часто розглядаються
адміністрацією кримінальновиконав
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чих установ під кутом зору лише ви
робничої або оперативноупереджу
вальної доцільності. Натомість засу
джені з асоціальною спрямованістю
завжди бачать сенс у вивченні та по
дальшій спекуляції на індивідуальних
особливостях засуджених вже у
соціальногруповому плані.
Об’єктивно експлуатації засудже
ними недоліків один одного адміні
страція не може завадити через рівно
досяжність засуджених поміж собою в
рамках локалізованого відділення
СПС (групи у 100–150 осіб). А тому
процес соціального паразитування
зрештою затягує з допомогою меха
нізму соціального навчання усіх засу
джених, що спільними зусиллями ви
творюють для себе дефіцит безпеки.
Фактично це прямий наслідок
радянської системи колективного пере
виховання злочинців. Нині ж, при
переорієнтації каральновиховного
процесу на індивідуальні форми, не
можна не відмовитися від казармених
елементів бригаднозагонної системи,
аби реально досягнути цілей покарання.
Засуджений має наочно впевни
тись, що існують альтернативні со
ціальному паразитуванню способи ста
лого існування в оточенні собі рівних.
Просоціальне моделювання по
ведінки засуджених залишається поза
увагою регламенту порядку відбуван
ня кримінальних покарань, хоча воно і
згадується у низці положень, якими
законодавець окреслює бажаний
результат такого моделювання — ре
соціалізацію.
Можливість досягнення суспільно
прийнятної поведінки засуджених
розбивається об парадоксальність
визначених у законодавстві засобів
виправлення і ресоціалізації, жоден з
яких не вступає у пряму суперечність
із бригаднозагонною системою три
мання («локальним сумісним прожи
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ванням»), а отже, уможливлює по
дальше існування системи соціально
групового утиску засуджених.
Наразі треба визначити, чи дійсно
вітчизняна пенітенціарна доктрина,
що має тлумачити основні положення
законодавства у цій сфері, спирати
меться на змістовне просоціальне
моделювання поведінки засуджених,
чи вона залишиться на півкроку від
північноамериканської моделі «ди
намічної безпеки».
У першому випадку перегляду
потребуватимуть умови організації со
ціального життя засуджених, коли
засоби виправлення і ресоціалізації
отримають чіткий об’єкт свого інтег
рального впливу та критерії успіш
ності цього впливу. Йдеться про нор
мативне закріплення концепції пер
винного колективу осіб, позбавлених
волі, у рамках якого провадження
каральновиховного впливу на певну
категорію спецконтингенту є опти
мальним, педагогічно виправданим.
Критерієм успішності у застосу
ванні засобів виправлення і ресоціа
лізації можуть бути як особисті досяг
нення членів первинного колективу
засуджених (зокрема у навчанні, на
виробництві), так й інтегральні показ
ники соціальногрупових процесів у
колективі загалом (наприклад дис
циплінарна практика).
При залишенні аморфних соціаль
них утворень як превалюючої ознаки
співжиття спецконтингенту в умовах
бригаднозагонної системи тримання
слід розуміти, що ані технічними засо
бами (відеоспостереження, аудіоконт
ролю тощо), ані психологічними
прийомами (виявлення і робота з ліде
рами позитивної спрямованості) не
вдасться подолати механізм соціаль
ного контролю, витворений у великій
самоорганізованій під впливом зо
внішніх заборон групі у 100–150 осіб,
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які мають досвід асоціальної поведін
ки. Цей механізм апріорі спрямований
на гуртове відтворення негативних
приписів співжиття.
Це вже давно усвідомлено в пів
нічноамериканській моделі «динаміч
ної безпеки», яка не намагається зди
вувати світ нівелюванням приписів
тюремної субкультури. У цій моделі
закладено принцип безпосередньої
взаємодії зі спецконтингентом, що по
кликаний убезпечити установи вико
нання покарань від надзвичайних
подій. І хоча категорія «динамічної
безпеки» містить окремі елементи по
няття «педагогіка співробітництва»,
все одно вона скоріше має оператив
ноупереджувальний характер, поз
бавлений сенсу просоціального моде
лювання.

І такий доктринальний підхід має
право на життя, бо він не є логічним
продовженням теорії примноження
соціального капіталу, а передусім
походить від розуміння правильної
організації системи відплати за зло
чин.
Вітчизняна модель виконання
кримінальних покарань, законодавчо
спираючись не лише на репресивну, а
й на відновлювальну функцію, має от
римати і відповідну доктрину соціаль
ної реабілітації злочинців. Інакше
пенітенціарні установи України все
далі відноситиме у бік моделі «дина
мічної безпеки», що, дійсно, є корис
ною в умовах бригаднозагонної сис
теми тримання, проте вона є позбавле
ною змісту в рамках системи про
соціального моделювання.
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вого регламенту та неформальних приписів у житті засуджених. Пропонується пов’язати
подальший розвиток кримінальновиконавчого законодавства з розробкою вітчизняної пе
нітенціарної доктрини.
Ключові слова: практична діяльність, позитивне право, бригаднозагонна система,
динамічна безпека.
Кравчук П. П. Проблемы и перспективы нормативного обеспечения исполнения уголовно
го наказания в виде лишения свободы
Аннотация. Поднимается вопрос о соответствии норм уголовноисполнительного законо
дательства объективно существующим отношениям. Отмечается необходимость учета соци
ального контекста мест заключения в позитивном праве. Определяется сфера конкуренции
правового регламента и неформальных правил в жизни осужденных. Предлагается поставить
в зависимость дальнейшее развитие уголовноисполнительного законодательства от разра
ботки отечественной пенитенциарной доктрины.
Ключевые слова: практическая деятельность, позитивное право, бригадноотрядная систе
ма, динамическая безопасность.
Kravchuk P. Problems and perspectives of law maintenance of criminal penalty execution in the
form of imprisonment
Annotation. The article is devoted to the question of corresponding criminalexecutive law norms
to objective exist relations. Pay attention to the necessity to take into consideration social context of
prisons in positive law. In article it is determine competition between law order and rules of informal
life of prisoners. The main idea is that future development of criminalexecutive law depends on
elaboration of national penitentiary doctrine.
Key words: practical activities, positive law, brigadedetachment system, dynamic security.
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У

сучасних умовах стан психічно
го здоров’я населення є важли
вою проблемою системи охоро
ни здоров’я не тільки в Україні, а й у
країнах ЄС, СОТ та членів ООН. У до
повіді ВООЗ щодо стану психічного
здоров’я і психіатричної допомоги на
селенню констатується, що на психічні
розлади здоров’я страждає понад
400 млн осіб у всіх країнах світу. З ог
ляду на це ВООЗ закликає всі держави
розробляти національну політику та
ким чином, щоб розвивалися правові
інститути, фармацевтичне і медичне
законодавство, що регулює процедуру
надання своєчасної, якісної та еко
номічно доступної медикофармацев
тичної допомоги громадянам (пацієн
там), які страждають на психічні, не
врологічні та наркологічні розлади здо
ров’я (відповідно до МКХ10), а також
вільного доступу без перешкод хворих
до життєво необхідних лікарських за
собів (ЛЗ) різних класифікаційнопра
вових груп. Встановлено, що негатив
но впливає на психічний стан людини
погіршення соціальноекономічного

становища, збільшення кількості різ
них дестабілізуючих, соціально зумов
лених стресогенних факторів. Поши
реність психічних та поведінкових роз
ладів здоров’я за останні 15 років
збільшилася майже у 1,5 рази (з
828 випадків на 100 тис. населення в
1990 р. до 1226 випадків — у 2005 р.).
Тому така ситуація викликає збіль
шення кількості громадян, які вжива
ють не за призначенням лікаря або
зловживають психоактивними речови
нами (ПАР), до яких МКХ10 та
кримінальноправовим і медикофар
мацевтичним законодавством України
віднесено алкоголь, наркотичні та
одурманюючі засоби, сильнодіючі, от
руйні, їдкі, легкозаймисті та психо
тропні речовини, прекурсори. Високі
показники поширеності наркотизації
населення спостерігаються і в Україні.
За оцінками судовофармацевтичного
і судовонаркологічного моніторингу,
кількість латентних споживачів (хво
рих) ПАР сягає 1–2 млн. Особливо ви
сокі темпи поширення епідемії залеж
но від ПАР відзначаються у промисло
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во розвинутих областях сходу і півдня
України. Занепокоєння викликає по
ширення епідемії наркоманії на селі, де
завжди були більш міцні соціальні
зв’язки і суспільні устої. Основою по
ширення наркотизації населення є
наркозлочинність, що акумулює в
тіньовій економіці від 1 до 100 млрд
дол. США, сприяє скоєнню інших
злочинів — грабежів, зґвалтувань,
убивств, розбійних нападів, ДТП, ха
барництва та корупції, що є загрозою
національній безпеці в Україні [1, 3, 5,
6]. Отже, необхідно вжити заходів що
до підвищення рівня правової культу
ри, духовності та правосвідомості
серед усього населення, зокрема шко
лярів, молоді, студентів, батьків, пра
цівників різних галузей (провізорів,
лікарів, слідчих та ін.).
Так, у ст. 1 Закону України «Про ос
нови національної безпеки України»
(далі — Закон) визначено терміни:
1) національна безпека — це захище
ність життєво важливих інтересів лю
дини і громадянина, суспільства і дер
жави, за якої забезпечується сталий
розвиток суспільства, своєчасне вияв
лення, запобігання і нейтралізація ре
альних та потенційних загроз націо
нальним інтересам; 2) національні ін
тереси — життєво важливі матеріаль
ні, інтелектуальні та духовні цінності
українського народу як носія суве
ренітету і єдиного джерела влади в
Україні, визначальні потреби суспіль
ства і держави, реалізація яких гаран
тує державний суверенітет України та
її прогресивний розвиток; 3) загроза
національній безпеці — наявні та по
тенційно можливі явища і чинники,
що створюють небезпеку життєво
важливим національним інтересам
України.
До об’єктів національної безпеки
(ст. 3 Закону) віднесено: 1) людину і
громадянина — їхні конституційні
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права і свободи; 2) суспільство — його
духовні, моральноетичні, культурні,
історичні, інтелектуальні та мате
ріальні цінності, інформаційне і на
вколишнє природне середовище і при
родні ресурси [2]. Як законодавчу
ініціативу до ст. 3 Закону необхідно
було б внести медикофармацевтичні
цінності, що сприятиме захисту здоро
в’я нації, посиленню захисту здоров’я
громадян та їх доступу до ЛЗ різних
класифікаційноправових та номенк
латурноправових груп.
На МВС і МОЗ України законодав
ством України покладено захист і по
новлення конституційних прав і сво
бод, життя і здоров’я громадян від
злочинних посягань; виявлення, фік
сацію ознак злочинів, передбачених
статтями 305–322 КК України; прове
дення дізнання, досудового слідства,
судовоекспертного забезпечення та
лікувальнопрофілактичної і аптечної
діяльності. Конституція України чітко
зорієнтувала на фундаментальні цін
ності в галузі держави і права: непо
рушність прав і свобод людини і гро
мадянина, політичну багатоманітність,
демократичні засади державного уст
рою, поділ влади, верховенство права
[4]. Судовофармацевтичний моніто
ринг свідчить про те, що за 5 місяців
2008 р. порівняно з аналогічним
періодом 2007 р. органами внутрішніх
справ по лінії служби БНОН ГУ
УМВС України в областях фіксують
ся такі статистичні дані: 1) зареєстро
вано 177 568 споживачів ПАР, у
2007 р. — 166 498 (+ 6,6 %). Найбільше
споживачів ПАР виявлено у Дніпро
петровській — 21 505 (+ 4,4 %),
Донецькій — Одеській — 16 537
(+ 12,9 %) областях; 2) виявлено 28 700
злочинів по лінії служби БНОН ГУ
УМВС в областях, у 2007 р. — 27 712
(+ 3,6 %). Найбільше злочинів виявле
но у Донецькій — 2 601 (+ 6,6 %), Лу
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ганській — 2 440 (+ 0,9 %), Дніпропет
ровській — 2 302 (+ 2,4 %) областях.
Суттєве зменшення кількості зло
чинів спостерігається у Полтавській —
1 375 (– 13,8%), Львівській — 634
(– 9,0 %), Рівненській — 289 (– 24,9 %)
областях; 3) виявлено 10 220 тяжких
та особливо тяжких злочинів, у
2007 р. — 10 320 (– 1,0 %), питома вага
становить 35,6%. При цьому в деяких
областях України питома вага най
нижча: Одеська — 34,6 %, Рівненсь
ка — 33,2 %, Львівська — 32,2 %, а в де
яких областях України питома вага
найвища: Волинська — 76,7 %, Черні
вецька — 62,9 %, Полтавська — 54,2 %;
4) службою БНОН виявлено 14 орга
нізованих злочинних груп (ОЗГ);
5) проведено контрольованих поста
вок на 9,0 % менше. Найефективніше
проводилися ці заходи в Донецькій,
Запорізькій і Одеській областях;
6) викрито міжнародних каналів на
8,1 % менше. Найефективніше заходи
оперативнорозшукового характеру
оперативні працівники проводили в
ІваноФранківській, Луганській і
Одеській областях; 7) проведено опе
ративних закупок на 27,7 % більше.
Найефективніше проводили ці заходи
в Луганській, Дніпропетровській, До
нецькій та інших областях, крім
Одеської, Рівненської, Херсонської та
Чернівецької областях, де зафіксована
динаміка зменшення; 8) збут (ст. 307
КК України) залишився на рівні
2007 р. — 8 831 злочинів. Понад
500 фактів збуту виявлено у Луган
ській — 930 (0,0 %, від усіх злочинів це
становить 38,1 %), Дніпропетров
ській — 666 (– 1,0 %, від усіх злочинів
це становить 28,9 %), Полтавській —
614 (– 11,9 %, від усіх злочинів це ста
новить 44,7 %) областях. Динаміка
збільшення має місце у Хмельни
цькій — 189 (+ 52,4 %, від усіх зло
чинів це становить 37,4 %), Черніве
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цькій — 136 (+ 76,6 %, від усіх зло
чинів це становить 57,4 %) областях та
АРК — 413 (+ 31,5 %, від усіх злочинів
це становить 24,8 %), а динаміка змен
шення — у Полтавській — 614
(– 11,9 %, від усіх видів злочинів це
становить 44,7 %), Донецькій — 438
(– 14,1 %, від усіх злочинів це стано
вить 16,8 %), Одеській — 437 (– 10,6 %,
від усіх видів злочинів це становить
27,0 %) областях; 9) збут отруйних і
сильнодіючих речовин (ст. 321 КК Ук
раїни) — 1 330 (+ 127,4 %). Найбільше
злочинів виявлено у Запорізькій — 279
(+ 365,0 %), Донецькій — 230
(+ 5 650,0 %), Харківській — 143
(+ 98,6 %) областях. Динаміка змен
шення зафіксована в АРК — 18
(– 21,7 %), Львівській — 18 (50,0 %) об
ластях та м. Севастополі — 13 (– 35,0 %).
Як наслідок, протягом останніх
років спостерігається стійка тенденція
до збільшення кількості вилучених з
незаконного обігу ПАР, що призвело
до зростання призначених слідчими і
проведених експертами судовофар
мацевтичних (судовохімічних) дослі
джень речових доказів (героїну, амфе
таміну, опію, первітину, катинону, тра
мадолу тощо) територіальними під
розділами НДЕКЦ при МВС України
в областях. Так, у 2007 р. проведено
16 277 досліджень (що на + 34,0 %
більше, ніж у 2006 р.), у І кварталі
2008 р. — 5 429 (що на + 28,5 % більше,
ніж за І квартал 2007 р.). Це вимагає
від керівництва МВС України підви
щення рівня матеріальнотехнічного
забезпечення регіональних центрів
НДЕКЦ при МВС України в областях
сучасними аналітичними приладами
(централізованого придбання хрома
томасспектрометрів), експертноме
тодологічного (розробку методик за їх
затвердження на рівні ДП «Фармако
пейного центру» МОЗ України) та
кадрового забезпечення судовофар
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мацевтичного напряму роботи (від
криття судовофармацевтичного і кри
міналістичного факультету при одно
му з провідних університетів або ака
демії та підготовку експертних кадрів
за кваліфікацією «провізор — судовий
експерт», «юрист — судовий експерт»
або «провізор — спеціалісткримі
наліст»).
Своєчасна та якісна фіксація орга
ном дізнання злочину, його припинен
ня, вилучення і зберігання речових до
казів (таблетки, капсули, каплети,
краплі, розчини, порошки та інші лі
карські форми ПАР згідно з класифі
катором) є важливим елементом у си
стемі правовідносин «служб БНОН
(ВКР, УБОЗ, ДІМ) — НДЕКЦ — СУ»
або «оперуповноважений — експерт —
слідчий» при перевірці матеріалів, які
мають ознаки злочину та на досудово
му слідстві при розслідуванні кримі
нальних справ, порушених за ознака
ми статей 306–322 КК України [7].
Сучасний стан розслідування зло
чинів по лінії БНОН вимагає підви
щення всебічності, повноти та об’єк
тивності щодо дослідження обставин
справи (ст. 22 КПК України), тому як
законодавчу ініціативу можна запро
понувати створення Державної служ
би наркоконтролю при Кабінеті
Міністрів України та Слідчого коміте
ту при МВС України для підвищення
ефективності взаємодії слідчого з
органом дізнання та виконання від
повідних наказів МВС України, в яких
на слідчого покладена відповідаль
ність за розслідування кримінальних
справ. Важливим моментом для орга
ну дізнання при перевірці матеріалів,
які мають ознаки злочину, є судове
хімікофармацевтичне дослідження
речових доказів (ПАР), судовомедич
не і судовонаркологічне обстеження
збувальника (злочинця) ПАР і покуп
ця (свідка) ПАР.
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У зв’язку із загостренням ситуації,
пов’язаної з незаконним обігом ПАР,
що створює безпосередню загрозу ге
нофонду нації, забезпеченню правопо
рядку, національній безпеці країни та
на виконання завдань, поставлених
МВС України, слідче управління
ГУМВС України в Харківській об
ласті продовжує проводити заходи
щодо удосконалення методики і так
тики розслідування та розкриття зло
чинів, пов’язаних з незаконним обігом
ПАР, вживати організаційні та прак
тичні заходи, спрямовані на оптимі
зацію взаємодії слідчих — експертів
НДЕКЦ, слідчих — оперативних пра
цівників служб БНОН, ВКР, УБОЗ,
слідчих — судових лікарів, слідчих —
судових наркологів, слідчих — судо
вих психіатрів, слідчих — судових
фармацевтів та інших з метою покра
щання стану об’єктивності, всебіч
ності, якості та повноти досудового
слідства. Так, загальні показники ро
боти слідчих підрозділів ГУМВС Ук
раїни в Харківській області відносно
розслідуваних наркозлочинів, пов’яза
них із незаконним обігом ПАР, за
5 місяців 2008 р. свідчать про те, що:
1) порушено 1 462 кримінальні справи
(у 2007 р. — 1120), з них за: ст. 305 КК
України — 1 (у 2007 р. — 0); ст. 307 КК
України — 223 (у 2007 р. — 268);
ст. 309 КК України — 1137 (у 2007 р. —
767); ст. 310 КК України — 1
(у 2007 р. — 3); ст. 311 КК України — 2
(у 2007 р. — 2); ст. 315 КК України — 2
(у 2007 р. — 4); ст. 317 КК України —
19 (у 2007 р. — 19); ст. 320 КК Украї
ни — 2 (у 2007 р. — 5); ст. 321 КК Ук
раїни — 75 (у 2007 р. — 52); 2) до суду
з обвинувальним висновком направ
лено 1 344 кримінальні справи по нар
козлочинам, пов’язаним із незакон
ним обігом ПАР, що становить 26,8 %
від загальної кількості кримінальних
справ (5 012 справ), направлених до
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суду з обвинувальним висновком. Із
зазначених 1 344 кримінальних справ
по наркозлочинам, 222 справи
(16,5 %) спрямовано до суду за ст. 307
КК України, 1 044 справи (77,7 %) — за
ст. 309 КК України, 19 справ (1,4 %) —
за ст. 317 КК України та 70 справ
(5,2 %) — за ст. 321 КК України; 3) до
кримінальної відповідальності при
тягнуто 1364 осіб (у 2007 р. — 1072), у
тому числі обрано запобіжний захід:
утримання під вартою — 194 (у
2007 р. — 164); підписка про невиїзд —
1 169 (у 2007 р. — 907); запобіжний
захід не застосовувався — 1 (у 2007 р. —
1). Із кримінальних справ, що перебу
вали у провадженні слідчих під
розділів МВРВ ГУМВС України в
Харківській області у 2008 р., як акту
альні приклади можна навести такі:
Приклад 1. Кримінальна справа, поруше
на 24 травня 2008 р. слідчим СВ ХМУ
ГУМВС України в Харківській області,
за ознаками складу злочину, передба
ченого ч. 2 ст. 307 КК України. Під час
проведення досудового слідства вста
новлено: 22 травня 2008 р. близько
21.00 громадянин К. у під’їзді будинку
(м. Харків) збув громадянину Г. 4 пігул
ки. Після проведення СХФЕ було вста
новлено, що це є особливо небезпечна
психотропна речовина МДМА вагою
0,1004 г. Крім того, того ж дня, близько
23.00, співробітниками служби БНОН
у присутності понятих з погодження
громадянина К. під час огляду кварти
ри було знайдено та вилучено 71 пігул
ку особливо небезпечної психотропної
речовини МДМА і 50 конвалют ЛЗ
«Трамадол». За фактом зберігання з ме
тою збуту отруйного ЛЗ «Трамадол»
2 червня 2008 р. слідчим відносно гро
мадянина К. порушено кримінальну
справу за ознакою злочину, передбаче
ного ч. 1 ст. 321 КК України. 24 травня
2008 р. громадянин К. був затриманий
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згідно зі ст. 115 КПК України, 27 трав
ня 2008 р. постановою Ленінського
районного суду м. Харкова строк за
тримання громадянина К. продовжено
до 10 діб, а 3 червня 2008 р. відносно
громадянина К. як запобіжний захід
обрано тримання під вартою. Досудове
слідство триває.
Приклад 2. Кримінальна справа, поруше
на 20 березня 2008 р. слідчим СУ
ГУМВС України в Харківській області,
за ознаками складу злочину, передба
ченого ч. 2 ст. 307 КК України. Під час
проведення досудового слідства вста
новлено: 19 березня 2008 р. о 16.00 у
під’їзді будинку (м. Ізюм Харківської
області) громадянин Л., 1970 р. н., не
законно збув громадянину Ш. полі
мерний пакет з порошкоподібною
речовиною, до складу якої, згідно з
висновком СХФЕ, входить особливо
небезпечний наркотичний засіб героїн
(діацетилморфін) вагою 0,2122 г, за що
отримав від останнього винагороду в
розмірі 300 грн. Того ж дня громадянин
Л. був затриманий працівниками служ
би БНОН, які виявили та вилучили у
нього полімерний пакет з порошко
подібною речовиною, до складу якої,
згідно з висновком СХФЕ, входить
особливо небезпечний наркотичний
засіб героїн (діацетилморфін) вагою
0,1897 г., який він незаконно придбав
та зберігав з метою збуту. 20 березня
2008 р. громадянин Л. був затриманий
згідно зі ст. 115 КПК України, 2 квітня
2008 р. постановою Київського район
ного суду м. Харкова відносно грома
дянина Л. як запобіжний захід обрано
тримання під вартою. 19 травня 2008 р.
кримінальна справа відповідно до
ст. 225 КПК України направлена до
прокуратури.

Протягом 5 місяців 2008 р. під
розділами органів внутрішніх справ у
Харківській області зареєстровано
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2 116 злочинів у сфері незаконного
обігу ПАР, що на 509 злочинів більше
показника 2007 р. (+ 32,27 %). Най
більше фактів злочинів зафіксовано у
Київському (261) і Дзержинському
(204) РВ. Отже, динаміка наркозло
чинності за 5 місяців 2008 р. порівня
но з аналогічним періодом 2007 р. у се
редньому по Харківській області ста
новить + 31,67 %, по місту + 32,67 %,
по селу + 28,55 %. Протягом 2008 р. на
підставі ст. 100 КПК України прокуро
ром скасовано 2 постанови слідчих
про порушення кримінальної справи
(3 у 2007 р.), що наведено нижче.
Приклад 3. Кримінальна справа, поруше
на 11 березня 2008 р. слідчим СВ Крас
ноградського РВ ГУМВС України в
Харківській області, за ознаками ч. 1
ст. 309 КК України. Матеріалами до
слідчої перевірки було встановлено,
що 29 лютого 2008 р. о 16.15 співро
бітниками міліції при проведенні огля
ду помешкання громадянина О. в
с. Пісчанка Красноградського рну в
кімнаті був виявлений та вилучений га
зетний пакунок, де знаходилася речо
вина рослинного походження, зелено
го кольору, в сухому подрібненому ви
гляді, яка згідно з довідкою судового
хімікофармацевтичного дослідження
є канабісом, особливо небезпечним
наркотичним засобом вагою 9,6853 г.,
яку він незаконно придбав і зберігав
для особистого використання без мети
збуту. 7 березня 2008 р. прокурором
Красноградського рну постанову
слідчого про порушення кримінальної
справи відмінено у зв’язку з тим, що
під час дослідчої перевірки мали місце
порушення норм КПК України у час
тині оформлення процесуальних доку
ментів. Тобто громадянин О. та поня
тий громадянин Л. надали письмові
пояснення прокурору району про те,
що протокол про огляд місця події від
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29 лютого 2008 р. було складено у
приміщенні Красноградського РВ, а не
за місцем мешкання громадянина О.,
як зазначено у протоколі.
Приклад 4. Кримінальна справа, поруше
на 2 квітня 2008 р. слідчим СВ Красно
градського РВ, за ознаками ч. 2 ст. 309
КК України. Матеріалами дослідчої
перевірки було встановлено, що 24 бе
резня 2008 р. о 19.30 співробітниками
міліції при проведенні огляду домово
лодіння громадянина К у с. Тишенків
ка Красноградського рну, на горищі
було виявлено та вилучено суху речо
вину рослинного походження, яка згід
но з довідкою судового хімікофарма
цевтичного дослідження є канабісом,
особливо небезпечним наркотичним
засобом, вагою 210,0 г., який він прид
бав і зберігав для особистого викорис
тання без мети збуту. 3 квітня 2008 р.
прокурором Красноградського рну
постанову слідчого про порушення
кримінальної справи відмінено у зв’яз
ку з тим, що під час перевірки мали
місце порушення норм КПК України в
частині оформлення процесуальних
документів (під час дослідчої перевірки
не встановлено, кому саме належить
приміщення, в якому співробітники
міліції вилучили ПАР, не опитано влас
ників будинку громадян К., О., Н., Ф.,
а також не опитано працівників міліції,
які виявили та вилучили на горищі у
громадянина К. ПАР).

Проблемним питанням при розслі
дуванні кримінальних справ по нар
козлочинам, як і справ загальнокри
мінальної спрямованості, є неритміч
ність надходження матеріалів дослід
чої перевірки, здебільшого наприкінці
місяця, що, у свою чергу, впливає на
якість та строки закінчення досудово
го слідства. Так, протягом 5 місяців
2008 р. на додаткове розслідування по
вернено 13 кримінальних справ по
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наркозлочинам (2 з яких — у травні
2008 р.), що становить 15,6 % від за
гальної кількості направлених на до
даткове розслідування у звітному
періоді — 82 кримінальні справи. Як
приклад можна навести таке:
Приклад 5. Кримінальна справа, що пере
бувала у провадженні СВ Червоно
заводського РВ, повернена на додатко
ве розслідування постановою Червоно
заводського районного суду м. Харкова
у зв’язку з неявкою на судове засідання
свідків — двох понятих, які були при
сутні при виявленні та вилученні нар
котичного засобу у громадянина К.,
обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК Ук
раїни.

Погіршення якості досудового
слідства відбувається насамперед у
тих підрозділах, де, як правило, в умо
вах «дефіциту» матеріалів з особою
наприкінці звітного періоду має місце
значне посилення зусиль органу
дізнання (БНОН, ВКР, ГБ) для збіль
шення кількості розслідуваних справ
при незадовільному забезпеченні
слідчих підрозділів матеріалами з осо
бою, неритмічному їх надходженні та
слабкому оперативному супрово
дженні, а також там, де робота прово
диться аврально, що, у свою чергу,
призводить до перевантаження слід
чих і впливає на зростання ймовір
ності допущення помилок розсліду
вання.
Враховуючи викладене з метою
поліпшення роботи щодо попереджен
ня, розкриття та розслідування кримі
нальних справ, пов’язаних із незакон
ним обігом ПАР, нами запропоновано
таке: 1) продовжити судовофарма
цевтичний моніторинг і зональний
контроль за станом розкриття та роз
слідування кримінальних справ цієї
категорії, зменшити кількість справ,
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провадження за якими зупинено, та
вимагати від оперативних працівників
якісного і своєчасного виконання до
ручень слідчих, які надаються під час
досудового слідства співробітникам
БНОН, ВКР та інших служб; 2) про
тягом 2010 р. перевіряти кримінальні
справи, порушені за статтями 305–321
КК України, досудове слідство за яки
ми зупинено на підставі п. 1–3 ст. 206
КПК України; визначати перспек
тивні до розкриття та вживати заходи
щодо їх розслідування; згідно зі ст. 114
і 118 КПК України надати відповідні
окремі доручення органам дізнання
МВРВ та служби БНОН; 3) для удо
сконалення взаємодії слідчих зі служ
бою БНОН під час проведення опера
тивних закупок, контрольованих по
ставок ПАР забезпечити та досягти
того, щоб на місце події виїжджали
слідчі, які спеціалізуються на розслі
дуванні злочинів по лінії БНОН, та
експерти НДЕКЦ для якісного огляду
місця події із застосуванням відео та
фотозйомки, вилучення речових дока
зів, які мають значення у справі; 4) на
виконання наказів МВС України до
могтися того, щоб первинні матеріали,
де містяться ознаки злочинів, передба
чених статтями 305–322 КК України,
містили довідки судових лікарів, судо
вих наркологів, судових фармацевтів
щодо характерних тілесних ушкод
жень (або хвороб) у осіб, які вживають
ПАР (внутрішньом’язово, внутріш
ньовенно, підшкірно), знаходження у
слині, крові, сечі та біоматеріалах лю
дини продуктів розпаду ПАР, а також
відповідну вагу діючої речовини у
суміші/рідині ПАР; 5) брати участь у
заходах, які проводяться у державі
при координації МВС України щодо
оперативнопрофілактичних відпра
цюваннях «Батискаф», «Мак2010»,
«Жебрак», «Трал», «Канікули», «Лі
то» та ін.; 6) ГУМВС України в
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Харківській області разом з Національ
ною юридичною академією України
імені Ярослава Мудрого, Національ
ним фармацевтичним університетом
при підтримці Харківської обласної
державної адміністрації та Харківської
обласної ради 19–20 листопада 2010 р.
провести круглий стіл «Медикофар
мацевтичний кластер єврорегіону
«Слобожанщина» як складовий еле
мент регіональної програми реалізації
державної політики у сфері боротьби із
злочинністю та порушеннями правил
обігу психоактивних речовин на
2011–2017 рр.» у рамках VII Міжнарод
ної науковопрактичної конференції
«Судова фармація, доказова фармація
та фармацевтичне законодавство як
складові фармацевтичного права у про
грамі реалізації державної політики у
сфері боротьби із злочинністю та пору
шеннями правил обігу психоактивних
речовин на 2011–2017 рр.».
Отже, можна дійти таких висновків:
1) органу дізнання при перевірці ма
теріалів, що мають ознаки злочинів за
статтями 305–322 КК України, необ
хідно проводити судове хімікофарма

цевтичне дослідження речових доказів
(ПАР), судовомедичне і судовонар
кологічне обстеження збувальника
ПАР, покупця ПАР, що потрібно
закріпити у відповідному наказі МВС
України; 2) виникає необхідність ство
рення Державної служби наркоконтро
лю при КМ України та Слідчого
комітету України для підвищення
ефективності взаємодії слідчого з орга
ном дізнання, виконання Конституції
України, законів України та відпо
відних наказів МВС України, в яких на
слідчого покладено відповідальність за
якість, повноту і всебічність розсліду
вання кримінальних справ і, таким
чином, захисту прав і свобод, життя і
здоров’я громадян; 3) треба розробити
та прийняти відповідні закони України
«Про Державну службу наркоконтро
лю України» та «Про Слідчий комітет
України».
Таким чином, досліджено стан су
довофармацевтичного забезпечення
розслідування кримінальних справ,
пов’язаних із незаконним обігом ПАР,
щодо укріплення національної безпе
ки України.
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Шаповалов В. В. Стан судовофармацевтичного забезпечення розслідування кримінальних
справ, пов’язаних із незаконним обігом психоактивних речовин
Анотація. Психічне здоров’я населення та доступність хворих до ПАР є важливою держав
ною проблемою в системі охорони здоров’я й об’єктами національної безпеки в Україні. Підви
щення якості МВС України у протидії наркозлочинності та порушенню правил обігу ЛЗ всіх кла
сифікаційноправових груп сприяє забезпеченню балансу інтересів держави і громадянина —
хворого на наркоманію, ВІЛ/СНІД, онкологічні та інші розлади здоров’я у доступності без об
меження до життєво необхідних ліків з психоактивними властивостями, що віднесені державою
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до контрольованих засобів і речовин. Зазначене викликає необхідність перебудови системи
МВС України.
Ключові слова: незаконний обіг, психоактивні речовини, національна безпека.
Шаповалов В. В. Состояние судебнофармацевтического обеспечения расследования уго
ловных дел, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ
Аннотация. Психическое здоровье населения и доступность больных к ПАВ являются важ
ной государственной проблемой в системе здравоохранения и объектами национальной
безопасности в Украине. Повышение качества МВД Украины в противодействии наркопрес
тупности и нарушению правил оборота ЛС всех классификационноправовых групп способст
вует обеспечению баланса интересов государства и гражданина — больного наркоманией,
ВИЧ/СПИДом, онкологическими и другими расстройствами здоровья в доступности без огра
ничений к жизненно необходимым лекарствам с психоактивными свойствами, которые отнесе
ны государством к контролирующим средствам и веществам. Выше изложенное вызывает не
обходимость реформирования системы МВД Украины.
Ключевые слова: незаконный оборот, психоактивные вещества, национальная безопас
ность.
Shapovalov V. Condition of the forensic & pharmaceutical provision for investigation of criminal
cases in the area of illegal psychoactive substances
Annotation. Psychical wellness of the population and accessibility for patients to the PAS are
important state problem in the system of humans’ and citizens’ healthcare and that are objects of the
national security in Ukraine. Improving of operational measures and prejudicial investigation qual
ity according to the counteraction of narcocrimes and violations in the medicines’ turnover sphere
comes to the provision of balance between state and citizen interests. Above stated causes need of
realignment of the MIA of Ukraine system.
Key words: illegal turnover, psychoactive substances, national security.
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Г

лобалізація фінансових відносин,
розвиток комп’ютерних техноло
гій започаткували новий напрям
у банківській справі — інтернетбан
кінг. Це пов’язано насамперед зі ство
ренням нових захищених технологій
передавання інформації в Інтернеті
(SSL, HBCI, SET тощо).
Електронні банківські послуги, або
ебанкінг — зовсім не екзотичний
фінансовий інструмент та не додатко
вий напрям банківської діяльності. Це
новий спосіб здійснення банківських
бізнеспроцесів, суть якого полягає у
проведенні трансакцій за допомогою
електронних мереж. У зазначеному
сенсі електронні банківські послуги є
важливою частиною електронного
бізнесу, ебанкінг містить такі напря
ми, як онлайнове інформаційне обслу
говування, емісія цифрових грошей,
електронні платежі та розрахунки, а
також депозитні, позичкові, валютні
та інвестиційні операції, здійснені
електронним способом. Це визначен
ня використовується як узагальнюю

че, воно підходить для всіх форм
електронного доступу клієнтів до
банківських послуг [2, 39].
Питання виникнення та розвитку
такої нетрадиційної банківської по
слуги, як надання банківських послуг
за допомогою Інтернету в Україні, чи
як її ще називають інтернетбанкінг,
потребує ґрунтовних досліджень, воно
є предметом науковотеоретичних
праць таких вчених, як М. Деменков,
О. Брегеда, М. Грачева, М. Мрочко,
Г. Юрчук та ін.
У мережі Інтернет різні фінансові
послуги можуть бути запропоновані
великій кількості клієнтів із меншими
витратами в будьякий час і з будь
якої точки планети. І хоч інтернет
банкінг поки що не набув в Україні на
лежного розвитку, інтерес вітчизня
них комерційних банків до нього зрос
тає. У найбільш розвинених країнах
світу найперспективнішим способом
електронного надання банківських по
слуг є надання останніх через систему
Інтернет.
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Закон України «Про банки та
банківську діяльність» від 7 грудня
2000 р. № 2121ІІІ, на жаль, не містить
визначень «Інтернетбанкінг» і «бан
ківське обслуговування за допомогою
Інтернету». Лише в Листі Департа
менту платіжних систем Національно
го банку України «Про надання інфор
мації про використання Інтернеттех
нологій клієнтами банків при здій
сненні розрахунків» від 13 червня
2007 р. № 25112/11516023 згадуєть
ся про програмний продукт інтернет
банкінг, тому відсутність законодавчо
го регулювання цієї нетрадиційної
банківської операції уповільнює її
розвиток та поширення на території
України.
Думається, що не зайвим буде роз
гляд головних переваг цієї нетради
ційної банківської операції. Як під
тверджує світовий досвід, зокрема
Скандинавських країн і США, голо
вними перевагами інтернетбанкінгу
над традиційними банківськими тех
нологіями є:
• спрощена процедура реєстра
ції, яку в деяких банках можна пройти
за кілька хвилин;
• цілодобовий доступ до рахунку
із будьякої точки планети;
• найсвіжіша інформація про
стан рахунку і трансакції;
• нижча плата за обслуговуван
ня та вищі ставки за депозитами, а та
кож встановлення різних знижок [4,
131];
• інтернетбанкінг надає клієнту
можливість доступу до своїх рахунків,
дає змогу здійснювати всі необхідні
трансакції: від сплати комунальних
платежів переказів — до отримання
кредитів та проведення операцій на
валютному фондовому ринках.
Необхідно зробити наголос на тому,
що новий канал фінансових послуг
розвивається дуже динамічно. Еру
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інтернетбанкінгу розпочав у США
18 жовтня 1995 р. Security First Network
Bank [6]. За перші півтора року існу
вання банку середньомісячний при
ріст його капіталу становив 20 %, ак
тиви зросли до 40 млн доларів, а
кількість клієнтських рахунків — до
10 тисяч. Із серпня 2001 р. SFNB став
частиною Centura Bank [7], що входить
до RBC Financial Group, створеної
нещодавно Royal Bank of Canada.
В Європі першим віртуальним банком
був німецький Advance Bank [8],
дочірня структура Дрезденської бан
ківської групи. Він розпочав свою
діяльність у 1996 р. і поступово став
порталом комплексного фінансового
обслуговування [5, 52].
На сьогодні банківський інтернет
сервіс на Заході є одним із найди
намічніших сегментів електронної ко
мерції. Уже зараз можна говорити про
формування цього сектору ринку по
слуг — близько 80 з 100 найбільших
банків надають послуги інтернет
банкінгу.
Обслуговування клієнтів за допо
могою інтернетбанкінгу на Заході є
вельми популярним. Зростають як об
сяги надання послуг, так і кількість
віртуальних банків та їх користувачів.
За звітом аналітичної компанії Fitch
IBCA частка клієнтів найбільших
європейських банків, які користують
ся послугою інтернетбанкінгу, пере
вищує 10 %: SE Banken (Швеція) —
380 000 клієнтів (25 % від загальної
кількості клієнтів), MeritaNorbanken
(Фінляндія/Швеція) — 1 030 000
(15 %), Deutsche Bank (Німеччина) —
650 000 (8 %), Barclays (Велика Бри
танія) — 540 000 (4 %), BSCH
(Іспанія) — 500 000 (2 %). У США
майже всі лідери американського бан
ківського бізнесу надають послугу ін
тернетбанкінгу — Citicorp, Chase, Bank
of America, Wachovia/First Union, Wells
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Fargo та інші, які поступово стають
своєрідними «супермаркетами» фі
нансових інтернетпослуг. За даними
Online banking report, у світі налі
чується близько 2 000 банків та інших
кредитних організацій, які пропонува
ли своїм клієнтам послуги інтернет
банкінгу.
Очевидно, що у розвинених країнах
ринок фінансових інтернетпослуг
майже вже відбувся. Лідерство поді
лили між собою Америка та Європа:
американці частіше й активніше кори
стуються брокерськими послугами,
європейці — банківськими.
В Україні декілька банків надають
послуги з Інтернетбанкінгу, а саме:
Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль,
Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Universal
Банк, ОТP Bank, Родовід Банк, «СЕБ
Банк», ПУМБ та VAB BANK.
В умовах сьогодення сформувалося
декілька моделей онлайнового банків
ського бізнесу. Це інтернетпідрозділ
традиційного (офлайнового) банку,
який доповнює мережу філій і теле
фонних центрів: інтернетбанк, засно
ваний офлайновим банком у вигляді
самостійної юридичної особи зі своєю
торговою маркою (у Німеччині банки
такої моделі називаються директбан
ками); віртуальний банк (аналог
інтернетбанку, організований небан
ківської компанією, найчастіше стра
ховою чи технологічною); агрегатор
електронного фінансового супермар
кету (банк, що здійснює вебпродажу
як своїх, так і пропонованих іншими
фінансовими інститутами послуг).
У світі найбільш поширеними є
перші дві моделі, причому інтернет
підрозділ зазвичай використовується
для операцій на внутрішньому фінан
совому ринку, а інтернетбанк — для
виходу за кордон (у першу чергу на
ринки країн, що розвиваються), ос
кільки саме він забезпечує необхідну
164

для зарубіжної діяльності гнучкість у
використанні фінансових інструмен
тів, встановленні тарифів і відборі
клієнтів [2, 41].
У банківській практиці комерційні
банки за видами операцій, які вони ви
конують, поділяються на універсальні
та спеціалізовані. Цілком прийнятний
такий поділ і для інтернетбанків. Од
нак, поряд із цим, інтернетбанки
можна класифікувати за типом гро
шей, які вони обслуговують (звичайні
в електронному вигляді; умовна валю
та, що має свою назву і курс), а також
за часткою послуг, які вони надають за
допомогою мережі Інтернет.
Останнім часом все більшого по
ширення набувають правовідносини,
які виникають за допомогою Інтерне
ту. Перший крок до законодавчого ре
гулювання інтернетбанкінгу був
зроблений шляхом прийняття Закону
України «Про електронний цифровий
підпис» від 22 травня 2003 р. № 852IV.
Не зайвим було б також закріплення
прав та обов’язків обох сторін, учас
ників правовідносин на законодавчо
му рівні шляхом прийняття закону
«Про Інтернет» чи доповненням ЦК
України, а саме глави 74 «Розрахун
ки» параграфом 6 «Розрахунки через
інтернетбанкінг», який би регулював
правовідносини, які виникають у
сфері інтернетбанкінгу.
Думається, що правовідносини па
раграфу 6 «Розрахунки через інтер
нетбанкінг» повинні відображати та
ку схему регулювання:
1. Одна сторона (клієнтпоку
пець) на сайті другої сторони (продав
ця) знаходить інформацію про товари,
послуги, операції, які можливо замо
вити, заповнює певну форму для їх
придбання, здійснення, зазначивши в
ній назву фірми (для юридичних осіб)
чи прізвище (для фізичних осіб), адре
су, суму та форму платежу, реквізити
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банку, номер свого рахунку тощо і над
силає її другій стороні (продавцю).
Тобто покупець послуги виписує елек
тронний чек, підписує електронним
підписом і пересилає його одержува
чеві. З метою забезпечення більшої
надійності та безпеки номер чекового
рахунку можна закодувати відкритим
ключем банку.
У такому випадку форма договору
буде електронна, тому що покупець
послуги заповнює довідку у режимі
онлайн, використовуючи свій елек
тронноцифровий підпис.
При цьому сторони встановлюють,
що документи, підписані електронно
цифровим підписом, розглядаються
як такi, що мають юридичну силу на
рiвнi з паперовими розрахунковими
документами, якi пiдписанi посадови
ми особами та завiренi печатками Бан
ку i Клiєнта.
2. Продавець, отримавши від по
купця заявку, фіксує її та в автоматич
ному режимі відправляє до банку по
купця, адресу якого вказано покуп
цем. Для убезпечення себе, продавець
перевіряє адресу за електронним
довідником адрес банків, які працю
ють у системі Інтернет. Продавець мо
же також зробити запит про покупця,
звернувшись за відповідною інфор
мацією до свого банку.
Встановлюється, що Сторони зобо
в’язуються приймати до виконання
платіжні документи, підписані елек
тронноцифровим підписом за допомо
гою програмного забезпечення Банку.
3. Банк покупця перевіряє на
явність коштів на рахунку клієнта і
надсилає йому інформацію за поперед
ньо узгодженою електронною адресою.
Якщо є попередня домовленість по
купця зі своїм банком, він може також
отримати відомості про продавця.
4. Покупець перевіряє інфор
мацію (відповідність форм платежу,
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суми тощо) і пересилає документ зно
ву в банк, додавши при цьому відпо
відний шифр, який підтверджує його
згоду на проведення платежу. Цей
шифр повинен бути дійсним лише на
одну трансакцію. Шифри для автори
зації платежу клієнт отримує зазда
легідь за домовленістю з банком; він
може використати так званий генера
тор одноразових ключів чи інші засо
би шифрування.
5. Банк покупця, отримавши
підтвердження від клієнта, здійснює
платіж (передоплату) або «бронює» на
окремому рахунку відповідну суму
(доміциляція інтернетплатежу), про
що повідомляє продавця безпосеред
ньо або через його банк.
Клієнт, а при угоді купліпродажу
покупець, повинен негайно повідо
мляти Банк про випадки помилково
зарахованих (перерахованих) коштів.
Банк забезпечує оперативне роз’яс
нення та консультацiї з питань, по
в’язаних з експлуатацією системи, ор
ганiзує лiквiдацiю вiдмов протягом
певного встановленого домовленістю
Сторін строку з моменту звернення до
Банку та реєстрації заявки Клієнта,
покупця послуги.
6. Продавець надає послугу або до
ставляє товар покупцеві. У разі «бро
нювання» коштів на рахунку оплата
може здійснюватися за такими варіан
тами: а) за розпорядженням покупця
після отримання товару; б) через пев
ний час після отримання товару, що
дає покупцю змогу відмовитися від
угоди; в) проти виставленого чека
(векселя), платіжної вимоги, доку
ментів (принцип акредитива).
7. Банк продавця повідомляє сво
го клієнта про надходження коштів на
його рахунок.
8. У випадках, коли Сторона
втратила контроль за використанням
носіїв інформації з ключами електрон
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ноцифрового підпису, незалежно від
наявності чи відсутності відомостей
про їх несанкціоноване використання,
вона повинна негайно сповістити про
це банківську установу. Ключ елек
тронноцифрового підпису Клієнта,
що вийшов з під контролю, не підлягає
подальшому використанню та Банк
припиняє виконання розпорядження
Клієнта з використанням такого клю
ча електронноцифрового підпису.
9. Сторони мають встановити, що
вiдповiдальнiсть за достовірність
оформлення документів за допомогою
електронноцифрового підпису, цілко
вито буде покладатися на Клієнта.
Сторони також домовляються, що у
випадку встановлення фіктивності
оформленого за допомогою електрон
ноцифрового підпису документа,
збитки, заподiянi одній зі Сторін Уго
ди або третім особам, в результатi
здійсненої на пiдставi такого фiктив
ного документа операцiї, пiдлягають
вiдшкодуванню за рахунок Сторони
від імені якої було оформлено такий
документ.
10. У разі зміни осіб, яким надано
право підпису розрахункових доку
ментів, а також при зміні юридичної
чи фактичної адреси, Клієнт зо
бов’язаний повідомити про це Банк
наданням відповідно оформлених до
кументів не пізніше трьох робочих
днів з дня здійснення таких змін. При
цьому відповідальність за своєчасну
зміну ключів електронноцифрового
підпису та переоформлення відпо
відних документів цілком покла
дається на Клієнта.
Якщо існує система відкритого до
ступу до інформації контрагентів, по
купець і продавець можуть наводити
довідки один про одного самостійно
через спеціалізовані інформаційні
служби, банки контрагентів тощо, не
звертаючись до послуг своїх банків.
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Як стверджує О. Брегеда, завдяки
сучасним банківським технологіям та
системі Інтернет українські банки мо
жуть запропонувати клієнтам принци
пово новий пакет послуг — персо
нальні електронні послуги. Найпро
стіша форма таких послуг для юридич
них осіб — формування банком на
своєму сайті переліку надійних клієн
тів, згрупованих за певною ознакою
(наприклад галузевою), зі стислою
інформацією про фірму (її поштова ад
реса, телефони, факс, електронна по
шта, адреса в Інтернеті), даними про
основну продукцію та її товарні якості,
ціни тощо. Ця легкодоступна для будь
якого користувача системи Інтернет
інформація допоможе клієнтам банку
знайти вигідних контрагентів та роз
ширити свою діяльність, що, звісно,
позитивно впливатиме і на сам банк.
Банк може запропонувати фінансо
воелектронний маркетинг (ФЕМ),
коли клієнт за його допомогою здій
снює пошук контрагентів у системі
Інтернет, отримує від нього електрон
нофінансову консультацію стосовно
цієї операції та укладає угоду. Така
консультація може містити довідку
про контрагентів, отриману від банку
кореспондента або спеціалізованої
фірми (наприклад, у Німеччині фірма
«Shufa» накопичує відповідну інфор
мацію про юридичних осіб і потім про
дає її, насамперед банкам). Банк може
також порадити, яку форму оплати
вибрати, та запропонувати свої елек
тронні послуги: відкриття акредитива
в режимі реального часу, забезпечення
відстрочки платежів на обумовлений
покупцем та продавцем термін, надан
ня гарантії, у тому числі підтвердже
ної віртуальним банком контрагента,
видача кредиту в режимі овердрафту
[1, 24–25].
М. Деменков вважає, що при обслу
говуванні клієнтів через Інтернет бан
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТУ

ку необхідно дотримуватись таких ос
новних принципів банківського об
слуговування:
1. Доступності. Як будьякий
інший банківський продукт, послуги,
що надаються через Інтернет мають
бути доступні кожному. Це означає,
що не повинні існувати обмеження
для клієнтів, наприклад за розміром
статутного фонду, за видом госпо
дарської діяльності тощо.
2. Простоти використання. Ко
жен із запропонованих банківських
продуктів має бути максимально про
стим. Робота з ним не повинна займати
у клієнта багато часу, процес освоєння
має бути швидким і доступним.
3. Конфіденційності. Банк має га
рантувати клієнту захищеність інфор
мації, яка стосується безпосередньо
клієнта, роботи та його контрагентів
від несанкціонованого доступу. Цей
принцип особливо актуальний для об
слуговування клієнтів через Інтернет.
4. Оперативності. Всі операції,
які здійснює клієнт, мають відобража
тися у банку «in real time». В іншому
випадку послуги через Інтернет втра
чають сенс.
5. Комплексності. Ідеальним є
варіант, коли банк повністю дублює
свої послуги через Інтернет, тобто на
дає через Інтернет ті самі послуги, що
й через відділення банку. Сьогодні
практичне дотримання цього принци
пу є питанням майбутнього у зв’язку з
недосконалістю вітчизняного законо
давства, що не дає змоги ідентифікува
ти особу без її відвідування банку.
6. Збереження цілісності інфор
мації. Інформація про операцію ніким
не може бути змінена, виправлена або
доповнена.
7. Аутентифікації. Покупці та
продавці мають бути впевнені, що всі
сторони, що беруть участь в операції, є
тими, за кого вони себе видають.
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8. Гарантії ризиків продавця.
Здійснюючи торгівлю в Інтернеті,
продавець піддається багатьом ризи
кам, пов’язаним із відмовами від това
ру і несумлінністю покупця. Величина
ризиків має бути узгоджена з провай
дером платіжної системи та іншими
організаціями, включеними в торгові
ланцюги за допомогою спеціальних
угод.
9. Мінімізації плати за тран
закцію. Плата за обробку транзакцій
замовлення та оплата товарів, природ
но, входять до їх вартості, тому зни
ження ціни транзакції збільшує кон
курентоспроможність. Важливо зазна
чити, що транзакція має бути сплачена
у будьякому випадку, навіть за відмо
ви покупця від товару.
Простота схеми проведення пла
тежів, на жаль, компенсується трудно
щами її впровадження в Україні. Поки
що не набули поширення чекові схеми
і немає відповідних сертифікаційних
центрів [3, 59].
Парадоксальним є також те, що
електронні гроші не мають жодної
юридичної основи, оскільки система
тримається винятково на довірі. Так,
наприклад, усім відомі компанії Visa й
MasterCard фізично не існує, тобто не
має ніякого «ТОВ Visa», до якої на ви
падок чого можна висунути претензії.
Процедура укладення угоди між
контрагентами, яка зазвичай триває
днями, а то й місяцями, пов’язана з те
лефонними, факсовими витратами,
персональними переговорами, за до
помогою електронної системи та
віртуального банкінгу, може бути про
ведена протягом кількох годин, що
значно зменшить матеріальні витрати
та витрати часу.
Легалізація Інтернетбанкінгу в
Україні через впровадження відпо
відних законодавчих норм, дасть змо
гу банківським установам зі своїми
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безпечними та надійними каналами
зв’язку вже найближчим часом стати

опорою
Україні.

електронного

бізнесу

в
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18

лютого 2009 р. на засіданні
Комітету Верховної Ради Ук
раїни з питань законодавчого забезпе
чення правоохоронної діяльності по
передньо розглянуто Концепцію пра
вового забезпечення реформування
правоохоронних органів України.
У пресрелізі цього Комітету вка
зується на необхідності створення
ефективної системи правоохоронних
органів, яка б ґрунтувалася на загаль
нолюдських цінностях, увібрала б
найкращі здобутки міжнародного
досвіду [1]. Оскільки в Концепції кон
кретно не згадується Міжнародна
організація кримінальної поліції
(МОКП), можна припустити, що у
підрозділі кримінальної міліції в сис
темі Національної міліції продовжить
виконувати свої функції Укрбюро
Інтерполу. Діяльність Інтерполу в Ук
раїні спонукає здійснити реалізацію
задекларованої мети згаданого проек
ту Концепції, у розрізі встановлення
відповідності між завданнями та
функціями організації, щоб забезпечи
ти належний рівень захисту прав і
законних інтересів особи.
З кожним роком міжнародні уста
нови все більш активно беруть участь
у здійсненні державної влади. Для то

го щоб не втратити можливість, як за
безпечити постраждалих людей адек
ватним правовим захистом, так і
відшкодувати понесені збитки, дер
жаві необхідно мати засоби стриму
вань і противаг. У контексті обґрунту
вання реформування статусу служби
та діяльності МОКПІнтерпол у
нашій державі необхідно конкретизу
вати національні пріоритети, а для по
дальшого розвитку правової держави
усвідомити доцільність акцентування
уваги на підзвітності міжнародних ор
ганізацій з метою упередження нега
тивних проявів їх діяльності в Україні
на фізичних особах.
Дослідженням діяльності Інтерпо
лу займалися Я. Бельсон, К. Родіо
нов. Міжнародноправовий статус
Інтерполу та питання розвитку інсти
туційної системи організації дослі
джували О. Бандурка, А. Мацко,
В. Овчинський, В. Самарін, В. Сме
лік. Окремі питання до контексту за
гальних проблем міжнародної систе
ми співробітництва у боротьбі зі
злочинністю функціонування МОКП
розглядали автори: С. Бородін, Л. Га
ленська, Г. Ігнатенко, І. Карпец,
Є. Ляхов. Поза увагою неможливо за
лишити праці, присвячені історії
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Інтерполу та порядку його функціону
вання, західних авторів: М. Фунера
(M. Fooner) та П. Лі (P. Lee),
Ф. Бреслера (F. Bresler), А. Боссарда
(A. Bossard), А. Ноубл (I. Noble). Про
те у цій сфері спостерігається чимало
прогалин, заповненню однієї з них
присвячено цю статтю.
Її мета полягає у висвітленні науко
вої позиції типології порівняльного
права про потенційні ризики право
творчості та надання пропозиції (по
м’якшення ризику) з реформування
внутрішнього права для врегулювання
відповідності статусу служби та діяль
ності МОКП в Україні.
Спочатку розглянемо за яких умов
послаблюються позиції держави як
традиційного посередника у захисті
прав людини. Заклик міжнародних
організацій до підвищення відпові
дальності правоохоронних органів
країн з надання постраждалим особам
адекватних засобів звернення для
відстоювання своїх прав та отримання
компенсації за понесені збитки стало
звичайним лозунгом останніх кількох
десятиліть.
Аналогічну функцію, з питань про
тидії злочинності, подібну правовій
системі держав здійснює Інтерпол.
Проте вивчення актів Інтерполу дає
змогу дійти висновку про наявність
деталізації різноманітних аспектів
діяльності цієї організації, що веде до

збільшення кількості обов’язкових
рішень МОКП, які становлять не
від’ємний елемент правової основи.
Більше того, міжнародна інсти
туційна система Інтерполу поступово
стимулює чіткий розподіл відпові
дальності з органами, які здійснюють
державну владу, і створює тим самим
так звані спільні зони впливу.
Згідно з цим соціальні функції пра
ва, які виконуються в житті суспіль
ства, такі як захист особистості і роз
поділу ресурсів, поглинаються міжна
родним правовим порядком та втрача
ють національне розмаїття. З іншої точ
ки зору, загальна зона впливу висвітлює
ситуацію, в якій фізична особа — на
місцевому рівні — страждає від проблем
чи негативних наслідків у результаті
здійснення державної влади як держа
вою, так і міжнародною організацією,
або обома [3, 292]. У цій ситуації майже
неможливо визначити, хто повинен не
сти відповідальність (див. рис. 1).
З огляду на такий підхід, корисно
поглянути на національну правову си
стему як потенційний шлях до підви
щення відповідальності міжнародної
організації. Наприклад, проведення
аналізу впливу міжнародного права з
внутрішнім правом України на грома
дянина конкретизує появу спільної
зони впливу.
Перш за все, корисно відобразити
наш спосіб дії наступними чотирма ре

Рис. 1. Спільна зона впливу
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рис. 2).
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Рис. 2. Чотири режими порівняння права

Для посилення методологічних ви
мог до правотворчості необхідно з’ясу
вати, який «режим» або форму право
вого порівняння використовувати, то
му що різні режими можуть викорис
товуватися з різних міркувань ризику.
У межах цієї основної типології перед
бачено, що в першу чергу горизонталь
не порівняння вказує на статус, вста
новлений правовою системою в
міжнародному чи/та національному
рівні, а вертикальне — на існування
регулятивних норм та правил, які за
безпечують функціонування органі
зації та діяльності її працівників на
міжнародному чи/та національному
рівнях [3, 295]. Реалізовуючи наше
прагнення обґрунтувати реформуван
ня статусу служби та діяльності Інтер
полу в Україні, пропонуємо здійснити
такі порівняння права:
1. Між правовою системою на
національному рівні (наприклад, за
конів України «Про оперативнороз
шукову діяльність» та «Про організа
ційноправові основи боротьби з орга
нізованою злочинністю», зміни до
яких у квітні 2004 р. вже пропонував
внести народний депутат України
М. Добкін, стосовно повноважень
Національного центрального бюро
Інтерполу в Україні) [2].
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2. Серед правових систем
і режимів діяльності на міжна
родному рівні (норми права
міжнародних організацій регу
люють відносини усередині
організації, тобто між органа
ми організації та державами як
її учасницями. Якщо розгляну
ти співвідношення права між
народних організацій з міжна
родним правом, то міжнародна
організація в першому випад
ку виступає як суб’єкт відно
син, які складаються в її інсти
туційній системі, у другому — як
суб’єкт відносин, які складаються між
організацією та державами, з іншими
організаціями [7].
Можна говорити і про те, що внут
рішньоорганізаційні норми набувають
«корпоративний» характер, обмежую
чись у колі адресатів, що робить їх
схожими на норми відомчих норма
тивноправових актів.
Оскільки було зазначено, що право
міжнародних організацій перебуває у
стані формування, досить важко прове
сти його поділ на галузі. Розглядаючи
сукупність норм, які регулюють
діяльність Інтерполу, можна виокреми
ти адміністративнофінансові норми.
3.
Зверху вниз, яке необхідно в
контексті інтернаціоналізації міжна
родних норм і правил, термінології та
ідеології для впровадження в націо
нальній правовій системі (історії най
більш прогресивних правових систем
вказують нам, що значною мірою їх
формування здійснюється за рахунок
позитивних запозичень нормативно
правового регулювання з інших
держав та їх впровадження у законо
давство) [6, 305].
4. Знизу вгору, останній режим
правового порівняння є доволі скеп
тичним, оскільки ґрунтується на пере
несенні національної правової систе
ми до міжнародного рівня, всупереч
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твердження про несумісність на
ціональних та міжнародних правових
норм.
Г. Гаттерідж (Н. Gutteridge), слушно
вказує, що оскільки зв’язок або
спорідненість при порівнянні міжна
родних прав та норм взагалі існує, то з
метою упередження впливу тіньового
характеру на національне право, ос
таннє необхідно розглядати як інстру
мент, який має бути задіяним для роз
витку закону [4, 58].
Скептицизм щодо режиму верти
кального правового порівняння «зни
зу вгору» можна пояснити відсутністю
методологічних досліджень у цій
сфері. Природно, що працівники Укр
бюро Інтерполу виконують свої функ
ції в останньому режимі значну
кількість часу, на жаль, не конкретизу
ючи та відверто не висвітлюючи свою
діяльність. Тому доцільним вважаємо
додати зауваження Дж. Вінера
(J. Wiener) про існування багатьох
прикладів вертикально правових за
позичень між національним та міжна
родним правом на практиці, тому не
обхідно застосовувати більш суворий
аналітичний підхід до того, чому, як і
коли така трансплантація відбуваєть
ся та в якому випадку ми повинні бути
причетні до її проведення [5, 78].
Зважаючи на викладене, ми ствер
джуємо, що при використанні режиму
вертикального порівняння скепти
цизм може бути здоровим — особливо,
коли він спрямований на виявлення та
пом’якшення ризиків у правотвор
чості. Робота у режимі «знизу вгору» з
використанням порівняльноправо

вих методів, на нашу думку, є виправ
даною, особливо всередині «спільної
зони впливу».
Хоч і можуть бути розбіжності що
до ступеня ризику при використанні
вказаних вище чотирьох видів право
вих порівнянь, остаточної відповіді,
який з них є оптимальним для обґрун
тування реформування статусу служ
би та діяльності працівників Інтерпо
лу в Україні, дати неможливо. Проте
це дає підстави вважати, що необхідно
продовжувати розвідку за допомогою
цих порівняльних методик, оскільки
очікується зростання впливу міжна
родного права.
Природно, що у разі конкретизації
у внутрішньому праві нашої держави
статусу Інтерполу негативна зона
впливу міжнародного права на грома
дян України зменшиться, крім того,
воно суттєво вплине на чітке розмежу
вання функцій у рамках існуючого
Укрбюро МОКП. Необхідність рефор
мування цієї інституції у внутрішньо
му праві України аргументується
поліпшенням економічних наслідків
не тільки для громадян, а й для держа
ви, адже членство у цій організації по
требує витрат коштів з Державного
бюджету України.
Перспективою у подальшому до
слідженні теоретичного підґрунтя
доцільності реформування є встанов
лення відповідності між чисельністю
працівників Інтерполу в Україні та їх
організації загалом фінансовим забез
печенням (з урахуванням сплати
щорічного внеску нашої держави до
бюджету Інтерполу).
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реформуванні внутрішнього права статусу служби та діяльності МОКП, досліджена оптималь
на методологія для врегулювання позиції країни — члена організації, висвітлена необхідність
чіткого розподілу відповідальності між державою та міжнародною організацією.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ
ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИНИКНЕННІ ДЕРЖАВИ

Е. НАЗАРЕНКО
здобувач кафедри господарського
та екологічного права
(Донецький юридичний інститут
Луганського державного університету
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка)

У

цій статті розкривається процес
поділу первісного суспільства
на класи, які ґрунтувались на
приватній власності, а також розкриті
причини виникнення Афінської дер
жави як «засновника» інституту іпоте
ки. Одним із найважливіших момен
тів, на які треба звернути увагу, роз
глядаючи інститут іпотеки та його
розвиток, є те, що іпотека як явище не
може існувати без приватної власності
в державі, а держава, у свою чергу, не
може існувати без суспільства. Від
штовхуючись від цього твердження,
слід повернутися до часів, коли су
спільство перебувало на первинному
етапі розвитку.
Під час вивчення цієї теми були
задіяні закони та положення діалекти
коматеріалістичного методу. Основні
тези цієї теорії повною мірою відобра
жають процеси, які характеризували
виникнення перших форм держав
ності, але вони не розкривають ролі
кредитних відносин як «локомотиву»
розвитку держави.
Марксистськоленінська діалекти
ка — глибоке та всебічне вчення про
рух, зміни та розвиток явищ. Один із
головних законів діалектики визначає,
що сутністю розвитку є єдність та бо
ротьба протилежностей. Кожному

предмету та явищу властиві ці дві про
тилежні тенденції. «Розвиток є бо
ротьба протилежностей», — зазначав
В. Ленін [1].
Згідно з другим законом діалекти
ки під час розвитку явищ відбувається
постійне накопичення кількісних
змін, котрі в певний момент мають
привести до якісних змін [2]. Поява
нової якості, таким чином, виникає на
основі кількісних змін старої якості.
Головною ідеєю матеріалістичного
підходу є послідовне вивчення пер
винності матерії та вторинності свідо
мості. Згідно з ним матерія є об’єктив
ною реальністю, яка існує за межами
свідомості людини. Свідомість лише
відображає матерію, є похідною від
неї. Для розуміння ідей та інститутів
суспільства необхідно досліджувати їх
матеріальну основу. Вона складається
з суспільного побуту, основним еле
ментом якого є спосіб виробництва
матеріальних благ. Він містить про
дуктивні сили та виробничі відноси
ни. У сукупності виробничі відносини
становлять економічний базис су
спільства, який у результаті визначає
зміст суспільних ідей.
«Суспільні ідеї та відповідні уста
нови утворюють суспільну надбудову,
надважливу частину якої становить
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державноправова надбудова (полі
тичноправові ідеї, держава, право та
ін.). Історично певний спосіб вироб
ництва з типом базису є суспільно
економічною формацією. Надбудови
як явища не тільки відображають еко
номічний базис, а й, у свою чергу, зво
ротньо впливають на нього. Цей вплив
відбувається порізному — одні з них
захищають інтереси базису, інші став
лять за мету його руйнування» [3].
Розглядати іпотеку як правовий
інститут можливо лише з часів виник
нення держави. Тільки з появою пер
ших форм державності з’являються
перші відомості про іпотеку та її роль.
Проте причини, які сприяли виник
ненню держави та права, були закла
дені ще в первісному суспільстві.
Первісне суспільство ґрунтувалося
на привласнюючий економіці, яка ха
рактеризувалася тим, що люди пер
винного суспільства у період мезоліту
та палеоліту займалися полюванням
та збиральством. Знаходячись у за
лежності від кліматичних умов, люди
мали діяти сумісно – це зумовило
подальший соціальний розвиток су
спільства. Рід – це сімейнопродо
вольчий союз людей на кровному
рідстві, колективній праці, сумісних
потребах, сумісному майні та соціаль
ній рівності. У родовому устрої сім’я
ніколи не була та не могла бути осе
редком суспільної системи, тому що
чоловік та жінка належали до різних
родів. Суспільство на цьому етапі сво
го розвитку розподілялось тільки за
статевими та віковими ознаками. Це
зумовлювало загальну власність на
майно, продовольчі блага та їх про
порційний розподіл.
Перехід від мисливського госпо
дарства до скотарства, а потім і до зем
леробства, називають неолітичною
революцією, яка продовжувалась про
тягом трьох тисячоліть. З’явився пер
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ший суспільний розподіл праці, який
було викликано спеціалізацією вироб
ництва — продовольчий результат
значною мірою став залежати від ок
ремої особи. З’являється інший клас
людей – купці. «Купці, не беручи
ніякої участі у виробництві, захоплю
ють загалом керівництво виробни
цтвом та економічно підпорядковують
собі виробників, стають стратегічним
посередником між двома виробника
ми та експлуатують їх обох» [4].
Розвиток економіки та виникнення
приватної власності призвели до пере
вороту в сімейних відносинах. Ос
кільки у скотарстві, землеробстві,
торгівлі працювали чоловіки, то вна
слідок цього вони зайняли пануюче
місце в суспільному виробництві, від
сунувши жіночу працю на другий
план. Оскільки чоловік став виробля
ти більше, ніж його потреби, то з’яв
ляється надлишок. Полонених, захоп
лених у міжусобних війнах вже не
вбивали, а перетворювали на рабів.
Так виник історично перший роз
поділ людей на класи — вільних та
рабів, експлуататорів та експлуатова
них. Було створено класове суспіль
ство.
Накопичення майна йшло нерів
номірно. В основному майно концент
рувалось у руках родової знаті, вій
ськових начальників. Так виникла
нерівність серед вільних, які з часом
розділились на класи багатих та бід
них. Майнова нерівність, яка з часом
тільки посилювалася, призвела до екс
плуатації бідних вільних соплемін
ників та їх наступному переходу в раб
ство. У суспільстві збільшувалися ан
тогоністські класові суперечності між
рабами та рабовласниками, між бага
тими та бідними вільними соплемін
никами. Родоплемінна організація
вже не мала можливості стримувати
суспільні суперечності.
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Із завершенням формування класо
вого суспільства організація суспіль
ної влади, яка ґрунтувалася на кров
них зв’язках, не мала можливості чи
нити опір антогоністським класовим
суперечностям. Необхідно було ство
рити установу, яка захищала інтереси
експлуататорів та їх приватну влас
ність за допомогою правових меха
нізмів та апарату примусу.
Такою установою стала держава.
Таким чином, з поділом суспільства на
класи суспільна влада первісного су
спільства, яка мала вигляд доплемін
ної організації, пролонгуючи суспіль
ну волю усіх членів суспільства та
захищаючи їх інтереси, замінюється
державною владою, сконцентрованою
в руках класу експлуататорів, яка була
зброєю в їх руках для придушення ек
сплуатованих мас [5].
«Держава є продукт класових супе
речностей» — робив висновки В. Ле
нін [6].
У 621 р. до н. е. з’являється право,
яке трансформувалося в закони Дра
конта. Положення, викладені в цих
нормах, були своєрідною реакцію на
уковців у галузі правознавства на нові
соціальноекономічні умови, які ви
никли в суспільстві внаслідок зазначе
них процесів. У соціальному секторі
була відмінена кровна помста та була
введена нова система судочинства, яка
насамперед захищала інтереси прав
лячих класів. Економічний сектор та
кож зазнав зміни — з’явився інститут
приватної власності та сурові пока
рання за порушення цих відносин.
Історики давнини характеризували
реформи Драконта великою кількістю
санкцій, які встановлювали жорстокі
покарання за порушення правових
норм, захищавших панівний проша
рок населення.
Реформи Драконта заклали основи
іпотеки як самостійного інституту, ко
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трий міг автономно функціонувати,
при цьому мати вплив на суміжні га
лузі в економіці, державні органи та
соціальний сектор. Однією з ознак,
яка характеризувала перші норми іпо
теки, було те, що існувало декілька
форм договору: отримання коштів під
заставу землі або отримання цільових
коштів для купівлі заздалегідь вибра
ної ділянки землі. Завдяки цим
інструментам було дано поштовх для
класу, який сформувався та активно
почав розвиватися — купців.
Особливої уваги заслуговує інсти
тут застави, як окрема група відносин,
які виникають з договорів іпотеки. По
суті, це було праобразом цінних па
перів, завдяки яким боргові зобов’я
зання могли бути передані третім осо
бам. Ця функція виконувала важливу
роль у розвитку економічних відно
син та держави в цілому, при цьому
посилюючі роль іпотеки в системі
права.
Договір іпотеки в Афінській дер
жаві не оформлювся в письмовій
формі. Але іпотечні відносини засвід
чувались своєрідним шляхом — на зе
мельних ділянках, які були закладені
за кредитним договором, знаходилися
заставні камні, які містили інфор
мацію про суму кредиту, боржника та
кредитора, час сплати решти суми за
кредитом. Цей спосіб був найефек
тивнішим засобом для умов античних
часів. Практика тих часів показувала,
що ті землі, на яких не було заставних
каменів, або були нічійними, або були
забрані кредитором внаслідок не
своєчасного виконання боржником
зобов’язань. Після того як земельна
ділянка реалізовувалася, але грошей,
отриманих від реалізації предмета
застави, не вистачало для погашення
заборгованості, яка виникала з кре
дитних відносин, то норма іпотечного
договору давала можливість кредито
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рам забирати в рабство членів сім’ї та
самого боржника.
Особливістю початкового етапу
розвитку інституту іпотеки є те, що
після реалізації застави боржник за
згодою кредитора міг взяти колишню
заставу в аренду за певних умов.
Більшу частину виробленого товару,
який орендатор отримував на цій зе
мельній ділянці або еквівалент у гро
шах, повинен був передавати власни
ку земельної ділянки. Одна шоста за
лишалась на життя та утримання сім’ї.
На цьому етапі розвитку інститут
іпотеки був для відповідної частки
класового суспільства тим інструмен
том, завдяки якому вони примножува
ли свої багатства за рахунок заставле
ного майна. Власне, інститут іпотеки
працював тільки в інтересах кредито
ра, його метою був захист правлячого
класу, а також він був не зацікавлений
у підвищенні рівня життя та подаль
шій долі боржника — вони перебували
тільки перед фактом виконання зобо
в’язань, при цьому не маючи меха
нізму, за допомогою якого вони могли
б захистити свої порушені права. Ак
тивно використовується рабство як
допоміжна міра впливу на боржника.
Даючи оцінку цій формі інституту іпо
теки, в якій вона представлена в
Афінах, можна дійти висновків, що во
на була неконституційною та не захи
щала основні права громадян.
Похідною, яка наповнює змістом
положення реформи, є поява права.
У «Маніфесті Комуністичної пар
тії» К. Маркс и Ф. Енгельс, звертаю
чись до буржуазії, дали оцінку праву
як інструменту захисту інтересів прав
лячого класу над рабами: «Право є
узаконена воля вищого класу, зміст
якого формується на матеріальному
положенні правлячого класу» [7].
Беручи за основу марксистсько
ленінську концепцію виникнення дер
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жави в частині виникнення права,
можна сформулювати моменти, які
необхідно виокремити під час вивчен
ня інституту іпотеки.
Право є соціальним явищем, яке
має вольовий характер. Воля — актив
на сторона свідомості, яка безпосеред
ньо пов’язана з ціленаправленою
діяльністю людей. Вольовий характер
права означає, що воно відображає
об’єктивні потреби людей в певній по
ведінці. У результаті економічні інте
реси правлячого класу визначають
склад його волі. Таким чином, класова
воля у праві має матеріальний харак
тер [8].
Реформи Драконта підвели межу
під процесами формування інституту
іпотеки, а отже, й держави як доскона
лої системи правових норм. Сукуп
ність цих правових норм склали осно
ву функціонування механізму іпотеки
та спричинили виникнення держави
як системи норм, які забезпечували
нормальне функціонування інституту
іпотеки як економічного базису май
бутньої правової держави. З часом
інститут іпотеки модифікував під
впливом об’єктивних та суб’єктивних
факторів, але основа та його при
значення залишилися незмінними до
тепер — це кредитні операції, гаран
тією яких виступало нерухоме майно
боржника, у тому числі й земля. Ці
фактори зумовили подальший напрям
розвитку та вдосконалення правової
бази Афінської держави.
Результатом реформ стало зростан
ня показника невиконання зобов’я
зань за договорами іпотеки. Фактично
приватна власність, яка виникла одно
часно з іпотекою, стала під загрозою
поглинання її певним класом суспіль
ства, стабільність якого, у свою чергу,
залежала від розвитку та функціону
вання приватної власності та іпотеки
одночасно. Порятунком у цій складній
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ситуації стали реформи Солона, цент
ральною ідеєю яких було сбереження
інституту приватної власності на рівні
суспільства як сукупності різних
соціальних класів. Борги за іпотечни
ми кредитами, які вже були просро
чені, або до боржника були застосо
вані санкції, — списувалися, за ними
не несли жодних зобов’язань. У по
дальшому кредитні відносини спира
лися на такі принципи:
• Заставою не мав бути сам
боржник або його родина. Ця норма
фактично вивела з участі у право
відносинах, які виникали при заклю
ченні кредитного договору, інститут
рабства. Також були визначені макси
мальні розміри земель, які сім’я могла
закласти під іпотеку — ця норма дава
ла змогу зберегти родину від тяжкого
існування внаслідок невиконання зо
бов’язань. Це є свідченням розвитку
інституту іпотеки як сукупності пра
вових норм, які направлені на розви
ток суспільства та захист прав грома
дян. Але з другого боку, рабство як
явище не було повністю викреслено із
суспільства, а залишалось інструмен
том для отримання земель, захопле
них у війнах, та безкоштовною робо
чою силою.
• Наступна норма на правовому
рівні підкреслює важливість інституту
іпотеки при формуванні класів су
спільства, надаючи їм різні за обсягом
права при формуванні органів влади.
Суспільство було поділено на чотири
класи відповідно розмірам їх земель
них ділянок. Першим трьом класам
були встановлені розміри мінімальних
доходів, залежно від яких вони підпа
дали в той чи інший клас. Четвертий
клас складався з громадян, які або ма
ли мінімальний дохід, або не мали
приватної власності взагалі. Можемо
дійти висновку, що четвертий клас мав
мінімальні доходи внаслідок того, що
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земля, на якій вони проживали та кот
ру обробляли, знаходилась в оренді, а
змін у реформах Солона щодо оренди
та її розмірів не було. Права, якими
наділялись різні класи, були про
порційні прибуткам та земельним
ділянкам, на основі цього можемо
дійти висновку, що іпотека прийняла
безпосередню участь у формуванні
принципів розподілу суспільства на
класи.
Ця реформа підкреслює роль
інституту іпотеки як економічного
базису супільства та його ефективного
функціонування. Інститут іпотеки
позначив свій вплив на стабільність та
розвиток класового суспільства та
матеріального стану населення, тому
що земля на той час була найбільш
стабільною одиницею, не зважаючи на
створення грошей. Водночас спосте
рігається лише частковий вихід
рабства як правового інституту з кре
дитних відносин. Реформи поши
рювалися тільки на корінне населення
Афін, що сформувало нове правове
поле для зловживання інститутом
іпотеки.
Підбиваючи підсумки наукової
розробки проблемних питань, слід
виокремити декілька тверджень:
• У вивченні питання застосо
вувався матеріальний метод ство
ренння держави, який найбільш повно
та аргументовано відображає процеси
і фактори, які сприяли процесу пра
вової організації суспільства. Але у
цьому методі є недоліки, при вивченні
яких було знайдено новий зміст по
няття економічного базису. Проана
лізувавши основи, на яких будується
держава — гроші, класове суспільство
та приватна власність, можна просте
жити залежність та їх послідовний
розвиток від земельних відносин, які у
правовому полі набули вигляду ін
ституту іпотеки.
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• Іпотека дала поштовх ви
никненню грошей, поділила суспіль
ство на класи, зробивши одних людей
багатшими за інших, та дала поштовх
розвитку нормам права, які кодифі
кували законодавство у сфері при
ватної власності.
• Важливу роль у формуванні
інституту іпотеки зіграло рабство, яке

виконувало роль стимулу у фор
муванні інституту іпотеки до більш
демократичних меж.
Усі ці фактори говорять тільки про
те, що іпотека відіграла первинну роль
як фактор, завдяки якому сфор
мувалася перша Афінська держава як
організація суспільства.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНСТИТУТУ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА:
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І. ЯМКОВА
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Б

агаторічний досвід країн із рин
ковою економікою та національ
на практика проведення ринко
вих реформ свідчить, що невід’ємною
частиною української економіки стало
приватне підприємництво, на долю
якого припадає значний обсяг вироб
лених товарів, послуг та чисельності
зайнятих. У сучасних умовах, що
склалися в Україні, від стану та рівня
розвитку приватного підприємництва
залежить вирішення проблеми підйо
му національної економіки в цілому та
насичення якісними товарами і послу
гами споживчій ринок. Можна з упев
неністю констатувати, що функціону
вання приватного підприємництва
значно зростає. Характерною є тен
денція збільшення кількості суб’єктів
приватного підприємництва. Так, за
даними Держкомстату України у
2007 р. порівняно з 2006 р. кількість
фізичних осіб — підприємців збільши
лася на 280,1 тис. осіб (на 12,2 %).
А обсяг реалізованої ними продукції
(робіт, послуг) збільшився на 28,4 % і
досяг 153 019,6 млн грн. Усього у
2007 р. функціонувало 2 218 тис. фі
зичних осіб — підприємців, середня
кількість зайнятих у них працівників
досягла 1 461 тис. осіб [1].

Проблема господарськоправового
забезпечення приватного підприєм
ництва, поки що недостатньо висвіт
лені в юридичній науці та досліджува
лася переважно з економічної точки
зору. У дослідженнях ученихеконо
містів та правознавців, таких як З. Вар
налій, А. Кужель, В. Ляшенко, В. Чер
няк, В. Костицький, В. Селіванов,
В. Хахулін, А. Ластовецький, Є. Коваль,
О. Шнипко, О. Гордієнко, О. Старцев,
були проаналізовані окремі аспекти
приватного підприємництва. Зокрема,
правове регулювання державної під
тримки малого підприємництва зага
лом, система оподаткування підприєм
ництва, державна реєстрація фізичних
осіб — підприємців. Комплексного до
слідження законодавчого забезпечен
ня господарської діяльності фізичних
осіб як суб’єктів приватного під
приємництва не проводилося. Поза
увагою вчених залишилися такі аспек
ти, як правовий режим державної
підтримки саме приватного підприєм
ництва; правовий статус приватного
підприємця та органів забезпечення
державної підтримки діяльності гро
мадян як суб’єктів господарювання.
Метою статті є проведення дослі
дження сучасного стану розвитку
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інституту приватного підприємництва
в Україні та ролі державного регулю
вання цього сектору економіки, визна
чення правового статусу фізичних
осіб як суб’єктів приватного під
приємництва.
Для того щоб досягти визначеної
мети, необхідно: поперше, визначити
правові засади здійснення приватного
підприємництва в Україні та правовий
статус приватних підприємців. По
друге, з’ясувати, яким чином регулю
ються правовідносини, що складають
ся між державними і муніципальними
органами та суб’єктами приватного
підприємництва у процесі легалізації
їхньої діяльності. Потретє, дослідити
роль приватного підприємництва у
розвитку господарських відносин в
Україні.
Відсутність досліджень з цієї тема
тики, на мою думку, пояснюється від
сутністю офіційного юридичного ви
значення поняття «приватне під
приємництво». Хоча у законодавстві
деяких самостійних держав колишньо
го пострадянського простору, зокрема
у Казахстані, цей терміни існує. На
приклад, Закон Республіки Казахстан
«Про приватне підприємництво» від
31 січня 2006 р. № 1243 визначає при
ватне підприємництво як ініціативну
діяльність суб’єктів приватного під
приємництва, яка спрямована на отри
мання прибутку, заснована на власно
сті самих суб’єктів приватного під
приємництва та здійснювана на влас
ний ризик під їхню власну відпові
дальність [2]. На перший погляд,
розбіжностей між цим визначенням і
визначенням, яке ми розуміємо, керу
ючись поняттям підприємницької
діяльності загалом, не існує. Але, якщо
аналізувати цей факт, то відповідно до
зазначеного Закону Казахстану суб’єк
тами приватного підприємництва
визнаються не тільки фізичні особи –
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підприємці, а й недержавні юридичні
особи, які здійснюють підприємниць
ку діяльність. Але ж ми звикли розу
міти під терміном «приватне під
приємництво» саме діяльність тільки
фізичних осіб – підприємців. На жаль,
жоден кодифікований акт (ЦК Украї
ни [3] або ГК України [4]) чи закон або
нормативноправовий акт досі не ви
значили цей термін!
Визначення приватного підприєм
ництва можна навести, керуючись
визначенням підприємництва, відпо
відно до ст. 42 ГК України, а саме: при
ватне підприємництво – це самостій
на, ініціативна, систематична, на влас
ний ризик господарська діяльність
фізичних осіб – підприємців, яка
здійснюється на основі власного май
на фізичної особи, під повну майнову
відповідальність з метою досягнення
економічних і соціальних результатів
та отримання прибутку. Під інститу
том приватного підприємництва слід
розуміти – поперше, систему взаємо
узгоджених правових норм, які регу
люють суспільні правовідносини, що
виникають у процесі утворення і
функціонування фізичних осіб – під
приємців як суб’єктів господарювання
в Україні. Подруге, як підгалузь гос
подарського права, предметом регулю
вання якої є правовідносини, що вини
кають між фізичними особами – під
приємцями і органами державного уп
равління та місцевого самоврядування
щодо реалізації ними права на під
приємницьку діяльність. Суб’єктами
інституту приватного підприємництва
є фізичні особи (громадяни України,
іноземні громадяни та особи без гро
мадянства), які мають повну цивільну
дієздатність, власне майно та за ре
зультатами своєї підприємницької
діяльності несуть власну юридичну
відповідальність цим майном.
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Приватне підприємництво як вид
господарської комерційної діяльності
здійснюється на таких засадах: по
перше, вільного вибору підприємцем
видів підприємницької діяльності;
подруге, самостійного формування
підприємцем програми діяльності, ви
бору постачальників і споживачів
продукції, що виробляється, залучен
ня матеріальнотехнічних, фінансо
вих та інших видів ресурсів та вста
новлення цін на продукцію та послу
ги; потретє, вільного найму під
приємцем працівників; почетверте,
комерційного розрахунку та власного
комерційного ризику; поп’яте, віль
ного розпорядження прибутком, що
залишається у підприємця після спла
ти податків, зборів та інших платежів,
передбачених податковим законодав
ством; пошосте, самостійного здійс
нення підприємцем зовнішньоеконо
мічної діяльності.
Приватне підприємництво — це
вид господарської діяльності, яка виз
нана державою, що означає лега
лізацію цієї діяльності. Основними
етапами її є: поперше, державна
реєстрація відповідно до Закону Ук
раїни «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців» [5]; подруге, ліцензу
вання цього виду господарської діяль
ності відповідно до Закону України
«Про ліцензування окремих видів
господарської діяльності» [6]; потре
тє, патентування обраного виду при
ватної підприємницької діяльності
згідно з Законом України «Про патен
тування деяких видів підприємниць
кої діяльності» [7], якщо цей вид
підприємницької діяльності належить
до торговельної діяльності за готів
кові кошти, а також із використанням
інших форм розрахунків або кредит
них карток, діяльності з обміну готів
кових валютних цінностей, а також
182

діяльності з надання послуг у сфері
грального бізнесу і побутових послуг.
В умовах становлення і розвитку
ринкової економіки провідною фор
мою господарювання має бути приват
не підприємництво — особливий вид
виробничоторговельної діяльності,
надання послуг чи посередництва,
який характеризується повною свобо
дою вибору та інноваційним характе
ром здійснення, значною ймовірністю
економічного ризику та чіткою орієн
тацією на досягнення певного комер
ційного розрахунку.
Підприємницька діяльність сут
тєво впливає на розвиток економіки і
соціальної сфери. Серед економічних
результатів найбільш принциповими є
утворення конкурентного середовища,
насичення ринку товарами і послуга
ми, значна активізація міжнародних
економічних стосунків. Приватне під
приємництво дає населенню нові ро
бочі місця та значно стимулює підви
щення кваліфікації працівників, їх
ініціативність, що, у свою чергу,
сприяє поліпшенню соціальної сфери.
Так, наприклад, відповідно до розді
лу 3 Програми підтримки малого під
приємництва в м. Горлівка (Донецька
область) «Стан і аналіз проблем мало
го підприємництва в місті» у Горлівці
за 7 місяців 2008 р. приватним під
приємництвом займалося 11 377 фі
зичних осіб — підприємців, які надали
робочі місця 5 161 працівникам. Від
їхньої діяльності отримані валові до
ходи на суму 251,18 млн грн у резуль
таті чого доходна частина місцевого
бюджету була перевиконана [8].
Перш ніж охарактеризувати сучас
ний стан національного приватного
підприємництва, необхідно згадати,
в яких умовах воно зароджувалося.
Відомо, що українське підприємни
цтво зароджувалось в умовах так зва
ного посттоталітарного суспільства,
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тобто суспільства, яке з отриманням
незалежності переборювало обмежен
ня колишньої радянської державно
монополістичної системи господарю
вання і управління. У спадщину від
колишнього Радянського Союзу та
Радянської України, з характерним
для них тотальним одержавленням
майже всіх суспільних відносин, неза
лежна Україна одержала монопольно
державну, керовану бюрократичним
способом власність та структурноде
формовану економіку у формі певної
складової частини «єдиного народно
господарського комплексу СРСР» [9,
19]. Протягом десятиліть було втраче
но свободу діяти, мислити, творити, а
також природну свободу ініціативи,
розумного ризику, не кажучи вже про
підприємництво, в розумінні самореа
лізації кожної економічно вільної та
незалежної людини. Понад сім десяти
літь будьяка неординарна господар
ська активність сприймалася публічно
в кращому випадку зі здивуванням і
нерозумінням, а здебільшого – як
кримінально карана і відштовхувалася
масою. І все ж таки історія рухалася
вперед, завдяки першим нормативно
правовим актам приватне підприєм
ництво набирало оборотів, поступово
ставало основою дрібного вироб
ництва та відігравало важливу роль у
процесі формування ринкової конку
ренції рівноваги цін та забезпеченні
зайнятості населення, заповнюючи
ринкові «ніші». Особливе значення
малого і середнього бізнесу, до складу
якого входить приватне підприєм
ництво, виявляється під час пере
хідного періоду до ринкової економіки
у стимулюванні структурної перебу
дови економіки, формуванні нового
соціального прошарку підприємців
власників як соціальної бази ринкової
трансформації економіки, які забезпе
чують стабільність суспільства і га
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рантії незворотності руху до ринку.
Першим кроком на шляху становлен
ня приватного підприємництва було
спрямування економічних процесів на
розвиток ринкових відносин в еконо
міці країни, зростання ділової актив
ності підприємців, підвищення ефек
тивності суспільного виробництва, а з
прийняттям перших законів України
«Про власність», «Про підприємни
цтво», «Про підприємства в Україні»
відбулась перша спроба затвердження
суспільного господарського порядку в
економічній системі України. Наступ
ним етапом для розвитку приватного
підприємництва стали Цивільний та
Господарський кодекси України, з
прийняттям яких втратили чинність
перші закони про підприємництво.
Досвід становлення та розвитку
приватного підприємництва свідчить,
що цей найбільш поширений і про
відний сектор ринкової економіки є її
органічним структурним елементом,
який становить основу дрібнотоварно
го виробництва, впливає на темпи еко
номічного розвитку, структурну та
якісну характеристику валового внут
рішнього продукту; здійснює струк
турну перебудову економіки, забезпе
чує швидку окупність витрат і свободу
ринкового вибору; має високу мобіль
ність, раціональні форми управління;
забезпечує насичення національного
ринку товарами і послугами та акти
візацію споживчого попиту; зменшує
соціальну напругу; вирішує проблеми
зайнятості тощо. Але незважаючи на
вагомі конкурентні переваги, існують
системні об’єктивні загрози, які зава
жають розвитку приватного підприєм
ництва і суттєво гальмують нарощу
вання потужності цього сектору еко
номіки, до яких належать податковий
та адміністративний тиск, нестабіль
ність законодавства, корупція в орга
нах державної влади, фінансово
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банківська неспроможність, занепад
економіки, обтяжений світовою фі
нансовою кризою. У таких умовах
приватний підприємець не завжди
спроможний відстоювати власні еко
номічні та соціальні інтереси, у зв’язку
з чим потребує надання державою га
рантій щодо підтримки його діяль
ності. Кардинальне вирішення всіх
цих нагальних питань, що є безумов
ною прерогативою і прямою функцією
держави, надало б потужного імпуль
су до розвитку підприємництва. Ана
лізуючи викладене, можна дійти вис
новку про необхідність втручання дер
жави у процес господарювання. Але
ця проблема є дискусійною. Тому що
ні серед учених, ні тим більше серед
представників законодавчої та вико
навчої гілок влади не існує єдиної
аргументації щодо державного регу
лювання реально існуючої української
економіки. Так, з одного боку, органі
заційноправовий вплив держави на
економіку оголошувався деструктив
ним і майже зовсім відміняв його. А з
другого, з метою ліквідації «анархії»
стихійних ринкових сил «вмикають
ся» адміністративнокомандні методи
управління, наслідком яких є фактич
не припинення об’єктивних економіч
них процесів.
За визначенням Н. Саніахметової,
державне регулювання підприємни
цтвом — це діяльність органів держав
ної влади та управління, яка вияв
ляється у цілеспрямованому, організу
ючому впливі на підприємницьку
діяльність, здійснювану з метою під
тримки та розвитку підприємництва
[10, 3]. Відповідно до цього визначен
ня державне регулювання приватного
підприємництва виявляється у здійс
ненні певних організуючих засобів та
прийомів впливу, за допомогою яких
встановлюються правила поведінки
суб’єктів приватного підприємництва
184

при здійсненні ними господарської
діяльності, які націлені на утворення,
зміну та припинення підприємницької
діяльності фізичних осіб. Приватне
підприємництво не може по своїй суті
існувати у суспільстві само по собі, а
проблемність адміністративноправо
вого регулювання підприємницької
діяльності полягає у тому, що під
приємництво як економікоправова
категорія посідає важливе місце в еко
номічній сфері держави і доки буде
існувати підприємництво, доти й буде
існувати його державноправове регу
лювання. Залежно від того наскільки
якісним буде це регулювання, здійс
нюване державними органами вико
навчої влади та органами місцевого
самоврядування, такою буде і
підприємницька діяльність фізичних
осіб — чи процвітати, чи занепадати.
У всіх промисловорозвинених
країнах держава піклується про розви
ток приватного підприємництва,
використовуючи широкий спектр ор
ганізаційноправових інструментів
щодо його стимулювання. Провідну
роль у цьому процесі відіграє пільгове
оподаткування. Оподаткування є од
ним із основних напрямів і засобів
регулювання підприємницької діяль
ності. Сучасна система оподаткування
сфери приватного підприємництва в
Україні є комбінацією багатьох подат
ків та обов’язкових платежів і деяких
альтернативних спрощених податкових
технологій. Зокрема, єдиного податку
для суб’єктів малого підприємництва,
відповідного фіксованого податку для
ринкових торговців і спеціального тор
гового патенту для суб’єктів господарю
вання сфери роздрібної торгівлі та по
бутових послуг згідно з Указом Прези
дента «Про спрощену систему оподат
кування, обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва» [11]. Фізична
особа — підприємець, сплачуючи єди
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ний податок, звільняється від обов’яз
ку нарахування, відрахування та пере
рахування до державних цільових
фондів зборів, пов’язаних з виплатою
заробітної плати працівникам, які пе
ребувають із ним у трудових відноси
нах, включаючи членів його сім’ї. За
вдяки зниженню податкового наван
таження й спрощенню механізму
адміністрування податків були ство
рені сприятливі умови для зайнятості
працездатного населення і зменшення
соціального напруження у країні без
витрат бюджетних коштів.
На жаль, у проекті Податкового
кодексу України спрощена система
оподаткування і звітності не знайшла
свого подальшого розвитку, оскільки
податок на додану вартість та усі інші
відрахування до Пенсійного фонду
України, Державного фонду сприяння
зайнятості населення, а також збір на
обов’язкове пенсійне страхування бу
ли виключені зі складу єдиного подат
ку і мають сплачуватися платниками
цих податків окремо за загальними
ставками з поданням до відповідних
державних органів обов’язкової звіт
ності.
На думку А. Ластовецького, відсут
ність у проекті Податкового кодексу
спрощеної системи оподаткування
може призвести до збільшення подат
кового навантаження, а також до впро
вадження нових перевірок контролю
ючими органами суб’єктів приватного
підприємництва — фізичних осіб. Ре
зультатом цих процесів може бути
зменшення кількості даних господа
рюючих суб’єктів у зв’язку з припи
ненням їх діяльності [12, 59].
Підсумовуючи викладене, можна
дійти висновку, що приватне під
приємництво є рушійною силою су
спільного прогресу. Створення сприят
ливих для його розвитку умов є най
важливішим напрямом державної
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підтримки цього сектору економіки.
Основними напрямами вдосконалення
правового забезпечення приватного
підприємництва мають бути:
1. Удосконалення господарського
законодавства на підставі гармонізації
із законодавством Європейського
Співтовариства. Рівень розвитку при
ватного підприємництва має сприяти
створенню позитивного іміджу Украї
ни, забезпеченню ефективної системи
ринкової економіки з метою її інтегра
ції у європейську та світову економіч
ні системи. Створення сприятливого
підприємницького клімату в Україні
повинно стати запорукою консолідації
зусиль щодо удосконалення рівня
відносин і співпраці та участі у міжна
родних проектах.
2. Розробка нової та удосконален
ня існуючої нормативноправової бази,
яка чітко та однозначно визначила пра
вовий статус приватного підприємця та
приватного підприємництва. А також
негайне прийняття Податкового кодек
су України із збереженням спрощеної
системи оподаткування для фізичних
осіб — підприємців.
3. Забезпечення законодавчої га
рантії щодо заборони органам влади та
місцевого самоврядування приймати
акти або здійснювати дії, які обмежу
ють конкуренцію або заважають роз
витку приватного підприємництва в
Україні.
4. Розроблення та запроваджен
ня заходів щодо поліпшення правово
го статусу фізичних осіб — підприєм
ців з метою підвищення ефективності
регулюючої ролі держави у процесі
розвитку національної економіки на
принципах рівності усіх суб’єктів гос
подарювання та підвищення соціаль
ного та матеріального забезпечення
громадян України.
5. Роль органів виконавчої влади
у ході державного регулювання під
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приємницькою діяльністю має бути
підвищена шляхом впровадження дер
жавних програм, спрямованих на під
тримку та розвиток приватного під
приємництва. З цією метою необхідно

переглянути здійснювану ними регу
ляторну, інвестиційну, кредитну та
податкову політику стосовно фізич
них осіб — суб’єктів приватного під
приємництва в Україні.
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Ямкова І. М. Правовий статус інституту приватного підприємництва: становлення та тен 
денції розвитку
Анотація. У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку приватного
підприємництва в Україні, визначена його роль і місце у розвитку економічних відносин у дер
жаві. Проведено аналіз норм національного та закордонного законодавства щодо регулю
вання діяльності громадянпідприємців. Виявлені суттєві проблеми правового забезпечення
діяльності громадянпідприємців в Україні та запропоновані пропозиції щодо удосконалення
господарського законодавства.
Ключові слова: приватне підприємництво, фізичні особи — підприємці, легалізація приват
ного підприємництва, правове забезпечення, неефективність норм, удосконалення законодав
ства.
Ямковая И. Н. Правовой статус института частного предпринимательства: становление и
тенденции развития
Аннотация. В статье исследовано современное положение развития института частного
предпринимательства в Украине и определена его роль и место в развитии экономических от
ношений в государстве. Проведен анализ норм национального и зарубежного законодатель
ства, регулирующего деятельность гражданпредпринимателей. Выявлены существенные
проблемы правового обеспечения деятельности гражданпредпринимателей в Украине и
предложены меры по усовершенствованию хозяйственного законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: частное предпринимательство, деятельность физических лиц — предпри
нимателей, гражданепредприниматели, правовое обеспечение, усовершенствование зако
нодательства.
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Yamkova I. Legal status of institution of private enterprise: formation and development tenden
cies

Annotation. The article considers modern conditions of development of private enterprises in
Ukraine and its role and place in economic relations development in the state are defined. The
national and foreign legislation’s norms which regulate the entrepreneurial activity of citizens have
been analyzed. Vital issues of legal maintenance of citizens — entepreneurs’ activity in Ukraine are
revealed and the measures on improvement of the economic legislation in this sphere have been
offered.
Key words: private enterprise, activity of entrepreneursnatural persons, citizens — entrepre
neurs, legal maintenance, improvement of the economic legislation.
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ЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

М. ЛУЦЬКИЙ
здобувач кафедри юридичної психології
(Київський національний університет
внутрішніх справ)

О

б’єктивні психологічні знання,
розроблені та отримані психо
логічною наукою, лише тоді
стають інструментом виконання за
вдань правосуддя, коли вони застосо
вуються у практичних цілях розслі
дування та судового розгляду
кримінальних справ, для пізнання ок
ремих кримінальноправових та про
цесуальних явищ і фактів. Застосуван
ня спеціальних психологічних знань
реалізується шляхом залучення у про
цес психолога, який використовує не
тільки психологічні, а й загальнона
укові та філософські знання. У літера
турі вказується на можливість пізнан
ня у кримінальному процесі обставин,
що мають психологічну природу, під
якими розуміються значущі для пра
вильного вирішення кримінальної
справи непатологічні явища психіки
обвинуваченого (підозрюваного), по
терпілого та свідка. Ймовірно, ви
окремлення у кримінальному процесі
обставин, що мають психологічну
природу, є допустимим, проте вони
можуть пізнаватися не тільки психо
логом, а й юристом. Також і спеціаль
не психологічне пізнання дає змогу
встановлювати та досліджувати не
тільки психологічні явища і факти, а й
суміжні з ними правові, соціологічні,

патопсихологічні тощо. Цей процес
об’єктивний і неминучий. Він викли
каний неможливістю повного поділу
явищ, фактів об’єктивної дійсності
відповідно до предметів окремих наук,
на базі яких здійснюється пізнання у
кримінальному процесі, з другого
боку, тут також проявляється процес
інтеграціїдиференціації наукового і
практичного знання. Інша справа, що
за результатами використаних спе
ціальних психологічних знань підсум
ковий документ, висновки, поради,
рекомендації, що містяться в ньому, не
можуть виходити за рамки наукової
психології.
Психологічні знання — це система
відомостей про закономірності виник
нення і розвитку психіки, психічні
явища, процеси, стан, спілкування, по
ведінку, діяльність людини. Психо
логічні знання, що використовуються
в кримінальному процесі, є відносно
завершеною, хоча і динамічною, систе
мою. З їх допомогою пізнаються ок
ремі факти і явища, що цікавлять
дізнання, слідство, прокурора, суд, за
хист. Тобто можна сказати, що в межах
окремої кримінальної справи встанов
люються нові знання про особистість,
сам злочин, підозрюваних та інших
учасників процесу, що підлягають пси
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хологічному дослідженню. Водночас
використання спеціальних психоло
гічних знань з конкретної криміналь
ної справи не примножує знання на
рівні науки психології (за винятком
особливих випадків). Наведені обста
вини є об’єктивними суперечностями
у процесі психологічного пізнання.
Психологічним пізнанням у кримі
нальному процесі слід вважати процес
цілеспрямованого відображення об’єк
тивних проявів психіки, особистості,
конкретної особи чи психічного складу
поведінки, діяльності, що здійснюєть
ся за допомогою пізнавальної діяль
ності освіченої особи.
Для більш повного з’ясування об
ставин спеціального психологічного
пізнання у кримінальному процесі є
необхідність проаналізувати його у
зіставленні із загальнотеоретичною
(філософською) концепцією пізнання,
викладеною в літературі з філософії,
соціології та наукознавстві; з другого
боку, у зв’язку з тим, що цей вид
пізнання реалізується в рамках кримі
нального процесу, необхідно його
зіставити і з теоретичними концеп
ціями, проведеними в науці кримі
нального процесу, криміналістиці та
судовій психології.
Вихідними в дослідженні складу
пізнання взагалі та складу пізнання у
кримінальному процесі зокрема є ана
ліз сутності пізнання як відображен
ня. Відображення є всезагальною
особливістю матерії, під яким у само
му загальному вигляді розуміється
результат діалектичної взаємодії мате
ріальних об’єктів. Відповідно до форм
руху матерії виділяють три основні
типи відображення:
1) характерний для неживої при
роди і складається з передачі енергії;
2) характерний для живої приро
ди в подразненні, передачі генетичної
інформації, умовнорефлекторної діяль
ності у вищих тварин;
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3) вищий тип відображення об’єк
тивного світу в людській свідомості.
Основними видами соціального
відображення є матеріальні явища і
процеси у людській свідомості у ви
гляді понять, вершиною яких є науко
ве пізнання та відображення світу в об
разах, пов’язане з творчою діяльністю
в літературі та мистецтві.
Відображення лежить в основі всьо
го процесу пізнання людиною об’єктив
ного світу. Трансформація відображен
ня в таку якісну особливість як пізнан
ня досягається завдяки свідомості.
А. Спиркін у визначенні пізнання за
значає, що це цілеспрямоване відобра
ження дійсності у свідомості людини.
Під свідомістю розуміють властиву ли
ше людині вищу форму відображення
об’єктивного світу, що реалізується в
сукупності психічних процесів [1].
Свідомість, як і людина в цілому,
має подвійну природу — соціальну і
біологічну. Тому свідомість, з одного
боку, є функцією головного мозку як
матеріального субстрату, а з другого —
воно є ідеальним (як відображення
об’єктивного світу у свідомості суб’єк
та, що пізнає цей світ), пов’язане із
суспільним досвідом, соціальною сфе
рою, тобто реалізується в суспільному
пізнанні, що складається на основі
безкінечного історичного ланцюга
індивідуальних свідомостей. Ідеаль
ним у пізнанні є мислення, яке від
різняється від відчуттів, сприйняття,
уявлення, що мають матеріальний ха
рактер. Для соціальної (людської)
форми відображення характерним,
поряд зі свідомістю, є наявність само
пізнання, так само як момент пізнан
ня, що складається в усвідомленні лю
диною самої себе як суб’єкта пізна
вальної діяльності, в оцінці своїх дій,
потреб інтересів, почуттів, думок,
ідеалів, свого стану в природній і
соціальній сферах. Пізнання є специ
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фічною вищою формою відображення.
На відміну від інших форм відобра
ження, тут потрібно виходити за межі
наявного стану речей, відображати не
лише теперішнє, а й майбутнє, не тіль
ки сучасне, а й можливе, бути не тіль
ки активним, а й цілеспрямованим.
Природа пізнання, її можливості, від
ношення знання до реальності, умов її
достовірності та істинності, пізнаваль
ний результат як знання, що виражає
реальне істинне положення речей,
вивчає теорія пізнання і гносеологія.
Загалом в об’єкті, що пізнається люди
ною, можна умовно виокремити пі
знання природи і пізнання явищ
суспільного життя. Між ними немає
непрохідної межі, і пізнання явищ
суспільного (соціального) життя від
бувається за всіма загальними зако
номірностями пізнавального процесу,
розробленого теорією пізнання. Разом
з тим це пізнання має свою специфіку,
що визначається особливостями пред
мета соціального пізнання, формами
та умовами його розвитку, практични
ми завданнями, які виконуються на
основі пізнання соціальних явищ.
Специфіка соціального пізнання по
лягає в тому, що той, хто пізнає, не
завжди має можливість споглядати те,
що пізнається, мати з ним безпосе
редній контакт, а тим більше експери
ментувати з ним, що реально і доступ
но в пізнанні природи. Для соціально
го пізнання характерно також те, що
явище не тільки може не збігатися з
реальністю, а й викривлювати її. Це
потребує значної розумової діяль
ності, щоб за викривленими явищами
побачити їх істинну сутність. Таке мо
же мати місце в юриспруденції, особ
ливо у кримінальному процесі, коли ті
або інші явища, що лежать на по
верхні, наприклад, знайдені на місці
вчинення злочину предмети, викрив
люють дійсну сутність цих явищ [2].
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Важливою специфікою пізнання
людини є те, що воно виникло у про
цесі праці й на її основі. У праці про
явилося і пізнання природи, і пізнання
(в історичному аспекті) соціальних
явищ, які розвиваються. У процесі
трудової діяльності відбувається, так
би мовити, інформаційний обмін між
суб’єктом і об’єктом, що є проявом ак
тивності пізнаваного суб’єкта. Причо
му для суб’єкта результатом такого
обміну є отримані знання про об’єкт,
який виражається вербально чи в об
разах, для об’єкта — це зміни форми,
структури, місця. Інформація соціаль
ного характеру розглядається в за
гальному вигляді як продукт того, що
відображається в людській свідомості,
явищ і процесів, які об’єктивно існу
ють, а також знання, що мають
соціальну цінність для певного кола
суб’єктів і звернені до нього.
Правова інформація як різновид
соціальної — це знання, сукупність
свідчень і даних про право, практику
його здійснення, правовідносини, що
виникають у процесі дотримання чи
порушення правової норми.
З огляду на сутність діяльності у
кримінальному процесі (розкриття,
розслідування і попередження зло
чинів) інформацією у цій сфері є дані
про події злочину, які обов’язково
відображаються в оточуючому середо
вищі, у формі матеріально фіксованих
слідів або образів у свідомості людей;
при цьому і те й інше містить інфор
мацію про подію злочину і про зло
чинців, виявлення, аналіз і оцінка якої
становить головну сутність пізнаваль
ного аспекту діяльності щодо розкрит
тя, розслідування, розгляду і попере
дження злочинності.
У процесі праці та під її впливом
історично формуються різноманітні
види показання. У процесі праці вини
кає і розвивається мова і мовлення як
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найважливіший інструмент пізнання.
У трудовій діяльності людина має
справу з реально існуючими предмета
ми, поведінка з якими потребує спе
ціальних навичок, цілеспрямованих
дій, що дають змогу отримати бажа
ний результат. Це, у свою чергу, потре
бує наявності знання про предмети,
що використовуються, і про самі тру
дові дії. І чим складніша праця, тим
більше узагальнених і точних знань
процес праці потребує [3].
У зв’язку з працею, її розвитком і
склалися три види пізнання — повсяк
денне, наукове і філософське.
Повсякденне пізнання пов’язане з
повсякденними діями, стихійним, як
правило, отриманням певних знань.
У повсякденному пізнанні здобу
вається життєвий досвід, який є уза
гальненням повсякденних знань, пе
ревірених і підтверджених практикою
окремих людей. Незважаючи на те, що
повсякденні знання суб’єктивні, по
верхові й підлягають особистим цілям
людини, вони все ж містять елементи
правильного відображення дійсності.
У міру розширення таких знань ство
рюється передумова для їх узагаль
нення, переосмислення, системати
зації тощо, тобто для пізнання більш
високого рівня — наукового і філо
софського [4].
Наукове пізнання — це процес от
римання системи точно сформульова
них і перевірених знань про явища та
їх глибинні зв’язки, виведені на цій
основі закони природи і суспільства,
виражені безпосередньо особливі по
няття і пропозиції, що називаються
науковими; наукове пізнання — це ре
зультат практичної діяльності людст
ва, який підлягає цілям розвитку
суспільної практики.
Філософське пізнання складається
відповідно до повсякденних знань і
тією чи іншою мірою містить елемен
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ти науковості. Головну роль у філо
софському пізнанні відіграють ідео
логічні, класові відносини. Знання, от
римані у філософському пізнанні,
називаються філософськими. Подібна
система знань слугує теоретичною ос
новою світопізнання.
Специфікою повсякденного пізнан
ня є те, що воно зумовлюється інди
відуальною повсякденною практикою
окремої людини, в її процесі людина
чуттєво сприймає оточуючі її явища і
раціональні підходи до них, у резуль
таті чого виробляється мова і повсяк
денне логічне мислення.
Наукове пізнання безпосередньо
пов’язане з буденністю, оскільки кож
ний науковець володіє чуттєвим
сприйняттям, мовою і логічним мис
ленням. Ці засоби необхідні й на теоре
тичному рівні пізнання. Імовірно, що
будьякі нові уявлення і поняття, які
виникають у процесі наукового пізнан
ня, спочатку проходять стадію повсяк
денного розуміння, виражаються у
повсякденній мові й зіставляються з
повсякденними знаннями. Лише потім
за допомогою наукових методів вони
формуються більш суворо в наукових
поняттях, мовою конкретної науки.
У зв’язку з такими взаємозв’язками в
науковому пізнанні виокремлюють два
рівні чи ступені: емпіричний і теоре
тичний. У науковій літературі вислов
люється іноді думка про те, що пер
ший — емпіричний ступінь пізнання —
не містить логічного мислення. Це по
милково, бо на цьому рівні застосову
ються аналіз і синтез, індукція і дедук
ція. Крім того, пізнання завжди має
цілеспрямований і свідомий характер,
а він можливий без відповідних форм
логічного мислення.
Емпіричні й теоретичні рівні пі
знання діалектично взаємопов’язані, є
двома протилежностями, притаманни
ми науковому пізнанню. Одна з цих
протилежностей ґрунтується на най
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більш приватному і конкретному
науковому знанні — базовому
емпіричному знанні. Більш складні
форми емпіричного знання отриму
ються безпосередньо узагальненням
емпіричних базових знань. Друга про
тилежність ґрунтується на найбільш
загальному науковому знанні — базо
вому теоретичному знанні, пов’язано
му з науковою картиною світу, що уза
гальнює всі форми теоретичних знань.
Загальні форми теоретичного знання
випрацьовуються шляхом конкрети
зації базисного теоретичного знання.
Тому якщо відволіктися від способів
отримання базових знань, то процес
емпіричного і теоретичного пізнання
прямо
протилежний:
емпіричне
пізнання полягає в переході від част
кового до загального, тобто є узагаль
ненням часткового наукового знання,
а теоретичне пізнання — у переході від
загального до часткового, тобто є кон
кретизацією наукового знання [5]. Це
суперечить і в результаті призводить
до отримання нового знання, напри
клад, такий досвід, отриманий неза
лежно від теорії, рано чи пізно охоп
люється теорією і стає знаннями, що
виходять з неї. Теорії, що виникли
відносно самостійно на своїй основі,
поза залежністю від емпіричних да
них, контролюються ними, є узагаль
ненням досвіду. Тобто наукове пізнан
ня своєю емпіричною стадією
(рівнем) сягає корінням у повсякден
не, тоді коли теоретичний рівень
наукового пізнання стикається з філо
софським пізнанням, де також прояв
ляється вказана дійсність і протилеж
ність: визначена сума наукового знан
ня, яке виникло, стикається з визнани
ми, основоположними філософськи
ми ідеями, на основі яких ці наукові
знання повинні бути узагальнені. Тео
ретичні пізнання, таким чином, базу
ються на положеннях, які відрізняють
філософські знання.
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Сутністю і результатом процесу пі
знання є встановлення істини, під
якою розуміється адекватне відобра
ження об’єкта, який пізнається суб’єк
том, відтворення його таким, яким він
існує сам по собі, незалежно від люди
ни та її свідомості. Основною тезою
матеріалістичної діалектики про істи
ну є визнання об’єктивної природи.
Об’єктивна істина — це такий склад
людських уявлень, який залежить від
суб’єкта, тобто не залежить ні від лю
дини, ні від людства. У діалектиці
пізнання поняття об’єктивної істини,
що виражає відношення відповідності
між думкою і конкретною дійсністю,
що в ній відображається, набуває ще
одну надзвичайно важливу сутність
значення того, до чого наближається
думка. Тобто для діалектики характер
не визнання об’єктивної істини не
тільки як відповідність між думкою і
дійсністю, а і як того вищого етапу, до
якого наближається знання у процесі
його розвитку. Об’єктивна істина
виражає саму сутність переходу від
незнання до знання, який характери
зується такими ознаками, як абсолют
ність і відносність.
Абсолютність істини чи абсолютна
істина — це повне, точне, вичерпне відо
браження об’єкта у свідомості суб’єкта.
У широкому розумінні абсолютна істи
на є межею, до якої наближається і яку
ніяк не може досягти пізнання; у вузь
кому розумінні — це повне і точне знан
ня окремих моментів дійсності. У цьо
му значенні абсолютна істина є елемен
том досягнутого знання.
Якщо судження про предмет бе
реться абстрактно, з відволіканням від
конкретних умов, то воно перестане
бути істинним; про такі «безумовні»,
абстрактні судження не можна гово
рити, що вони істинні, як не можна го
ворити, що вони неправдиві. І в цьому
випадку, якщо розглядати істину як
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процес, її розвиток, то абстрактною
істиною буде істина неповна: нерозви
нена, однобічна, а конкретною — істи
на повна, розвинена, багатобічна [6].
Поряд з об’єктивним характером,
ґрунтуючись на діалектичній єдності
об’єктивного і суб’єктивного, істина
має і суб’єктивний характер, який
визначається:
1) специфікою можливостей люд
ських способів сприйняття і пережи
вання інформації, соціальною спе
цифічністю її передачі, оскільки на
пізнання впливає ідеологія, яка може
сприяти більшій адекватності істини
або ж більшому її викривленню;
2) неточністю, тобто приблизні
стю її змісту на кожному з історичних
етапів розвитку істини;
3) неповнотою істинних знань на
тому чи іншому етапі пізнання;
4) суб’єктивністю форм істини,
які виявляються в наявності характер
них умов, що обмежують сферу засто
сування таких істинних тверджень чи
теорій.
У зв’язку з наведеними межами
істинності пізнання предмета є відно
сним, воно може то звужуватися, то
розширюватися у процесі розвитку на
уки. Визнання відносності істини попе
реджує її можливу догматизацію, сти
мулює творчий розвиток пізнання,
критичне відношення до досягнутих
результатів. Водночас діалектичний
матеріалізм визнає, що цілісність знан
ня має моменти абсолютно точного, ви
черпного знання, тобто відносна істина
містить елементи, зерна абсолютної
істини. З огляду на єдність абсолютної
та відносної істини, відповідність
пізнання предмета пізнання, що є ос
новною властивістю цього процесу на
всіх рівнях і визначає саму природу
пізнання, ця єдність нерозривно по
в’язана чи містить здатність до помил
ковості та її подолання. Помилковість,
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поряд з істиною, є невід’ємним момен
том самого пізнавального процесу, кот
рий реально може здійснюватися лише
в боротьбі протилежностей істини і
помилковості [7].
Процедурою встановлення істин
ності пізнання за допомогою деяких
логічних роздумів і чуттєвого сприй
няття предметів і явищ є доказування.
Воно здійснюється за допомогою умо
виводів, тобто розумових дій, що
пов’язують думки різноманітного
змісту, а також логічних висновків, що
ґрунтуються на «зовнішніх засобах»
шляхом словесного (знакового) запи
су думок чи їх формалізації, що мають
на меті довести до мінімуму «несві
домі» елементи висновку, перекласти
абстрактний хід думок на мову «сим
волів» [8].
Тобто доказування у процесі пі
знання (встановлення істини) пов’яза
не насамперед із традиційною чи фор
мальною логікою.
В юридичному, в тому числі й у
кримінальному процесі, правозасто
совник може отримати необхідне
знання про явища і факти, які пред
ставляють для нього інтерес і мають
значення для правильного вирішення
справи не інакше, як шляхом процесу
ального доказування; під останнім ро
зуміють діяльність правозастосовни
ка та інших уповноважених осіб по
виявленню можливих версій щодо
збирання, перевірки та оцінки доказів
і їх джерел, а також щодо обґрунту
вання достовірних висновків у справі
[10].
Пізнання в радянському кримі
нальному процесі також пов’язувало
ся з доказуванням і встановленням
істини. Проблеми пізнання, істини,
доказування були предметом дослі
дження у радянській науці криміналь
ного процесу протягом усієї історії її
розвитку. І це, здавалося б, суто теоре
193

М. Луцький

тичне питання мало і має досить
суттєве практичне значення. Як трак
тувалося на рівні теорії, можливість
пізнання фактів вчиненого злочину, за
собів і способів встановлення істини,
складу доказування і доказів, практики
органів суду, слідства, дізнання, відпо
відність матеріалістичній діалектиці в
окремі періоди різко відхилялися.
У кримінальному процесі дослі
дження цих проблем залежно від того,
на базі якої науки вони проводилися,
умовно можна виокремити три напря
ми: на основі кримінального процесу,
на основі криміналістики і на основі
судової психології.
Відомий процесуаліст М. Чельцов
зазначав, що у кримінальному про
цесі суд повинен встановити обстави
ни одиничної події вчиненого злочи
ну шляхом складної розумової діяль
ності, шляхом доказування; ця розу
мова діяльність не є особливістю ли
ше судової діяльності, і вчення про
докази не є суто юридичним, загальна
теорія доказування складає один із
розділів логіки. Пізнання у кримі
нальному процесі не вберігає від по
милки, бо наші знання лише набли
жені до істини, і в результаті вивчен
ня справи суддя може дійти висновку,
вважаючи який істинним суд і буде в
омані [11].
Із наведеного видно, що пізнання
зведене автором до формальної логі
ки, тобто слідом за А. Вишенським ав
тор став на позицію тієї точки зору, що
в судовому дослідженні діють правила
формальної логіки разом із вільною
оцінкою доказів за внутрішнім пере
конанням суддів, яке пов’язане із сві
тоглядом і є об’єктивним моментом
процесу доказування, що, звичайно, є
помилкою.
А. Ейсман, аналізуючи доказування
і пізнання у кримінальному процесі,
писав, що процес доказування логіка
194

досліджує не повністю, не всебічно, а
тільки однобічно — з точки зору форм
розумового процесу, побудови доказо
вих суджень; при цьому в науці
кримінального права і криміналістиці
доказування трактується ширше, ніж
у самій логіці, і містить діяльність
органів дізнання, слідчих, прокурорів,
суду щодо збирання, дослідження та
оцінки доказів, тоді як у логіці доказу
вання є побудовою логічних виснов
ків, коли з одних тверджень (уже відо
мих) на основі логічних правил виво
дяться інші [12].
Проте одне положення у тверджен
нях автора всетаки спірне — доказу
вання у кримінальному процесі не мо
же бути ширшим, ніж вже доказуван
ня взагалі (логічного), інакше в тако
му випадку необхідно вести мову у
формі доказування (що стосується на
шого дослідження — воно буде за фор
мою кримінальнопроцесуальним, або
доказуванням у кримінальнопроце
суальній формі), поряд з цією можуть
бути й інші форми (наприклад у
цивільному, адміністративному проце
сах), зміст яких, незалежно від форми,
в якій вони застосовуються, завжди
буде логічним [13].
На думку М. Строговича, доказу
вання як встановлення за допомогою
доказів усіх фактів, обставин, що
мають значення для вирішення кримі
нальної справи, рівнозначне і тотожне
поняттю дослідження. Специфікою
судового дослідження чи пізнання, на
думку М. Строговича, є те, що воно
може відбуватися лише за допомогою
доказів, тільки на їх основі. Доказу
вання як пізнання істини підлягає
визначенню логічними правилами, це
розумова діяльність слідчого, судді
над доказовими матеріалами і водно
час діяльність, сукупність дій.
Позиція М. Строговича, при всій її
теоретичній аргументованості, викли
кає деякі зауваження. Ототожнювати
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пізнання і дослідження — все одно що
ототожнювати часткове і ціле; дослі
дження — це напрям, частина пізнання.
Отже, використання спеціальних
психологічних знань у кримінальному
процесі є своєрідним застосуванням
загальнонаукового методу експертних
оцінок у практиці кримінального су
довиконання. Виникнення і розвиток
судовопсихологічної
експертизи,
психологічної консультації та залу
чення спеціалістапсихолога у процес
пов’язані з процесом інтеграції та
диференціації наук психології і юрис
пруденції, з одного боку, і зі зростаю
чою необхідністю у спеціальному пси
хологічному знанні в практиці органів
кримінальної юстиції — з другого. За
раз немає ні об’єктивних, ні суб’єктив
них перешкод для розвитку практики
використання різних форм залучення
спеціальних психологічних знань у
кримінальному процесі.
Чинне законодавство не містить об
межень для призначення і проведення
судовопсихологічної експертизи, за
лучення до проведення слідчих і судо
вих дій спеціалістапсихолога. І хоча в
законі немає спеціальних статей, які
регулюють порядок призначення, спе
цифіку проведення таких експертиз,
загальні норми щодо застосування
спеціального експертного знання да
ють змогу призначати і судовопсихо
логічну експертизу. Існуючі на прак
тиці суперечності між загальними по
ложеннями закону та підзаконними
нормативноправовими актами, які
стосуються судовопсихологічної екс
пертизи, повинні бути вирішені шля
хом підзаконного приведення цих
актів у відповідність до норм закону, а
також шляхом видання актів більш
компетентними органами.
Недостатній розвиток практики за
лучення у кримінальний процес спе
ціалістівпсихологів також може бути
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в перспективі спростований завдяки
подальшому зростанню психологічної
підготовки працівників дізнання,
слідства, прокурорів, суддів, народних
засідателів, адвокатів. Хоча в законі
прямо не вказано на необхідність за
лучення спеціалістівпсихологів до
проведення слідчих і судових дій, які
мають загальні норми про залучення
спеціалістів, педагогів і лікарів до
слідчих і судових дій, стосовно мало
літніх і неповнолітніх свідків, по
терпілих, обвинувачених і підсудних,
все це дає право стверджувати, що за
кон надасть можливість правомочно
му органу в кримінальному процесі
користуватися допомогою спеціаліс
тівпсихологів.
Об’єктивний процес використання
у кримінальному процесі офіційних і
неофіційних психологічних консуль
тацій є відображенням потреби прак
тики в цій формі застосування
спеціальних психологічних знань у
кримінальному процесі. Вона, звісно,
не може замінювати і протиставляти
ся основній формі застосування пси
хологічного знання — судовопсихо
логічної експертизи, проте саме по
собі застосування психологічної кон
сультації дає змогу вже сьогодні більш
повно забезпечувати реалізацію прав
особи у кримінальному судочинстві
базовими принципами кримінального
процесу — змагальності, об’єктив
ності, повноти дослідження і судового
процесу.
Необхідним є врегулювання цієї
форми використання спеціальних
психологічних знань у кримінальному
процесі не тільки в актах офіційного
тлумачення законів, які даються Вер
ховним Судом, а й пряме передбачен
ня його в законі.
Загальний досвід використання
спеціальних психологічних знань ор
ганами попереднього слідства, проку
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рорами і судами, особливо такої най
поширенішої форми застосування
спеціальних психологічних знань,
якою є психологічна експертиза, свід
чить про те, що розуміння практиками
потреби в такому знанні неухильно
зростає. Цей об’єктивний процес
пов’язаний із розвитком значення

психології на сучасному етапі, розши
ренням предмета психологічної науки
взагалі та предметом теорії застосу
вання спеціальних психологічних
знань у кримінальному процесі, у тому
числі і з розвитком та вдосконаленням
методичного апарату і технологією за
стосування цих знань на практиці.
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ПРАВО КООПЕРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
В УСРР 20 Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
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доцент кафедри правознавства
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кооперації України)

К

ардинальні зрушення, що роз
почалися в житті українського
суспільства з розпадом СРСР,
економічно ґрунтувалися на транс
формації відносин власності. Адже
власність, як слушно зауважує В. Нер
сесянц, є не просто однією з форм і
напрямів вираження свободи і права
людини — вона є взагалі цивілізованим
ґрунтом для свободи і права [1, 32]. Від
повідне вираження зазначена транс
формація знайшла в існуючій на той час
кооперативній системі, яку утворювали
споживчі товариства та їх спілки. Вона
відбувалася згідно з програмою розме
жування і закріплення власності в спо
живчій кооперації України, що почала
діяти з 1994 р. [2]. Поглиблене усві
домлення змін, що відбулися у вітчиз
няній кооперації з часів здобуття
Україною державної незалежності, пе
редбачає звернення до історії коопера
тивного права, одну з найцікавіших і
найважливіших сторінок якої станов
лять 20ті роки ХХ ст.
Теоретичні проблеми права коопе
ративної власності протягом останньо
го десятиліття вивчали такі українські

дослідники, як О. Гафурова, В. Сем
чик, В. Уркевич та деякі інші. Особли
во ґрунтовним є дослідження росій
ського вченого М. Капури [3]. Проте
питання права кооперативної влас
ності в УСРР років НЕПу розглядали
ся згаданими авторами лише побіжно.
Для істориків права зазначені питання
з огляду на їх важливість цілком
можуть слугувати предметом са
мостійного дослідження. Метою цієї
статті є з’ясування найхарактерніших
рис права кооперативної власності в
радянській Україні 20х років та під
ходів до осмислення його природи то
гочасними правниками.
Радянський суспільнополітичний
лад економічно будувався, на відміну
від країн західної демократії, на одер
жавленні засобів виробництва, що
породжувало монопольні владні по
вноваження партійнодержавної вер
хівки. В осмисленні сутності цього ла
ду радикально налаштовані марксисти
закликали відмовитися від юридичної
мови, тобто вироблених «буржуаз
ною» юридичною наукою понять і
категорій. Проте правники «старої
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школи» осмислювали нову соціальну
дійсність з використанням усталеного
понятійного апарату, яким звикли
оперувати з дореволюційних часів.
У праці «Правові основи господарсь
кого ладу СРСР» (1925 р.) Я. Канто
рович — один із представників «радя
нізованої старої професури» — зазна
чав, що внаслідок вилучення багатьох
предметів з обороту сфера приватної
власності в СРСР вельми обмежена
«і так зване юридичною мовою речове
право (тобто право повного панування
над річчю — майном, розуміючи під
цим всю повноту володіння, користу
вання й розпорядження) майже не має
у нас застосування» [4, 9].
Якщо в сучасному світі питання
про форми власності стало менш акту
альним — сьогодні увага фахівців
більшою мірою приділяється правово
му режиму майна, то на початку ХХ ст.
панівні політекономічні теорії надава
ли йому надзвичайної гостроти. Проте
і в той час вже здійснювалися спроби
переосмислити поняття власності, по
казати його трансформацію в нових
суспільних умовах. Так, на думку
німецького цивіліста Ю. Гедемана, ви
сока господарська напруга привела
власність «ніби в рух», на перший
план виступила можливість викорис
тання, внаслідок чого зникає «абсо
лютність» поняття власності [5,
13–14]. Подібні думки підхоплювали
й розвивали радянські цивілісти,
впевнені в тому, що у власності слід
убачати не необмежене й довільне
право, а обов’язок, соціальну функцію
[6, 61–64]. Обґрунтовувалася також
відсутність єдиного юридичного по
няття власності й існування двох не
поєднуваних інститутів — державної і
приватної власності [7, 154–155].
Спектр існуючих на той час підходів
до розв’язання теоретичних проблем
права власності був доволі широким.
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Ставлення більшовиків до приват
ної власності ідеологічно було відвер
то негативним, але реальна соціально
економічна ситуація в країні вимагала
компромісу й «кооперативна влас
ність» стала головним його виразом у
сфері речового права. Цивільний ко
декс УСРР 1922 р. (ст. 52) розрізняв
власність: а) державну (націоналізо
вану та муніципалізовану); б) коопе
ративну; в) приватну.
Перевага з цілком зрозумілих ідео
логічних міркувань надавалася дер
жавній власності. Земля, надра, ліси,
води, залізниці загального користу
вання проголошувалися виключно
власністю держави (ст. 53). Об’єкти
державної власності, перелік яких на
водився у ст. 22 ЦК, повністю вилуча
лися з цивільного обігу. За статтею 54
ЦК, що містила виключний перелік,
об’єктом приватної власності, серед
іншого, могли бути лише ті підприєм
ства, які мали найманих працівників
не більше передбаченої особливими
законами кількості.
Як писав у 1924 р. відомий прав
никкооператор О. Терехов, «ствер
джують, що виділення кооперативної
власності в Цивільному кодексі ви
падкове і є непорозумінням, що для
такого виділення немає жодних під
став, що між приватною і кооператив
ною власністю немає жодної різниці,
що відмінність зводиться лише до
володільців того чи іншого виду влас
ності: в одному випадку володільцем є
кооперація, в другому випадку — при
ватні особи» [8, 217]. Сам автор цито
ваної статті, погоджуючись з професо
ром А. Гойхбаргом, вважав ці твер
дження помилковими і вказував на те,
що зміна суб’єктів породжує юридичні
наслідки — розширення кола об’єктів
власності [8, 217]. Як окремий право
вий інститут трактував кооперативну
власність Ю. Яворський [9, 327].
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«Проміжною формою» поміж держав
ною і приватною власністю вважав ко
оперативну власність Ф. Вольфсон
[10, 27].
Теоретична нез’ясованість природи
кооперативної власності та привілейо
ваний статус кооперативних організа
цій порівняно з приватними у сфері
відносин власності поставили україн
ських правників перед принциповим
питанням — чи є кооперативна влас
ність просто сумою пільг, які надає за
конодавство кооперації, або ж це пра
вовий інститут, принципово відмін
ний від власності приватної і такий,
що наближається до власності держав
ної? За свідченням відомого цивіліста
А. Семенової, таким чином питання
було поставлено на засіданні Харків
ського юридичного товариства в пер
ші місяці дії Цивільного кодексу по
доповіді про кооперативну власність
О. Терехова [11, 24]. У листопаді
1927 р. А. Семенова на засіданні циві
лістичної секції згаданого товариства
стверджувала, що «тепер ми маємо до
статньо матеріалів, щоб твердо сказа
ти, що справа йде не про окремі пільги,
про юридичні «дотації», якими держа
ва наділяє кооперацію, а справа йде
саме про принципову, цілком нову си
стему правових відносин…» [11, 24].
Аналізуючи природу кооператив
ної власності, О. Терехов виходив з
відмінності між державною й приват
ною власністю не лише за колом об’єк
тів, але й за змістом, слушно вказуючи
у своїх публікаціях на різницю в
підходах до законодавчого регулюван
ня відносин приватної власності в
СРСР і в західноєвропейських країнах
[8, 214]. Долучаючись до численних
тлумачень ст. 1 Цивільного кодексу, в
якій зазначалося, що закон захищає
цивільні права в разі, коли вони здійс
нюються відповідно до їхнього со
ціальногосподарського призначення,
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головний юрисконсульт Вукопспілки
наголошував на обмеженості змісту
приватної власності в радянській дер
жаві. Власник може здійснювати
право порядкувати всім належним
йому майном таким чином, щоб майно
виконувало своє господарське призна
чення, зазначав він, уточнюючи, що
характер цього призначення мусить
випливати з соціального ладу радян
ської держави [12, 103]. За таких умов,
підсумовував автор, «право власності
перетворюється на соціальну функ
цію…» [12, 103].
Кооперативну власність з приват
ною зближував спосіб її формування.
Визнання кооперативів приватними
власниками ґрунтувалося на правовій
природі паю, який, перебуваючи в роз
порядженні кооперативу, на думку
більшості правників, залишався влас
ністю членапайовика [12, 81–82; 13,
965; 14, 80]. Проте існувала й проти
лежна позиція в цьому питанні, яка
обґрунтовувалася принциповою немож
ливістю відокремити право власності на
грошову суму від фактичного володіння
нею [15, 851] або ж законодавчою забо
роною звернення за зобов’язаннями
члена стягнення на його пайовий внесок
у майно кооперативу [16, 144].
Право кооперативної власності
відрізнялося від приватної передусім
за об’єктною ознакою. Цивільний ко
декс надавав кооперативним організа
ціям, крім іншого, право мати у влас
ності підприємства незалежно від
кількості зайнятих на них робітників
(ст. 57). Ще постановою РНК УСРР
від 6 грудня 1921 р. «Про порядок
притягнення споживчої кооперації
органами держави до виконання това
рообмінних і заготівельних операцій»
(ст. 14), на яку містилося посилання й
у другій примітці до ст. 59 ЦК, спо
живчій кооперації поверталися всі
промислові підприємства, якими вона
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раніше володіла, незалежно від кіль
кості робітників, що на них працюють
[17]. За постановою РНК УСРР «Про
повернення споживчим кооператив
ним організаціям націоналізованих
будівель» від 5 грудня 1922 р. спожив
чій кооперації також поверталися
раніше належні їй будівлі й склади не
залежно від їх вартості [18]. Сприй
няття кооперативними об’єднаннями
зазначених законодавчих приписів як
«необмеженого на їх користь приві
лею домагатися повернення маєтнос
тей у виключному позасудовому по
рядку, хоча б і не виявилося достатніх
даних, які б встановлювали юридичну
ґрунтовність претензії», викликало за
непокоєння у деяких правників, які
закликали до поміркованості в цій
справі, щоб не «зруйнувати планомір
ну роботу держорганів, що експро
пріювали на підставі революційного
права ті чи інші кооперативні цін
ності» [19, 1109–1110].
Іншим галузям кооперації під
приємства незалежно від кількості
робітників, що на них працюють, по
верталися за постановою РНК СРСР
«Про повернення майна сільськогос
подарської, промислової та кредитної
кооперації» від 22 липня 1924 р. [20].
Дещо раніше за постановою ВУЦВК і
РНК УСРР «Про повернення майна
сільськогосподарській кооперації» від
2 січня 1924 р. сільськогосподарській і
кустарнопромисловій кооперації по
верталися різноманітні будинки,
складські й інші будівлі, що раніше їм
належали, також незалежно від варто
сті цього майна [21]. Закони про
повернення майна кооперації, видані
союзними і республіканськими орга
нами, не були достатньою мірою узго
джені, що породжувало потребу в їх
тлумаченні НКЮ УСРР [22]. На прак
тиці перешкоди до виконання припи
сів цих законів значною мірою вини
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кали з боку самих же кооперативних
організацій: споживча кооперація не
поспішала віддавати відокремленій
від неї сільськогосподарській коопе
рації майно, одержане в роки «воєнно
го комунізму» [23, 11].
Юридичний титул майна, що по
верталося кооперації державою (пра
во власності чи безплатного користу
вання), у зазначених законах прямо
визначений не був — вживався термін
«повернення» майна. Цей термін
Ф. Крижанівський оптимістично тлу
мачив таким чином, що кооперація
одержує майно на тих підставах, на
яких володіла ним до націоналізації
[24, 154].
Будувати нові будівлі кооперація
мала на загальних підставах, тобто на
праві забудови (ст. 71 ЦК УСРР), ма
ючи й у цьому переваги перед приват
ними особами. Житловобудівельні
кооперативи, як виняток з існуючих
законів, могли мати будинки не тільки
на праві забудови (це право мали коо
перативи усіх видів), а й на праві влас
ності, якщо ці будинки будувалися на
земельній ділянці, відведеній коопера
тиву в безстрокове користування [25].
Головне, що законодавець не обме
жував кооперативні організації в праві
розпорядження не лише новостворе
ним або придбаним ними майном, а й
майном раніше націоналізованих під
приємств і будівель, що були їм повер
нуті. Якщо за ст. 22 ЦК низка об’єктів
права державної власності, в тому чис
лі націоналізовані будівлі й промис
лові підприємства, не могли відчужу
ватись або передаватися в заставу, то
стосовно кооперативної власності ні
ЦК, ні інші законодавчі акти такого
обмеження не містили. Проте покуп
цями та заставоодержувачами майна,
яке не могло перебувати в приватній
власності, мали були лише державні
організації, що обмежувало коопера
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тивні організації у виборі контрагента
за договором.
Кооперативна власність відрізня
лась від приватної й у сфері її криміна
льноправової охорони. У Криміналь
ному кодексі УСРР 1922 р. статті про
посягання на власність окремих форм
у різні глави не виділялися, лише в
низці статей посягання на державне
чи громадське майно розглядалося як
обтяжуюча відповідальність обстави
на. За злочини проти кооперативного
(як різновиду громадського) майна
встановлювалася вища санкція (така
ж, як і за злочини проти державної
власності), ніж за злочини, об’єктом
яких було приватне майно [8, 215].
Разом із тим термін «кооперативні ус
танови» законодавець використав ли
ше в Кримінальному кодексі УСРР від
8 червня 1927 р. [26, 107].
Інакше законодавець вирішив пи
тання про цивільноправовий захист
кооперативної власності: якщо дер
жавні підприємства й установи мали
право вимагати річ із чужого незакон
ного володіння навіть у сумлінного
набувача незалежно від того, яким чи
ном це майно в них вибуло, то коопе

ративні організації в цьому питанні
прирівнювалися до приватних осіб
(ст. 59 і ст. 60 ЦК) [8, 215].
Таким чином, у сфері відносин
власності в УСРР 20х років ХХ ст. ви
разно виявлялась як привілейова
ність, так і нестабільність правового
статусу кооперативних організацій.
Відкинувши «буржуазну» доктрину
природного права, радянська держава
проголосила себе джерелом усіх прав
своїх громадян і наділила себе правом
довільно звужувати чи розширювати
їх обсяг з міркувань політичної до
цільності. Попри привілейоване ста
новище кооперативних організацій як
суб’єктів права власності у країні, де
приватне підприємництво зазнавало
все більших утисків, кооперативна
власність була, як і приватна, обмеже
ною за змістом і, меншою мірою, за
об’єктами, а також недостатньо захи
щеною, що зумовлювалося непо
слідовністю правової політики ра
дянської влади, нестабільністю зако
нодавства, відсутністю судових й ін
ших гарантій її охорони від втручання
держави.
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Визначні юристи
ІСТОРИК І ПРАВОЗНАВЕЦЬ,
ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК — М. ВАСИЛЕНКО

Н

ародився Микола Прокопович
Василенко 2 лютого 1866 р. у
с. Єсмань Глухівського повіту
Чернігівської губернії. Після закін
чення прогімназії в м. Глухів (нині
Сумської області) та Полтавської гім
назії навчався на історикофілологічно
му факультеті Дерп
тського університету.
1890 р. захистив науко
ву працю «Критичний
огляд літератури із іс
торії земських соборів»
і дістав звання кандида
та російської історії.
У м. Києві вдосконалю
вав фахові знання, від
відуючи лекції профе
сорів університету В. Ан
тоновича, В. Іконнико
ва, О. Лазаревського та
інших, друкував на
укові статті у журналі
«Киевская старина». У 1893–1994 рр.
з’явились перші ґрунтовні наукові
праці М. Василенка, зокрема моно
графія «Сервітути і сервітутне питан
ня у ПівденноЗахідному краї».
За нелегальний збір коштів на
допомогу робітникам міст Києва й
Петербурга, підтримку повстання са
перів 1905 р. у м. Києві, зв’язки із ре
волюційними діячами, публікацію в
«Киевских откликах» статей «анти
державного» змісту М. Василенка
було засуджено до року тюремного
ув’язнення, яке він відбув у «Крестах»
у м. Петербурзі. Під час перебування у
в’язниці вивчав право та екстерном
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склав іспити за програмою юридично
го факультету Новоросійського уні
верситету (м. Одеса). У 1909 р. М. Ва
силенка було обрано приватдоцентом
Київського університету. У 1910 р.
здобув науковий ступінь магістра
права. Однак через «політичну небла
гонадійність» царська
адміністрація заборо
нила йому викладати у
вищих навчальних за
кладах. Він працював
товаришем присяжного
повіреного Одеської су
дової палати.
Після Лютневої ре
волюції у Росії 1917 р.
за ініціативи М. Гру
шевського М. Василен
ка було запрошено до
Центральної Ради на
посаду заступника го
лови. Та діяльної участі
в роботі Ради він не брав. 24 березня
1917 р. Тимчасовий уряд призначив
М. Василенка куратором Київської
шкільної округи, а 19 серпня 1917 р. —
товаришем міністра освіти Тимчасо
вого уряду. Він був прихильником
еволюційного шляху формування ук
раїнської системи народної освіти, що
не відповідало політиці українізації
освіти, виробленій I і II Всеукраїн
ськими учительськими з’їздами та
здійснюваній Генеральним секре
таріатом освіти. Це викликало непоро
зуміння та гостру критику його дій на
посаді куратора Київської шкільної
округи з боку Центральної Ради.
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У січні 1918 р. М. Василенко був
обраний членом колегії Генерального
Суду УНР.
9 липня 1918 р. М. Василенко
увійшов до складу комісії для розроб
лення проекту Української академії
наук (УАН). Як міністр освіти М. Ва
силенко доклав багато зусиль для
створення УАН, українських універси
тетів у Києві й Кам’янціПодільсько
му (нині Хмельницької області), бага
тьох середніх шкіл, національних
культурномистецьких закладів.
М. Василенко був помітною постат
тю у дореволюційному українському
національнокультурному русі. Він
входив до «Старої громади», активно
співробітничав у часописі «Киевская
старина» та в багатьох просвітницьких
організаціях. Політичні переконання
М. Василенка протягом життя еволю
ціонували, однак він залишався послі
довним прихильником ідеї автономної
Української держави. Він виступав за
відродження національної науки,
культури й освіти. Перебуваючи за
Гетьманату біля керма державної
влади і реалізуючи свої погляди на
практиці, М. Василенко проводив зва
жений курс, який критикувався при
хильниками радикальніших заходів,
але приніс відчутніші результати. Саме
завдяки М. Василенку та його одно
думцям було засновано Українську
академію наук, Національну бібліоте
ку, Державний український архів,
Національний музей, Національну га
лерею мистецтв, театральний інститут.
У 1918–1924 рр. М. Василенко ви
кладав у вишах м. Києва: університеті,
ряді інститутів (народного господар
ства, соціальноекономічних наук,
юридичному, кооперативному) та
інших навчальних закладах. З липня
1921 р. по лютий 1922 р. — президент
ВУАН. В Академії очолював Комісію
для виучування західноукраїнського
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та українського права (до 1933 р.),
Соціальноекономічний відділ (до
1929 р.), Товариство правників (до
1926 р.), Історичне товариство Несто
ралітописця (1919–1930), Комісію
для складання біографічного словника
діячів України (до 1923 р.); був членом
Архівної ради, Археографічної комісії,
Всеукраїнського археологічного комі
тету, Комісії краєзнавства та ін.
Вченому належить близько 500 на
укових праць, присвячених історії
держави і права, історії України, біог
рафістиці. Серед них: «До історії
малоросійської історіографії і малоро
сійського суспільного устрою» (1894);
«Перші кроки по введенню положень
19 лютого 1861 р. в Чернігівській гу
бернії» (1901); «О. М. Бодянський та
його роль у вивченні Малоросії»
(1904); «Політичні погляди М. Драго
манова» (1912); «Нариси з історії
Західної Русі і України» (1916); «Пав
ло Полуботко» (1925); «Як скасовано
Литовський статут» (1926); «Тери
торія України в XVII ст.» (1927);
«Правове положення Чернігівщини за
польської доби» (1928); «Матеріали
до історії українського права» (1929)
та ін. За його редакцією видано: «За
писки соціальноекономічного відді
лу» (1926); «Праці Комісії для виучу
вання історії західноруського та ук
раїнського права» (1926); «Територія
України в XVII ст.» (1927); «Правове
положення Чернігівщини за польської
доби» (1928), «Матеріали до історії
українського права» (1929) та ін.
У квітні 1924 р. М. Василенка було
безпідставно обвинувачено в участі у
контрреволюційній організації «Київ
ський обласний центр дій» і засудже
но до 10 років ув’язнення. Завдяки
клопотанню громадськості його вда
лося звільнити з в’язниці в листопаді
1924 р., однак повністю вченого було
реабілітовано лише у 1991 р.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2010 • № 8 •

ІСТОРИК І ПРАВОЗНАВЕЦЬ, ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК — М. ВАСИЛЕНКО

Після звільнення стан здоров’я
М. Василенка погіршувався з кожним
роком. Через тяжку нервову хворобу
він не міг повноцінно працювати.
1929 р. був позбавлений змоги посіда
ти керівні посади в Українській ака
демії наук. 3 жовтня 1935 р. М. Васи
ленка не стало. Поховано його у
м. Києві.
Як організатор науки М. Василенко
згуртував в УАН навколо себе плеяду
непересічних дослідниківправників:
Л. Окіншевича, С. Борисенка, І. Чер
каського, С. ІваницькогоВасиленка
та інші, які протягом десятиліття ра
зом зі своїм учителем створили науко
ву школу, здобутки якої у дослідженні
історії української держави і права ба
гато в чому залишаються неперевер
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шеними. За редакцією М. Василенка
вийшло сім випусків «Праць Комісії»
для виучування західноукраїнського
та українського права (1925–1930) і
шість томів «Записок Соціальноеко
номічного відділу» (1923–1930). Вче
ний та його учні переконливо довели,
що українське право слід вивчати не
тільки в контексті розвитку загально
російського права, як це робили попе
редні дослідники, а й як таке, що «має
свій самостійний інтерес для правни
ка, історика й соціолога».
Президією Академії наук України
засновано Премію імені М. П. Васи5
ленка, яка присуджується за видатні
наукові праці в галузі держави і права
України.
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Правова хроніка
АНАТОЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА ГОЛОВІНА
ОБРАНО НА ПОСАДУ
ГОЛОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Н

ародився Анатолій Сергійович
1952 р. у м. Макіївка на Донеч
чині в робітничій родині.
Трудову діяльність розпочав елек
трослюсарем донецького заводу «Дон
баскабель». Проходив строкову вій
ськову службу.
Після закінчення у
1976 р. Свердловсько
го юридичного інсти
туту працював стажис
том слідчого, слідчим,
старшим слідчим про
куратури Кіровського
району м. Донецька,
старшим слідчим про
куратури м. Донецька.
П р о т я г о м
1979–2005 рр. прохо
див службу в органах
державної
безпеки
України. Обіймав по
сади керівного складу
слідчих та інших під
розділів. Зокрема був
заступником начальника Договірно
правового управління, першим за
ступником начальника, начальником
слідчого управління СБУ.

У 2003–2004 рр. — заступник Гене
рального прокурора України – началь
ник Головного управління військових
прокуратур (із залишенням на вій
ськовій службі).
У серпні 2006 р. Верховною Радою
України призначений
суддею Конституцій
ного Суду України.
Присягу склав 4 серп
ня 2006 р.
На спеціальному
пленарному засіданні
Конституційного Суду
України 10 вересня
2008 р. обраний заступ
ником Голови Конститу
ційного Суду України.
12 липня 2010 р. на
спеціальному пленар
ному засіданні єдиного
органу конституційної
юстиції в Україні Голо
віна Анатолія Сергійо
вича обрано Головою
Конституційного Суду України.
Генераллейтенант юстиції запасу.
Заслужений юрист України.

Колектив журналу «Право України», одним із співзасновників якого є Консти
туційний Суд України, вітає шановного Анатолія Сергійовича з обранням на цю
відповідальну посаду та зичить міцного здоров’я, сил та творчого натхнення на
шляху забезпечення верховенства Конституції України як Основного Закону
держави на всій території України.
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ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ
СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
УКРАЇНИ
(нотатки з конференції)

Н. СІБІЛЬОВА
завідувач відділу дослідження проблем слідчої,
прокурорської та судової діяльності
Інституту вивчення проблем
злочинності НАПрН України

С

еред заходів IV Всеукраїнсько
го фестивалю науки 14 травня
у Харкові Національною юри
дичною академією України імені Яро
слава Мудрого спільно з Інститутом
вивчення проблем злочинності Націо
нальної академії правових наук Украї
ни була проведена науковопрактична
конференція «Реформування судових
і правоохоронних органів України:
проблеми та перспективи».
Проблеми теоретичного підґрунтя
реформування викликали неабиякий
інтерес не лише серед науковців, а й
серед юристівпрактиків. Саме тому
серед більш ніж 100 учасників конфе
ренції були представники Консти
туційного Суду України, Верховного
Суду України, Генеральної прокурату
ри України, Міністерства внутрішніх
справ України, голови апеляційних та
місцевих загальних і спеціалізованих
судів. Наукову спільноту представля
ли сім академіків і два членикорес
понденти Національної академії пра
вових наук України, 12 докторів юри
дичних наук, професорів, понад
60 кандидатів юридичних наук. Серед

цих учасників були й члени Робочої
групи з питань судової реформи, ство
реної Указом Президента України від
24 березня 2010 р.
Зі вступним словом до учасників
конференції звернувся голова оргко
мітету, патріарх вітчизняної юридич
ної науки, академік НАПрН України,
перший проректор Національної юри
дичної академії України імені Яросла
ва Мудрого В. Сташис. Він акценту
вав увагу на ключових питаннях, які
потребують якнайшвидшого вирішен
ня. Так, на його думку, відсутність су
часної теорії перегляду судових
рішень позначається на якості як про
цесуального, так і судоустрійного
законодавства, а тому потрібно визна
читися з видом і межами апеляційного
перегляду справ. Це потягне за собою
й оновлення змісту існуючого інститу
ту касаційного перегляду. Отже, ре
формування судової системи має
відбуватися одночасно з реформуван
ням процесуального законодавства, і в
зв’язку з цим особливу занепокоєність
викликає відсутність нового Кримі
нального процесуального кодексу.

© Н. Сібільова, 2010
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З його прийняттям щільно пов’язано й
реформування організації та функціо
нального призначення прокуратури, а
також органів дізнання та досудового
слідства.
У вітальному слові ректор Націо
нальної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого, президент
НАПрН України В. Тацій сформулю
вав ті проблеми, які потребують на
укового осмислення й обґрунтування.
Зокрема, він запросив учасників кон
ференції висловити свої думки щодо
можливості та доцільності розширен
ня предмета юрисдикції місцевих за
гальних судів; щодо виду і меж апе
ляційного перегляду; щодо судових
повноважень Верховного Суду Украї
ни та їх співвідношення з судовими
повноваженнями вищих спеціалізова
них судів; щодо правової природи і
змісту судового адміністрування; що
до повноважень Державної судової
адміністрації; щодо напрямів рефор
мування кримінальнопроцесуального
законодавства і визначення статусу
суб’єктів кримінальнопроцесуальної
діяльності, а саме — прокурора, слід
чого.
Висловлюючи свою думку з деяких
із зазначених питань, В. Тацій підкрес
лив, що ключовими підходами до нор
мативного врегулювання будьякого
питання має бути забезпечення до
ступності правосуддя, яке містить і на
ближення судів усіх юрисдикцій до
населення та зменшення строків і
спрощення процедури розгляду справ,
і право на визначеність та стабільність
судових рішень, і якість суддівського
корпусу, спроможного неупереджено
й самостійно вирішувати справи,
ґрунтуючись на принципі верховенст
ва права. Тому, на його думку, слід зро
бити місцевий загальний суд дійсно
основною ланкою судової системи, на
давши йому повноваження з розгляду
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всіх цивільних та кримінальних справ,
справ про адміністративні правопору
шення, а також адміністративних та
господарських справ обмеженої юрис
дикції. У такому разі спеціалізовані
окружні суди, тобто ті, юрисдикція
яких поширюється на область, і які є
лише судами першої інстанції, будуть
також судами апеляційної інстанції.
Щодо збільшення кола повнова
жень Вищої ради юстиції, В. Тацій
вважає, що вони можливі лише після
внесення відповідних змін до Консти
туції України. Але вже тепер можливо
перетворити правову природу Вищої
ради юстиції та зробити її органом су
дової влади шляхом внесення змін до
законодавства, в якому передбачити
необхідний відсоток (кількість) суддів
у квоті кожного із суб’єктів формуван
ня складу Вищої ради юстиції.
Особливого значення при здійс
ненні судовоправової реформи в Ук
раїні, підкреслив В. Тацій, набуває
розроблення і прийняття нового Кри
мінального процесуального кодексу
України. Робота над ним триває понад
14 років. Вона є дуже складною і по
требує не тільки глибини знань, висо
кого професіоналізму, а й мудрості,
прозорості та відповідальності. Ре
формаційні процеси у сфері кримі
нального судочинства повинні йти
шляхом створення такого криміналь
нопроцесуального механізму, коли
належним чином буде забезпечений
баланс публічних та приватних інте
ресів, адже кримінальне судочинство
здійснюється в інтересах усього су
спільства в цілому й окремої людини
зокрема. Було б помилкою повністю
переносити правове регулювання яко
гось інституту з іншої правової систе
ми на вітчизняний правовий ґрунт.
Правова система будьякої країни —
це результат її історичного розвитку,
своєрідний соціальний феномен, втра
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та якого призводить до втрати своїх
надбань у правовій культурі. Зрозу
міло, що необхідно критично ставити
ся як до свого правового минулого, так
і до сьогодення, але не як до правової
відсталості, а як до правової спадщи
ни, яку слід удосконалювати, в тому
числі з урахуванням світового досвіду.
На думку В. Тація, нам слід зберігати
ті інститути та їх правове регулюван
ня, які у нових соціальноекономічних
і політичних умовах не втратили своєї
ефективності та свого потенціалу.
Ці проблеми і стали предметом об
говорення у доповідях і повідомлен
нях учасників конференції. Загальним
рефреном у багатьох виступах було
посилання на неможливість справж
нього реформування без внесення
відповідних змін до Конституції Ук
раїни. Це, зокрема, торкалося і про
блеми визначення місця і функціо
нального призначення прокуратури,
на чому акцентував увагу присутніх
заступник Генерального прокурора
України В. Кудрявцев. Реформуван
ня прокуратури, вважає він, слід роз
глядати у двох аспектах: на найближ
чий період у межах конституційних
норм, і на більш віддалену перспекти
ву — у разі внесення змін до Основно
го Закону. Невідкладне реформування
прокуратури має реалізуватися пере
дусім через новий закон про прокура
туру. Що ж до більш віддалених пер
спектив реформування прокуратури
України, то вони пов’язані з необхід
ністю змін конституційного статусу
прокуратури. В. Кудрявцев повідомив,
що фахівцями були ретельно вивчені
всі існуючі норми та вимоги щодо ролі
прокуратури у демократичному пра
вовому суспільстві, а також висновки
експертів Ради Європи стосовно попе
редніх законопроектів про прокурату
ру. Результатом такої роботи став
проект закону «Про внесення змін до
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Конституції України», головною
метою якого є визначення правового
статусу прокуратури, який би повною
мірою відповідав міжнародним нор
мам, сприяв зняттю застережень екс
пертів Ради Європи і водночас не за
вдав шкоди захисту прав людини,
суспільних і державних інтересів. Цим
проектом закріплюється, що в інтере
сах громадян, держави та суспільства
прокуратура в Україні має бути неза
лежним державним органом систем
судової влади, на яку покладаються
важливі функції по захисту прав і за
конних інтересів людини та громадя
нина, інтересів держави і суспільства.
Віднесення прокуратури в Україні до
системи судової влади стане фунда
ментальним і принциповим кроком на
шляху її реформування, який дасть
змогу забезпечити безсторонність, не
залежність та деполітизацію діяль
ності прокуратури й відповідатиме су
часним тенденціям визначення ролі
прокуратури в демократичних краї
нах, у переважній більшості яких пи
тання місця прокуратури у структурі
державних органів вирішено саме
таким чином.
Завідувач кафедри кримінального
процесу Національної юридичної ака
демії України імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук О. Капліна зо
середилася на питаннях апеляційного і
касаційного перегляду. Вона довела
необхідність впровадження у судочин
ство «повної апеляції», при якій суд не
може повернути справу на новий роз
гляд до суду першої інстанції, а пови
нен сам винести нове рішення.
Аналізуючи природу касації, О. Каплі
на зазначила, що суд касаційної
інстанції справу не розглядає, а оцінює
постановлене судове рішення з позицій
розуміння судом істинного змісту зако
ну і правильності застосування його на
практиці. Саме вказане повноваження і
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мало своїм наслідком те, що євро
пейські держави наділили ним лише
той суд, який очолює судову систему, а
ним в Україні є Верховний Суд.
Заступник керівника апарату — на
чальник правового управління Вер
ховного Суду України, доктор юри
дичних наук М. Хавронюк навів ті
ключові питання реформування сис
теми судоустрою, неврахування яких
прирікає реформу на невдачу. До них
він відніс велику кількість різно
манітних, не узгоджених між собою
програм реформування, яких понад
сорок; відсутність необхідної статис
тичної бази для правильного прогно
зування та неврахування існуючих
статистичних даних; дублювання і не
розмежування повноважень однорід
них органів всупереч постулатам
теорії управління; відсутність консен
сусу у розумінні змісту і напрямів
реформування.
Проблемі вибору моделі нової судо
вої та правоохоронної системи України
присвятив свій виступ старший науко
вий співробітник Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН Ук
раїни, кандидат юридичних наук
М. Сірий. Він переконаний, що юри
дична система за своїм змістом і фор
мою має відповідати соціальній сис
темі, а оскільки соціальна система бу
дується на гуманістичних, демократич
них принципах, то й юридична система
має будуватися на таких же принципах.
В іншій спосіб, на його думку, організу
вати ефективно діючу юридичну систе
му у демократичному, відкритому та
вільному суспільстві не можливо. Ук
раїна як унітарна держава має єдину
цілісну систему права, і це є визначаль
ним для вибору моделі юридичної сис
теми. В унітарній системі один парла
мент, один уряд і один верховний (ка
саційний) суд. За умови поділу держав
ної влади на три гілки саме верховний
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суд країни є єдиним судом з усією по
внотою судової влади, судом, уповно
важеним переглядати рішення будь
якого нижчестоящого суду, при цьому
повнота судової влади передбачає по
вноту тлумачення ним всього націо
нального законодавства без винятку.
Природі та змісту принципів судо
вої влади, зокрема таким, як незалеж
ність, повнота, самостійність, єдність,
а також наслідкам недотримання їх у
законотворчій діяльності, присвятили
свої виступи голови апеляційних за
гальних судів Запорізької та Харків
ської областей В. Городовенко та
М. Бородін. Вони навели суттєві
перешкоди у доступі громадян до пра
восуддя в разі прийняття певних не
обґрунтованих пропозицій при рефор
муванні системи судоустрою. На їх
думку, розгляд справ по першій ін
станції та левова частина перегляду
справ мають закінчуватися на місце
вому рівні. Касаційний перегляд пови
нен мати чіткі підстави оскарження і
жорсткі вимоги до змісту касаційної
скарги.
Соціальноекономічним аспектам
подальшого розвитку державної кримі
нальновиконавчої служби України
присвятила свій виступ доктор педа
гогічних наук, професор Н. Калашник.
Надавши кримінологічну характерис
тику особам, що відбувають покаран
ня, та акцентуючи увагу на не
обхідності широкого впровадження
альтернативних покарань, вона пока
зала соціальну й економічну неефек
тивність функціонування ДКВС Ук
раїни на основі застарілого законодав
ства та менеджменту.
Низка доповідей була присвячена
реформуванню кримінальнопроцесу
ального законодавства.
Доктор юридичних наук, академік
НАПрН України, професор Ю. Гро5
шевий у своєму виступі порушив про
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блему реалізації такої соціальної
цінності, як свобода у кримінально
процесуальному праві. Він вважає, що
свобода як загальнолюдська цінність,
гуманна ідея людства, є невід’ємною
складовою кримінального судочин
ства, в якому вона знаходить своє пра
вове вираження насамперед у вигляді
принципу особистої недоторканності.
Однак, будучи багатоплановою кате
горією, у кримінальному судочинстві
вона виступає також і як категорія
іншого порядку, зокрема для суб’єкта
правозастосування вона може висту
пати і як проблема забезпечення сво
боди оцінки доказів. Принцип вільної
оцінки доказів є процесуальною цін
ністю, однією зі складових змагально
го кримінального процесу. Суд не є
суб’єктом збирання доказів, але він,
здійснюючи правосуддя, використо
вує суддівську дискрецію, коли обирає
порядок дослідження доказів, вирішує
питання щодо клопотання учасників
судового розгляду, вільно досліджує
та оцінює докази, ухвалює вирок. От
же, суд є активним суб’єктом кримі
нального судочинства, а тому, на дум
ку Ю. Грошевого, суддівську дискре
цію слід розглядати як спосіб забезпе
чення свободи формування внутріш
нього суддівського переконання.
Доктор юридичних наук, академік
НАПрН України, професор В. Зеле5
нецький сформулював основні напря
ми реформування дослідчого прова
дження у кримінальному процесі
України. Він показав неповноту врегу
лювання вказаного інституту на рівні
законодавства і вимушену компен
сацію цієї прогалини відомчою нормо
творчістю, що негативно позначається
на однаковості підходів у правозасто
совній практиці. На його думку, цей не
долік потрібно усунути шляхом прий
няття Закону України «Про прийом,
реєстрацію, перевірку і вирішення пи
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тання щодо джерел інформації про
вчинений або такий, що готується, зло
чин» чи детальною регламентацією
всіх цих питань в новому кримінально
процесуальному законодавстві.
Проблемі реформування органів
досудового розслідування присвятив
свою доповідь доктор юридичних
наук, академік НАПрН України, про
фесор В. Шепітько. На його думку,
зміст різних проектів КПК України
свідчить про відсутність стратегічної
концепції реформування органів досу
дового розслідування. Простежується
тенденція щодо звуження процесуаль
ної самостійності слідчого, надання
йому невластивих для його статусу
повноважень, одночасно за своїм
функціональним призначенням слід
чий визнається лише як суб’єкт обви
нувачення, що значно вужче функції
розслідування, існування якої ви
знається багатьма вченими.
Проблемі кадрового забезпечення
судової влади був присвячений виступ
завідувача кафедри організації судо
вих та правоохоронних органів Націо
нальної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого, професора
І. Марочкіна. Він зазначив, що про
блема формування високопрофесій
ного кадрового потенціалу судової
влади є одним із основних напрямів
судової реформи. Вона має дві скла
дові: поперше, це прозора процедура
добору кандидатів; подруге, належна
професійна підготовка кандидатів у
судді. Перше передбачає наявність
чітко визначених критеріїв, за якими
добираються кандидати, а також
визначення незалежного органу, що
здійснює добір. До критеріїв добору
мають входити не лише освітньопро
фесійні, а й моральні, індивідуально
психологічні фактори. Незалежний
орган повинен складатися з осіб, серед
яких не менше 50 % + 1 є суддями чи
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суддями у відставці. Найбільш при
датною для цієї ролі у системі судоус
трою України слід визнати Вищу
кваліфікаційну комісію суддів. До то
го ж це потребує внесення змін лише у
поточне законодавство. Надання та

ких повноважень Вищій раді юстиції
потребує змін конституційних норм.
Доповіді стали предметом жвавого
обговорення у чотирьох секціях. За
підсумками були прийняті рекомен
дації.

Рекомендації науково5практичної конференції
«РЕФОРМУВАННЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
14 травня 2010 р.
Учасники науковопрактичної конференції «Реформування судових і право
охоронних органів України: проблеми та перспективи» за результатами обгово
рення питань, які нею визначені, сформулювали відповідні пропозиції, спрямо
вані на поліпшення стану справ у цій сфері. Зокрема, вважаємо за необхідне:
У сфері реформування судової влади:
• внести необхідні зміни до Конституції України та зосередити всі норми
щодо органів та інститутів судової влади у межах одного розділу з назвою «Су
дова влада»;
• забезпечити розбудову і функціонування судової системи відповідно до
принципів доступності, простоти, єдності, інстанційності, ступінчастості та
спеціалізації;
• перетворити суди загальної юрисдикції на трирівневу систему, в якій
Верховний Суд України як найвища судова установа є єдиним судом касаційної
інстанції;
• удосконалити статус суддів шляхом забезпечення дотримання принци
пу єдності статусу носіїв судової влади;
• зберегти інститут недоторканності суддів, одночасно спростити про
цедуру їх звільнення з посади у разі наявності фактичних обставин, які свідчать
про вчинення суддею злочину. Згоду на затримання чи арешт судді повинен
давати або відповідний суд, або орган, що належить до системи судової влади
(Вища кваліфікаційна комісія суддів);
• закріпити вичерпний перелік підстав для притягнення судді до дис
циплінарної відповідальності: 1) створення непередбачених законом перешкод
для доступу особи до правосуддя; 2) свідоме зволікання з розглядом заяви,
скарги чи справи; 3) очевидний прояв упередженості або зневаги до будького
з учасників процесу; 4) систематичне або грубе порушення правил суддівської
етики; 5) використання своєї посади для одержання особистих вигод, не перед
бачених статусом судді; 6) розголошення конфіденційної інформації про кон
кретну особу, що стала відома судді у зв’язку з розглядом справи; 7) неподання
або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, по
дання неправдивих відомостей у декларації про майновий стан або приховуван
ня доходів, майна чи інших відомостей, що підлягають декларуванню;
• розробити та нормативно закріпити механізм заміщення вакантної по
сади судді, згідно з яким основним критерієм добору суддівських кадрів має бу
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ти професіоналізм кандидата на посаду судді, єдині критерії оцінювання, кон
курсність та прозорість процедури профвідбору;
• підняти віковий ценз для кандидата на посаду судді до 30 років та пе
редбачити обов’язкову спеціальну підготовку у навчальному закладі для суддів.
При конкурсному доборі на посаду судді повинен оцінюватися не лише рівень
професійної підготовки кандидата на цю посаду, а й його особистісні та мо
ральні якості;
• на адміністративні посади в судах призначати суддів органами
суддівського самоврядування;
• доповнити повноваження органів суддівського самоврядування пред
ставницькою функцією;
• закріпити, що судді повинні становити понад 50 % складу Вищої ради
юстиції;
• привести функціональне призначення прокуратури і статус прокурорів
у відповідність до міжнародних стандартів;
• головною функцією прокуратури має бути кримінальне переслідування.
Представництво інтересів громадян або держави в суді потребує чіткого визна
чення в законі конкретних підстав і приводів реалізації повноважень прокуро
ра з виконання цієї функції;
• проведення судової реформи та її законодавче забезпечення мають
здійснюватися системно.

У сфері кримінально5процесуального законодавства
здійснювати реформування на засадах:
• послідовності, часової визначеності етапів реформування;
• наукової обґрунтованості реформаційних процесів;
• узгодженості із відповідними положеннями базових законів, а саме —
«Про судоустрій України» та «Про прокуратуру»;
• збереження національних правових традицій, які довели свою ефек
тивність, перевірені часом і відповідають міжнародним стандартам;
• забезпечення балансу публічних та приватних інтересів;
• розширення змагальності сторін на досудовому провадженні;
• розширення меж і удосконалення процедури судового контролю під час
досудового розслідування злочинів;
• забезпечення захисту прав і законних інтересів потерпілого, відшкоду
вання шкоди, завданої злочином, у тому числі і за рахунок держави;
• диференціації процесуальної форми;
• запровадження відновних і примирних процедур;
• унормування форм, підстав і меж перегляду справ та рішень, що має
відбуватися з урахуванням вимог правової визначеності та сталості судових
рішень.
У сфері криміналістичного забезпечення діяльності суду та правоохоронних
органів керуватися таким:
• формування предмета криміналістики має відбуватися на підставі вияв
лення, аналізу та узагальнення двох груп закономірностей: злочинної діяль
ності та діяльності з розкриття, розслідування та упередження злочинів, що є
підґрунтям для розроблення сучасних криміналістичних методів, прийомів та
засобів;
• визначення тенденцій та перспектив розвитку криміналістики зумовлено
її функціональним призначенням і впливом на практику боротьби зі зло
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чинністю. Теоретична думка має бути спрямована на пошук шляхів удосконален
ня діяльності оперативнорозшукових працівників, слідчих, експертів, суддів,
підвищення ефективності досудового розслідування та досудового розгляду за
рахунок запровадження програмування, алгоритмізації, ситуаційного підходу;
• судовослідча практика зумовлює необхідність у запровадженні нових
прийомів, тактикокриміналістичних рекомендацій, тактичних комбінацій та
операцій. Отже, завданням криміналістичної тактики є розроблення їх науко
вих засад, визначення можливостей вдосконалення тактичних засобів. Пропо
нуються нові слідчі дії, які потребують формування доцільної тактики їх прова
дження;
• потребує удосконалення нормативноправове регулювання судовоекс
пертної діяльності в Україні. Необхідно усунути суперечності, які містяться в
різних нормативноправових актах;
• передбачити в законодавстві можливість забезпечення спеціальними
знаннями у дослідженні доказів різних учасників кримінального процесу. Про
голошення рівності учасників кримінального процесу щодо подання доказів
потребує процесуальної регламентації взаємодії експерта з захисником.

У сфері кримінально5правового забезпечення реформування судової
системи та правоохоронних органів доцільно зосередитися на:
• розробленні сталої та прогнозованої у сфері боротьби зі злочинністю,
правової політики держави, яка здатна забезпечити захист прав, свобод і закон
них інтересів людини і громадянина. Вироблення концепції такої політики в
Україні на сучасному етапі її розвитку є нагальним завданням правознавців;
• створенні системи надійного гарантування захисту прав, свобод і закон
них інтересів потерпілих від злочинів та посилення їх захисту за допомогою
кримінальноправових засобів;
• дослідженні проблеми визначення кримінального проступку (антигро
мадського правопорушення) як самостійного інституту юридичної відповідаль
ності з вирішенням комплексу питань організаційноправового характеру, ма
теріального та процесуального права;
• вирішенні питань щодо умов, підстав, принципів і критеріїв соціальної зу
мовленості криміналізації та декриміналізації діянь. У сучасних умовах, проголо
шуючи необхідність поширення та закріплення в українському суспільстві сво
боди слова, вважаємо за доцільне поновити криміналізацію наклепу та образи;
• продовженні досліджень з питань гармонізації кримінального законо
давства України з кримінальним законодавством Європейського Союзу зі збе
реженням національних кримінальноправових традицій, які довели свою
ефективність;
• створенні єдиної системи статистики щодо стану злочинності в Україні,
складовими якої повинні стати дані судових та правоохоронних органів, узго
дити її з потребами наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинністю. До
головних принципів побудови такої системи слід віднести: а) облік і контроль
дій правоохоронних та судових органів від порушення прав, свобод та законних
інтересів потерпілого до повного їх поновлення (зокрема майнових); б) облік
та контроль дій правоохоронних і судових органів щодо кримінального
переслідування осіб, які вчинили злочин, та їх поведінки після відбування по
карання або після звільнення від кримінальної відповідальності.
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О. ЗАХАРОВА
кандидат юридичних наук,
проректор Академії адвокатури України

Я

к відомо, Конституція України
гарантує захист прав і свобод
людини і громадянина судом
(ст. 55). Справедливе судочинство та
належний захист прав і свобод люди
ни є однією з головних ознак демокра
тичної, правової держави.
Конституцією України також
визначено основні засади правосуддя
(розділ VIII). На жаль, чинне законо
давство про судоустрій і статус суддів
не відповідає сучасному стану су
спільних відносин і тому потребує
докорінних змін. Характерним для су
часного правосуддя є порушення стро
ків розгляду судових справ та низька
якість судових рішень. Причинами
цього є, зокрема, недосконалість про
цесуального законодавства, системи
добору суддів і процедури притягнен
ня суддів до відповідальності, нена
лежні умови їх професійної діяль
ності.
Про необхідність комплексного ре
формування судової системи, підви
щення кваліфікації суддів, про шляхи
вирішення проблеми доступності пра
восуддя йшлося на науковій конфе
ренції «Проблеми реформування су5
дочинства в Україні», яка відбулась
24 червня 2010 р. в Академії адвокату
ри України.
У роботі конференції взяв участь
В. Тихий (академік НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
віцепрезидент НАПрН України, керів
ник Київського регіонального науково

го центру НАПрН України), який у
своєму виступі звернув увагу учас
ників на актуальні проблеми повнова
жень Конституційного Суду України.
Відповідно до Конституції України
юрисдикція (повноваження) Консти
туційного Суду України визначаються
тільки Конституцією України. Законом
«Про Конституційний Суд України»
визначається лише порядок організації
та діяльності Конституційного Суду,
процедура розгляду ним справ (ст. 153
Конституції України). У зв’язку з цим є
неконституційним положення ст. 3 За
кону України «Про Конституційний
Суд України», що повноваження Кон
ституційного Суду України визна
чається і цим Законом.
Конституційний Суд України не
вправі перевіряти конституційність
положень чинної Конституції України
ні за якими параметрами і вони не
можуть бути визнані неконсти
туційними. Проте розділ ХІІІ Консти
туції України «Внесення змін до Кон
ституції України» встановлює поря
док внесення змін до Конституції та
передбачає певні обмеження при вне
сенні змін до неї. Тому об’єктом пере
вірки Конституційного Суду України,
вважає В. Тихий, є не тільки законо
проекти про внесення змін до Консти
туції України (ст. 159 Конституції), а й
закони про внесення змін до Консти
туції України.
Носієм суверенітету та єдиним
джерелом влади в Україні є народ (ч. 1
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ст. 5 Конституції), тобто в Україні вся
влада належить народові (Рішення
Конституційного Суду України від
5 жовтня 2005 р. у справі № 15/2005
про здійснення влади народом). Влада
народу є первинною, єдиною і не
від’ємною та здійснюється народом
шляхом вільного волевиявлення, зок
рема через референдуми, результати
яких є обов’язковими. Тому не можуть
бути об’єктом перевірки Консти
туційного Суду України закони, прий
няті всеукраїнськими референдумами.
Але правові акти Верховної Ради Ук
раїни та акти Президента України,
прийняті відповідно до їх повнова
жень про призначення референдуму,
є об’єктами перевірки Конституційно
го Суду України.
Тлумачення Конституції та законів
України, як й інших норм права, — це
функція суду. Адже застосування
норм права неможливе без їх тлума
чення. При цьому суди, розглядаючи і
вирішуючи конкретні судові справи,
здійснюють офіційне казуальне тлу
мачення норм права і вироблюють
однозначну прецедентну практику за
стосування права. На думку В. Тихого,
принципи правової, демократичної
держави, верховенство права, гаранту
вання захисту прав і свобод людини і
громадянина виключають офіційне
нормативне тлумачення законів. Інше
вирішення цього питання порушує
принцип незалежності суддів, гаран
тований Конституцією і законами
України (ч. 1 ст. 126), судді при здійс
ненні правосуддя незалежні і підкоря
ються лише закону (ч. 1 ст. 129). Тому
необхідно внести відповідні зміни до
Конституції України і позбавити Кон
ституційний Суд України повнова
жень офіційного (нормативного) тлу
мачення законів України.
Одночасно необхідно Конститу
цією України надати фізичним і юри
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дичним особам право на звернення до
Конституційного Суду України щодо
неконституційності законів. Інакше
позбавлення Конституційного Суду
України повноважень офіційно (нор
мативно) тлумачити закони автома
тично скасовує право фізичних і
юридичних осіб на звернення до Кон
ституційного Суду України за захис
том своїх конституційних прав і сво
бод шляхом офіційного тлумачення
законів України.
О. Захарова (кандидат юридичних
наук, доцент, проректор Академії ад
вокатури України) звернула увагу
учасників конференції на проблеми
вдосконалення та оптимізації про
цедури притягнення суддів до дисцип
лінарної відповідальності. Так, на
відміну від чинного законодавства,
проект закону про судоустрій та ста
тус суддів наділяє правом на звернен
ня зі скаргою (заявою) на поведінку
судді, яка може мати, як наслідок, дис
циплінарну відповідальність кожного,
кому відомі такі факти. Отже, створю
ються можливості для кожного грома
дянина захистити себе від протиправ
них дій судді.
Крім того, передбачається ліквіду
вати територіальні кваліфікаційні
комісії, а їх повноваження передати
Вищій кваліфікаційній комісії суддів
України, що оптимізує процедуру роз
гляду питань, пов’язаних із дис
циплінарною відповідальністю. Вод
ночас у проекті закону недостатньо
чітко визначені процедури оскаржен
ня рішень у дисциплінарній справі.
З доповіддю на тему «Реалізація
конституційного права на свободу
слова шляхом присутності ЗМІ у су
довому процесі» виступила здобувач
Академії МВС України Р. Гусейнова5
Чекурда. Вона, зокрема, зазначила,
що останнім часом зростає інтерес до
проблем організації та функціонуван
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ня судової гілки влади в Україні. На
самперед цей інтерес підтримують са
ме ЗМІ. Тому будьякі непорозуміння,
що виникають між пресою та судовою
гілкою влади, часто викликають гро
мадський осуд. Створення механізму
співпраці з пресою зумовлює:
• поперше,
наявність прес
служби або конкретної особи, відпові
дальної за зв’язки з пресою;
• подруге, слід внести зміни до
ЦПК, КПК, ГПК та Кодексу про
адміністративні правопорушення. За
провадити загальну норму, що урівняє
журналіста друкованих ЗМІ (людину
з блокнотом) і журналіста електрон
них ЗМІ (людину із записуючим
стаціонарним пристроєм), та забезпе
чити їм рівний доступ до залу судово
го засідання;
• потретє, слід визначити нор
му «суспільно значимої інформації»
для усіх видів процесу.
Р. Ханик5Посполітак (кандидат
юридичних наук, доцент, завідувач ка
федри галузевих правових наук
Національного університету «Києво
Могилянська академія») звернула
увагу на необхідність удосконалення
цивільного процесуального законо
давства, зокрема щодо способів отри
мання доказової інформації від сторін
та їхніх представників. Серед переліку
доказів, якими можна доводити на
явність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення
сторін, та інших обставин, які мають
значення для вирішення справи (ч. 2
ст. 57 ЦПК України), названо пояс
нення сторін, допитаних як свідків.
ЦПК УРСР 1963 р. називав серед до
казів виключно пояснення сторін
(ст. 27 ЦПК УРСР).
Якщо ж вчитуватися уважно в нор
му Кодексу (ст. 57 ЦПК України), то
помічається її неоднозначність. Мож
на говорити, що доказами є просто по
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яснення сторін, але також можна тлу
мачити, що показання сторін є доказа
ми лише у випадку допиту їх як
свідків у порядку, передбаченому
ст. 184 ЦПК України. На думку до
повідача, правильним є лише перше
тлумачення ст. 57 ЦПК України.
Недоцільним є вилучення пояснен
ня сторін із засобів доказування. Вва
жаємо необхідним внести зміни до
ст. 57 та інших статей ЦПК України.
Зокрема, ч. 2 ст. 57 ЦПК України про
понуємо викласти у такій редакції: «Ці
дані встановлюються на підставі пояс
нень сторін, третіх осіб, їхніх пред
ставників, показань свідків…» Як аль
тернативу можна запропонувати зако
нодавцю доповнити ст. 57 ЦПК Украї
ни ч. 3 такого змісту: «Пояснення
сторін є доказами в сімейних справах
та справах окремого провадження».
Однак, на нашу думку, перша пропо
зиція є більш виваженою і правиль
ною з багатьох точок зору.
В. Сердюк (доктор юридичних на
ук, доцент, начальник управління за
безпечення діяльності Судової палати
у господарських справах Верховного
Суду України) звернув увагу на статус
Верховного Суду України як найви
щого судового органу в системі судів
загальної юрисдикції. Він зазначив,
що на сьогодні у судовій системі не до
тримано принцип виключності повно
важень Верховного Суду України, як
необґрунтовано ігноруються й інші
складові його найвищого рівня серед
усіх судів, чим фактично ставиться під
загрозу статус найвищого судового ор
гану в системі судів загальної юрис
дикції, закріплений Конституцією Ук
раїни. Отже, нехтування теоретични
ми напрацюваннями щодо правового
статусу Верховного Суду України від
криває дорогу до реалізації поспішних
і низькопробних законодавчих нова
цій. За такого підходу авторів реформ
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прагнення до створення ефективної
системи правосуддя приречені на про
вал.
С. Прилуцький (кандидат юридич
них наук, науковий співробітник
відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України) розповів про перспек
тиви впровадження мирового суду в
умовах реформування судочинства
України.
Безспірно, що в умовах кризових
явищ, які переживає судова влада та
правосуддя, звернення до ідеї мирово
го судочинства є досить актуальним
для України. Проте інститут мирового
суду потребує насамперед належного
розуміння правової природи й прин
ципів, що лежать у його основі. Від
повідно до історичної традиції вітчиз
няного права цілком природним буде
те, що у вирішенні правових конф
ліктів сьогодні буде задіяний інститут
мирового суду. Так, дослідження
історії цього правового явища, яке
своїм корінням сягає ще часів общин
ного ладу первісних слов’ян, дало нам
можливість виокремити ряд характер
них ознак, що відповідають вітчизня
ній традиції мирового суду у періоди
його виникнення та діяльності:
1) максимальна наближеність та
доступність для людей;
2) децентралізованість та належ
ність організації до відання місцевої
громади;
3) мирові судді були членами гро
мади, на території якої вони жили.
Мирові суди утворювались у межах
громади (громад) та з членів громади;
4) швидке, економічне та ефек
тивне провадження;
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5) вирішення правових конфлік
тів, насамперед шляхом примирення
сторін;
6) забезпечення виконання рі
шень мирових судів засобами громад
ського впливу, а у разі потреби —
публічної влади;
7) застосування правового зви
чаю, місцевих традиції та суспільної
моралі.
С. Прилуцький вважає, що мирова
юстиція в Україні сьогодні має будува
тись на принципі децентралізації та не
повинна входити до загальної судової
системи, а навпаки — повинна їй пере
дувати.
Крім того, в роботі конференції
брали участь викладачі Академії адво
катури України: кандидат юридичних
наук В. Курдюков — «Обов’язкове
призначення судовопсихологічної ек
спертизи як складова реформування
кримінального судочинства України»,
кандидат юридичних наук, доцент
О. Ковтун — «Розмежування цивіль
ної, господарської та адміністративної
судових юрисдикцій у вирішенні
земельних спорів і перспективи запро
вадження спеціальної земельної юрис
дикції в Україні» та аспіранти Акаде
мії адвокатури України: О. Косарен5
ко — «Проблема аналогії в контексті
реформування цивільного судочинст
ва», А. Храпачевська — «Проблема
внесення змін до Кримінального ко
дексу України в контексті реформу
вання судоустрою України», С. Глу5
щенко — «Забезпечення однакового
правозастосування у світлі судово
правової реформи в Україні» тощо.
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Ювіляри
70 РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
АКАДЕМІКА НАПрН УКРАЇНИ
М. ПАНОВА

Н

ародився Микола Іванович
Панов 7 серпня 1940 р. у с. Бе
река Первомайського району
Харківської області. У 1966 р. закін
чив Харківський юридичний інститут
(нині — Національна юридична ака
демія України імені Ярослава Мудро
го). У 1965–1970 рр.
працював слідчим про
куратури Чугуївського
району Харківської об
ласті. У 1972 р. закінчив
аспірантуру Харківсько
го юридичного інститу
ту, в якому в подальшо
му пройшов трудовий
шлях від асистента до
професора. З 1974 р. по
1981 р. — заступник дека
на заочного факультету,
з 1987 р. по 2007 р. —
проректор з наукової
роботи. З 2000 р. і до
сьогодні — завідувач кафедри кримі
нального права № 2.
У 1973 р. захистив кандидатську
дисертацію на тему «Кримінальна
відповідальність за заподіяння майно
вої шкоди шляхом обману чи зловжи
вання довірою», у 1976 р. йому при
своєно вчене звання доцента. У 1987 р.
захистив докторську дисертацію на
тему «Основні проблеми способу вчи
нення злочину в радянському кримі
нальному праві», наукове звання про
фесора присвоєно 1989 р. У 1993 р.
М. Панов був обраний членомкорес
пондентом АПрН України (нині —
Національна академія правових наук
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України), у 2000 р. — дійсним членом
(академіком).
Основні напрями наукової діяль
ності — розроблення проблем вчення
про злочин, законодавчої техніки
кримінального права, відповідаль
ності за окремі види злочину. Ряд його
праць присвячений про
блемам теорії та філо
софії і соціології права.
М. Панов опубліку
вав понад 200 наукових
праць, серед яких: «Уго
ловная ответственность
за причинение имуще
ственного ущерба путем
обмана или злоупотреб
ления доверием» (1977),
«Квалификация пре
ступлений, совершае
мых путем обмана»
(1980), «Способ совер
шения преступления и
уголовная ответственность» (1982),
«Квалификация насильственных пре
ступлений» (1985), «Квалификация
преступлений, совершаемых путем об
мана и злоупотребления доверием»
(1987), «Понятійні апарати наук
кримінального циклу: співвідношення
і взаємозв’язок» (2000), «Настільна
книга слідчого» (кер. авт. кол., 2003,
2007, 2008, 2010), «Методологічні за
сади дослідження проблем Особливої
частини кримінального права» (2009)
та ін. Співавтор підручників «Кри
мінальне право України: Загальна час
тина» (2001, 2004, 2007, 2010) та
«Кримінальне право України: Особли
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ва частина» (2001, 2004, 2007, 2010),
«Конфліктологія» (2002), «Філософія
права: Хрестоматія» (2002), «Соціо
логія права» (2003), «Філософія пра
ва» (2003), «Політологія» (2005), а та
кож науковопрактичних коментарів
до Кримінального кодексу України
(2002, 2004, 2006, 2008).
Микола Іванович брав участь у роз
робленні проекту Конституції Украї
ни, ряду проектів постанов Пленуму
Верховного Суду України, проектів
законів, зокрема «Про прокуратуру»,
«Про міліцію», «Про нормативнопра
вові акти України»; перебував у складі
робочих груп Кабінету Міністрів
України з розроблення проекту
Кримінального кодексу України. Він
був експертом (1992–1997) напрямів
«Торгівля людьми» і «Комп’ютерна
злочинність» у рамках науково
дослідницької програми в межах ук
раїнськоамериканської співпраці між
Національним інститутом юстиції Де
партаменту юстиції США та АПрН
України у сфері боротьби з організова
ною злочинністю та корупцією.
У 1997–2000 рр. — заступник голови

Експертної ради ВАК України з юри
дичних наук; з 1988 р. по 2007 р. — го
лова спеціалізованої вченої ради
Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого з
присудження наукового ступеня док
тора юридичних наук; з 1966 р. по
2007 р. — голова Експертної ради з
юридичних наук Міністерства освіти і
науки України; член консультативної
ради Верховного Суду України.
Заслужений діяч науки і техніки
України (1995). Нагороджений орде
ном «За заслуги» ІІІ ступеня (2002),
«Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР» (1990).
Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2006), лауреат
Премії імені Ярослава Мудрого
(2002), старший радник юстиції,
Почесний працівник Прокуратури
(2005), заслужений професор Націо
нальної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого, Почесний
громадянин Первомайського району
Харківської області (2001) та м. Пер
вомайська (2004).

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають шановного Миколу Івановича з ювілеєм і бажають йому доброго
здоров’я, плідної наукової діяльності, подальших успіхів у праці.
Пропонується видання:

Бачинін В. А., Журавський В. С., Панов М. І. Філософія права :
словник. — К., 2003. — 408 с.
Словник містить понад 500 статей персональнобіографічного і кате
горіального характеру, що розкривають різні аспекти загальних суперечнос
тей між нормативністю і свободою, законом і злочином. Загальнофіло
софські, соціологічні та психологічні поняття подані в контексті правової
інтерпретації.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних, філософ
ських, соціологічних, психологічних та інших гуманітарних факультетів, а
також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку філософськоправової думки.
Замовляйте видання за телефоном:
0(44) 2465993
або електронною поштою:
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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60 РІЧЧЯ ГОЛОВНОГО
ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ НАПрН УКРАЇНИ
О. ПОГРІБНОГО
серпня 2010 р. виповнюється
17
60 років від дня народження
відомого вченого, доктора юридичних
наук, професора, заслуженого діяча
науки і техніки України, академіка
НАПрН України, головного ученого
секретаря НАПрН України Олексія
Олексійовича Погрібного.
Олексій Олексійович Погрібний
народився у с. Краснопіль Фрунзів
ського району Одеської області. Тру
дову діяльність він роз
почав з 1972 р. після
закінчення історичного
факультету Львівсько
го державного універ
ситету ім. І. Я. Франка.
З 1972 по 1976 рр. пра
цював заступником ди
ректора, потім директо
ром школи Любашів
ського району Одеської
області. З 1976 р. — в
Одеському державному
університеті ім. І. І. Меч
никова на посадах: за
ступника начальника
навчального відділу, асистента, стар
шого викладача, доцента кафедри тру
дового, сільськогосподарського та
природоохоронного права. У 1978 р.
О. Погрібний закінчив юридичний
факультет Одеського державного
університету ім. І. І. Мечникова.
У 1989–1992 рр. навчався у докторан
турі Всесоюзного юридичного інсти
туту (м. Москва). У 1993–1997 рр. —
декан факультету правосуддя і право
вої роботи у народному господарстві
Юридичного інституту Одеського
державного університету ім. І. І. Меч
никова, завідувач кафедри трудового,
сільськогосподарського та природо
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охоронного права цього ж університе
ту. З 1998 р. — завідувач кафедри аг
рарного, земельного, екологічного
права Одеської національної юридич
ної академії. У лютому 2003 р. прийня
тий на службу в органи внутрішніх
справ України на посаду проректора з
наукової роботи — начальника науко
водослідного та редакційновидавни
чого відділу Одеського юридичного
інституту Харківського національного
університету внутріш
ніх справ і цього ж року
йому присвоєно спе
ціальне звання — пол
ковник міліції. З 2003 р.
по 2005 р. — перший про
ректор цього ж інституту.
З 2005 по 2007 рр. —
перший проректор з на
вчальної та методичної
роботи Харківського на
ціонального університе
ту внутрішніх справ.
З червня 2007 р. — голо
вний учений секретар
АПрН України, одно
часно професор кафедри аграрного
права Національної юридичної ака
демії України імені Ярослава Мудрого.
У 1985 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук, у 1992 р. — дисер
тацію на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук. Вчене зван
ня професора присвоєно у 1996 р.
У 1993 р. обраний членомкореспон
дентом, а у 2004 р. — дійсним членом
(академіком) АПрН України.
О. Погрібний — відомий учений
правознавець. Напрями його науко
вих досліджень: аграрне, земельне
право, екологічне право, природоре
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сурсне право, адміністративне право,
цивільне право.
Протягом 35річної наукової та ви
кладацької діяльності зробив значний
внесок у розвиток правової науки.
Його науковий доробок широко відо
мий не лише в Україні, а й далеко за її
межами. Наукові ідеї втілені у понад
200 наукових працях.
Багато уваги О. Погрібний приді
ляє підготовки науковопедагогічних
кадрів. Під його науковим керівни
цтвом підготовлено 22 кандидати
юридичних наук.
Олексій Олексійович не зали
шається осторонь важливих суспіль
них процесів у нашій державі. Помітна
його участь у складі робочих груп
Кабінету Міністрів, міністерств з під
готовки важливих для нашого су
спільства законопроектів, норматив
них актів, серед яких такі важливі за
конопроекти, як «Про селянське (фер
мерське) господарство», Земельний
кодекс України та ін.
Плідно поєднує О. Погрібний
наукову, науковоорганізаційну, педа

гогічну роботу з громадською діяль
ністю. Він є членом експертної ради
ВАК України з права, а також членом
спеціалізованої вченої ради в Інсти
туті держави і права ім. В. М. Коре
цького НАН України та спеціалізова
ної ради юридичного факультету
Київського національного університе
ту імені Тараса Шевченка та членом
редакційних колегій ряду наукових
фахових видань. Двічі лауреат премії
Ярослава Мудрого.
О. Погрібному притаманні висока
організованість, діловитість, відпові
дальність за доручену справу, він дуже
чуйна людина, яка завжди приходить
на допомогу тим, хто звернувся до
нього, чим здобув визнаний авторитет
і глибоку повагу серед колег, учнів та
широкого юридичного загалу.
У цей знаменний для Вас день
прийміть сердечні і щирі побажання
міцного здоров’я, щастя, незгасаючої
життєвої енергії, подальших творчих
успіхів та здійснення Ваших надій і
сподівань від колективу Національної
академії правових наук України.

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають Вас, високошановний Олексію Олексійовичу, члена редакційної колегії
нашого журналу, з ювілеєм і зичать Вам подальших наукових звершень, доброго
здоров’я, радості й усіляких життєвих гараздів.
Вийшов друком довідник:

Національна академія правових наук України : довід. — 45те
вид., переробл. та допов. — К. : Ін Юре, 2010. — 376 с.
У довіднику висвітлюється історія утворення та діяльність Національної
академії правових наук України, її структура, відділення й установи Академії,
їх керівництво, контактні телефони, адреси, адреси в мережі Інтернет, та
нормативноправові акти, які регулюють її діяльність.
Подано інформацію про президента Академії, президію та апарат
президії, а також про дійсних членів (академіків), членівкореспондентів та
іноземних членів Академії, їх життєвий і творчий шлях.
Видання стане у нагоді працівникам наукових та навчальних закладів, ученимправо
знавцям, розраховане на широку юридичну громадськість, а також усіх, хто цікавиться пра
вовою наукою.
Замовляйте видання за телефоном: 0(44) 2465993
або електронною поштою: sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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ЧЛЕНУ КОРЕСПОНДЕНТУ НАПрН УКРАЇНИ
О. ЗАЙЧУКУ — 55 РОКІВ

Н

ародився Олег Володимиро
вич Зайчук 15 серпня 1955 р. у
м. Києві. У 1977 р. закінчив
юридичний факультет Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. Шевчен
ка (нині — Київський національний
університет імені Тараса Шевченка) за
спеціальністю «правознавство». Після
закінчення аспірантури Київського
державного університету ім. Т. Г. Шев
ченка з 1980 р. до 1986 р.
працював асистентом,
доцентом кафедри іс
торії та теорії держави і
права юридичного фа
культету цього універ
ситету. З 1986 р. по
2005 р. — науковий спів
робітник, старший науко
вий співробітник, про
відний науковий співро
бітник, завідувач відділу
теорії держави і права в
Інституті держави і пра
ва ім. В. М. Корецького
НАН України. У 1991 р.
стажувався в Центрі прав людини при
Європейському Центрі ООН з прав
людини, навчався в Міжнародному
інституті прав людини у Страсбурзі
(Франція). З 2006 р. обіймає посаду
заступника директора Інституту зако
нодавства Верховної Ради України.
У 1980 р. О. Зайчук захистив кан
дидатську дисертацію на тему «Зако
нодательство США и практика его
применения в области расовых отно
шений», у 1992 р. — докторську дисер
тацію на тему «Правова система
США: історикотеоретичний аналіз».
Вчене звання професора присвоєно у

2003 р. Обраний членомкореспонден
том Академії правових наук України
(нині — Національна академія право
вих наук України) у 2004 р.
Напрями наукових досліджень —
теорія держави і права, історія політич
них та правових учень, філософія пра
ва, історія держави і права зарубіжних
країн, порівняльне правознавство,
міжнародне гуманітарне право.
Опублікував понад
140 наукових праць, се
ред яких: «Законність:
теоретикоправові про
блеми дослідження та
впровадження» (2004),
«Вступ до теорії право
вих систем» (2006),
«Теорія держави і пра
ва. Академічний курс:
Підручник»
(2006,
2008), «Гендерні пари
тети в умовах транс
формації суспільства»
(2007), «Порівняльне
правознавство (теоре
тикоправове дослідження)» (2007),
«Проблеми реалізації прав і свобод лю
дини і громадянина в Україні» (2007),
«Порівняльне правознавство (правові
системи світу)» (2008), «Загальна те
орія держави і права: Навчальний
посібник» (2008), «Сучасна правова
енциклопедія» (2009).
О. Зайчук — головний редактор
журналу «Бюлетень Міністерства юс
тиції України».
Заслужений юрист України (2007),
нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України (2004).

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» щиро
вітають шановного Олега Володимировича з 55річчям і бажають йому подаль
ших наукових досягнень, щастя, добра й усіляких гараздів.
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Т

ривала економічна криза та
невизначеність у багатьох пи
таннях господарського, бюджет
ного, земельного, організаційного
забезпечення міст, сіл та селищ Украї
ни, — все це не дає змоги рішуче вста
ти на європейський шлях розвитку
місцевого самоврядування, коли са
мостійне вирішення місцевих проблем
територіальними громадами стає за
порукою підвищення якості життя
громадян та стимулювання еко
номічного розвитку регіонів.
Позитивним є те, що у правовій на
уці, зокрема у господарськоправовій,
не припиняються спроби обґрунтува
ти нормативноекономічну модель
ефективного функціонування місце
вого господарства, запропонувати
концепцію погодження приватних та
публічних інтересів у майнових відно
синах місцевого самоврядування.
Безперечний внесок у дослідження
цих питань робить монографія Р. Джа
браілова «Господарська правосуб’єкт
ність міста: теорія і практика»*, яка

стала результатом тривалого комплек
сного наукового дослідження міста як
суб’єкта та учасника господарських
правовідносин.
Автору вдалося запропонувати
юридичній громадськості наукову
працю, в якій показана уся складність
та багатоманітність правовідносин, що
виникають при залученні міста до
сфери господарювання. Адже чинне
законодавство визначає місто, з одно
го боку, як суб’єкт господарювання,
який діє на засадах диспозитивності у
господарськовиробничих відносинах,
а з другого — як учасник, який діє на
владних засадах в організаційногос
подарських відносинах.
Червоною стрічкою крізь усю пра
цю проходить думка про необхідність
відходу від «статичного» розуміння
міста до «динамічного» його сприй
няття, що можливе лише за умов
визнання міста суб’єктом права.
Вельми цікавими є запровадження
поняття «міське господарське право»,
що здійснено на підставі глибокого

* Джабраілов Р. А. Господарська правосуб’єктність міста : теорія і практика : моногр. / Р. А. Джабраілов ; НАН
України. Інт економікоправових досліджень. — Донецьк : Ноулідж, 2010. — 455 с.

© О. Подцерковний, В. Добровольська, 2010
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аналізу генези розвитку системи пра
вових норм, які визначають засади
господарювання в межах міста.
У монографії логічно, послідовно та
самостійно визначаються особливості
реалізації містом господарської компе
тенції з пропозиціями внесення змін
до ГК України, інших актів законодав
ства. Зокрема, пропонується вдоскона
лення порядку надання державних і
комунальних гарантій у напрямі, що не
обмежує конкуренцію. У праці особли
ва увага приділена правовому статусу
комунальної власності, правовому за
безпеченню обігу фінансових, земель
них ресурсів у межах міст та регіональ
них інвестицій. Дослідження цілком
доводить поспішність скасування За
кону «Про власність», у результаті чо
го залишилися неврегульованими
публічногосподарські відносини влас
ності у комунальній сфері.
Особливістю монографічного до
слідження є те, що воно ґрунтується
на системному підході до вирішення
проблем місцевого господарства, а не
на фрагментарному вдосконаленні
правового статусу міста та його роз
витку як учасника господарських від
носин. У результаті обґрунтовано єди
ну Концепцію розвитку законодавства
про місто, реалізація якої здатна нада
ти новий поштовх регіональному роз
витку.
Окремий розділ монографії при
свячено практичним питанням мате
ріальнофінансового забезпечення
участі міста у господарській діяль
ності, що набуває особливого значен
ня із погляду намірів влади розшири
ти бюджетні повноваження місцевого
самоврядування. Цінними у цьому
контексті є аналіз досвіду зарубіжних
країн щодо муніципальних запозичень
(с. 262–270).
Монографія містить низку обґрун
тованих та доречних до впровадження
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положень стосовно економічного сти
мулювання об’єднання територіаль
них громад (с. 55–69); зарубіжного
досвіду визнання за територіальними
утвореннями, зокрема містом, статусу
публічних юридичних осіб (с. 78–87);
уточнення поняття публічного інтере
су (с. 148–156), правового статусу ко
мунальних підприємств (с. 197–222),
обґрунтування напрямів вирішення
проблем розмежування земель між те
риторіальними утвореннями (с. 271–290),
розширення переліку підстав для
відмови у приватизації об’єктів права
комунальної власності (с. 212–214),
економічного змісту Магдебурзького
права (с. 330–338), визнання міста
суб’єктом права комунальної влас
ності (с. 374), заходів щодо забезпе
чення економічної безпеки міста
(с. 375) тощо.
Багатогранність проблем, які зачі
пає автор, звісно, не могли не позначи
тися на дискусійності окремих його
висновків.
Зокрема, навряд чи можна погоди
тися із пропозицією взагалі виключи
ти комунальні підприємства зпід дії
інституту банкрутства (с. 243). По
перше, це спростовуватиме рівність
різних форм власності та господарю
вання, гарантовану ст. 13 Конституції
України. Подруге, хоча автор і тур
бується про збереження цілісності
майнових комплексів комунальних
підприємств, насправді подібні вик
лючення призведуть до протилежного
ефекту. Кредитори комунальних під
приємств примусово стягуватимуть
борги за допомогою виконавчого про
вадження без передбачених законо
давством гарантій конкурсного проце
су. Як наслідок, найбільш ліквідні
об’єкти, що належать комунальним
підприємствам, розпродаватимуться, а
їх діяльність унеможливлюватиметь
ся. Зрештою, це підриватиме довіру
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кредиторів до комунальних під
приємств та суперечитиме концепції
визнання міста рівноправним суб’єк
том господарських правовідносин.
Досить дискусійними є тлумачення
автором повноважень обласних та
районних рад на отримання згоди
міських та селищних рад на викорис
тання, володіння, розпорядження та
управління об’єктами спільної власно
сті територіальних громад, договірно
го управління (с. 366). Це утворювати
ме нездоланні адміністративнотери
торіальні конфлікти та унеможливлю
ватиме правозастосування, адже от
римати відповідну згоду від усіх тери
торіальних громад та їх органів на
управління власністю зазвичай не
можливо через те, що економічні інте
реси територіальних громад не збіга

ються. Ці правовідносини слід
конструктивно тлумачити як законне
представництво, що реалізується
обласними та районними радами
стосовно об’єктів спільної власності
територіальних громад. До речі, саме
такого висновку дійшли судові органи
у спорі Одеської обласної та міської
рад.
Загалом рецензована праця складає
вельми позитивне враження. Вона дає
можливість не лише поринути у су
часні проблеми правового забезпечен
ня господарської діяльності у межах
міст, а й отримати цілісне уявлення
стосовно
господарської
право
суб’єктності міста. У зв’язку з цим
анонсовану корисність видання для
науки та практики слід визнати безпе
речною.

Пропонується видання:

Джабраілов Р. А.
Господарська правосуб’єктність міста : теорія і практика : моногр. /
Р. А. Джабраілов ; НАН України. Ін5т економіко5правових досліджень. —
Донецьк : Ноулідж, 2010. — 455 с.
У монографії комплексно досліджено місто як суб’єкт права та учасник
відносин у сфері господарювання. Окрему увагу приділено методологічним
засадам господарської компетенції міста та особливостям її реалізації. Про
аналізовано майнову основу участі міста у відносинах у сфері господарюван
ня, а також розглянуто концептуальні засади розвитку міста як учасника
господарських відносин. Розроблено відповідні пропозиції науковоприклад
ного характеру щодо вдосконалення правового статусу міста з урахуванням
напрацювань з цього питання в доктрині господарського права.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і еконо
мічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристівпрактиків,
працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться
проблематикою господарської правосуб’єктності міста.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ
З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
А. СЕЛІВАНОВ
доктор юридичних наук, професор,
член#кореспондент НАПрН України
Ю. БАРАБАШ
доктор юридичних наук, доцент

К

онституційне право належить
до визначальних галузей систе
ми права, яку не можна схема
тично викласти та розуміти виключно
у традиціях правового нормативізму.
Маючи власну фундаментальну тео
рію, що разом з тим постійно спрямо
вана на розвиток і виявлення нових
якостей конституційних принципів та
цінностей, закріплених у нормах Ос
новного Закону, конституційне право
безперечно заслуговує на ретельне
дослідження всіх його складових.
Тому рецензувати перевірене часом
видання видатного вченого, професо
ра С. Авак’яна «Конституційне право
Росії»* відповідально і складно. Дійс
но, йдеться про видання, яке, ми пере
конані, посяде (чи з урахуванням того,
що йдеться про четверте видання цьо
го підручника, — посідає) почесне
місце на полиці як провідного вченого,
так і юного дослідника, який нама
гається осягнути всі тонкощі консти
туційноправової матерії.
За відомими в Україні моногра
фіями, численними науковими праця
ми С. Авак’яна навчалось не одне
покоління українських юристів. Про
фесор С. Авак’ян очолює провідну
наукову школу російських консти
туціоналістів. На наше переконання,
сьогодні навряд чи знайдеться більш

авторитетний учений, думка якого
завжди вражала глибиною знань та бу
ла справжнім дороговказом для пра
вильного вирішення складних консти
туційноправових питань. Про автори
тет російського вченого в Україні
свідчить той факт, що в кожному
вітчизняному дисертаційному дослі
дженні є посилання на його праці.
Здобутками його наукової думки, крім
численних монографій і підручників, є
найбільш повні енциклопедичні слов
ники з конституційного права та пер
ша на пострадянському просторі
бібліографія з конституційного і му
ніципального права.
Насамперед хотілося б звернути
увагу на те, що рецензоване видання не
є підручником у класичному розумінні
цього слова, як стисло викладеної ос
новної частини навчального матеріалу.
Як зазначає сам автор, він намагався
створити «синтез підручника та курсу
конституційного права», який назвав
навчальним курсом. Це видання, на
думку власне професора С. Авак’яна,
має «пізнавальнонавчальний та ін
формаційнонауковий характер, дає
уявлення про стан, а в окремих випад
ках — і про становлення, розвиток кон
ституційноправових інститутів».
Таким чином, навчальне видання
перетворилося на дослідження з ори

* Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. курс : учеб. пособие : в 2 т. — 4е изд. — М. : Инфра–М ;
Норма, 2010. — 1792 с. (http://www.moscowbooks.ru/catalog/default.asp).
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гінальним методологічним підходом.
Слід особливо відмітити архітектоні
ку цієї фундаментальної праці. Вона
складається з двох томів. Перший том
присвячений таким пропедевтичним
темам, як вчення про конституційне
право як науку та галузь права, вчення
про конституцію, а також містить ма
теріал із таких генеральних інститутів
конституційного права, як засади кон
ституційного ладу та конституційно
правовий статус особи в Російській
Федерації. Другий том можна умовно
охарактеризувати як конституційне
право та політичні інститути. У ньому
в логічній послідовності викладені пи
тання державного устрою Росії, ви
борчої системи, конституційноправо
вого статусу вищих органів державної
влади, конституційних основ статусу
судової влади та органів прокуратури,
статусу Конституційного Суду Росії,
органів державної влади Російської
Федерації та інституту місцевого са
моврядування (загалом другий том
містить 13 розділів).
Навчальному курсу властивий ви
тончений стиль ерудованого вченого з
енциклопедичними знаннями з усіх
галузей права. До цього можемо дода
ти, що професор С. Авак’ян укотре
продемонстрував чудове володіння
політологічним та соціологічним
науковим інструментарієм. Автор
зрозуміло і теоретично бездоганно
описує вкрай складну конституційно
правову проблематику, що значно
підвищує рівень пізнання навчального
матеріалу, збагачує кожного скарбни
цею конституційноправової думки.
Професор С. Авак’ян не виглядає
ортодоксом, коли заперечує проти по
дрібнення предмета конституційного
права на такі підгалузі, як парламент
ське право, конституційнопроцесуаль
не право, право народного представни
цтва, конституційносудове право то
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що. Його позиція дискусійна, оскільки
він зазначає: «Таке розуміння предме
та конституційного права і його
роз’єднання на декілька окремих галу
зей, на нашу думку, безперспективне.
Справа в тому, що відповідні суспільні
відносини взаємозумовлені та тісно
переплетені. Певний їх поділ усере
дині конституційного права, природ
но, має місце, але розмежування на са
мостійні галузі права неможливе. Хіба
може існувати, — запитує вчений, — у
вигляді окремих галузей права держа
ва і організація державної влади? Як
відокремити характеристику гро
мадських об’єднань, особливо полі
тичних партій, від держави, якщо в
низці відносин їх діяльність перети
нається? Чи можна говорити про орга
ни державної влади і органи місцевого
самоврядування в межах одних галу
зей, а про обрання депутатів і ви
борних посадових осіб — у межах
іншої галузі?» Чи не варто замисли
тися вітчизняним дослідникам, особ
ливо тим, хто викладає конституційне
право як навчальну дисципліну, над
тим, яке теоретичне підґрунтя існує
для галузі конституційнопроцесуаль
ного права, сумнівних інститутів та
надуманих категорій, які вже з’явили
ся у підручниках авторів, котрі пре
тендують на власний постамент дея
ких абсурдних сентенцій.
Прикладом конституційної новиз
ни та оригінальності є § 4 глави 3 пер
шого тому «Предмет і межі консти
туційного регулювання. Зміст і струк
тура конституції». У цій структурній
частині праці професор С. Авак’ян до
сить точно вказує на фактори, що ві
діграють визначальну роль у визна
ченні предмета і меж конституційного
регулювання: політичні погляди на
природу власності, влади, призначен
ня інших конституційних інститутів;
фактичні відносини, які склались у
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країні на момент прийняття Консти
туції; рівень суспільної свідомості;
призначення конкретних конституцій;
воля і розсуд органів та осіб, які зай
маються підготовкою проекту, органу,
що приймає конституцію, а також по
бажання громадян, котрі брали участь
в обговоренні проекту конституції;
власні властивості конституції як
політикоправового документа.
Великий інтерес викликають гла
ви 4–6 першого тому навчального кур
су. У них досить яскраво, на ґрунтов
ній основі викладений конституцій
ний розвиток Росії, який спирається
на конституційні акти радянської
доби та реформи конституційного ла
ду на трансформаційному етапі кінця
80х — початку 90х років, а також по
етапне викладення подій, що мали
місце в період розробки чинного Ос
новного Закону Російської Федерації.
При цьому автор не зосереджується
виключно на викладенні офіційних
подій, що відбувалися в органах (ро
бочих групах) по розробці консти
туції, а пропонує читачеві цілісну і су
перечливу «діагностику» суспільних
поглядів громадянського суспільства.
Зокрема, у § 3 глави 6 описуються такі
альтернативні проекти конституції, як
проект робочої групи під керівни
цтвом С. Шахрая (при цьому ми
віддаємо належне тому, де працювали
учасники цієї групи, однак специфіка
обставин, за яких готувався цей про
ект, дає змогу говорити про його аль
тернативність), проект Російського
руху демократичних реформ та проект
депутатівкомуністів.
Украй корисним з пізнавальної та
методологічної точки зору вважаємо
викладення питань, присвячених кон
ституційним засадам системи владних
відносин у державі (глава 9 навчаль
ного курсу). Професор С. Авак’ян роз
криває це питання крізь призму
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розуміння природи державної влади,
суспільної влади та влади місцевого
самоврядування. Це дає змогу студен
ту вже на початку вивчення цієї
значної за обсягом навчальної дисцип
ліни сформувати правильне уявлення
про існуючі владні системи у країні.
Таким чином С. Авак’яну вдалося до
сить точно сформулювати визначення
влади місцевого самоврядування як
змішаної суспільнодержавної форми
влади народу.
Не варто повторювати наші бачен
ня цінності цього фундаментального
видання, яке, на наше глибоке переко
нання, не залишиться поза увагою не
тільки юридичної громадськості, а й
владних структур, що покликані
поширювати правничі знання серед
громадян та відзначати державними
нагородами найбільш видатних пред
ставників юридичної науки. Заслугою
відомого науковця і педагога С. Ава
к’яна є те, що його змістовна праця
стала гарним продовженням традицій
класичної школи конституціоналістів,
яка підтверджує своє високе покли
кання в Росії. Вивчаючи навчальний
курс за посібником ученогоінтелекту
ала, переконуєшся, наскільки він убо
ліває за майбутнє своєї країни, нама
гається об’єктивно передати історію та
сучасність у розвитку конституціо
налізму в Росії.
Мабуть, не випадково, що таке
видання професора С. Авак’яна є яс
кравим свідченням його служіння
протягом майже 50 років свого життя
ідеям і принципам конституційного
права. Зрозуміло, що будьяка рецен
зія має містити і певні зауваження.
Скоріше вони будуть виглядати як ре
комендації та побажання автору. Зок
рема, на нашу думку, таке досить
об’ємне видання (обсяг двох томів пе
ревищує 90 друк. арк.) має містити
глосарій та перелік запитань до кож
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ного розділу. Це дасть змогу читачеві,
котрий лише починає оволодівати
складною конституційноправовою
матерією, більш вільно орієнтуватися
в інститутах цієї галузі публічного
права та після вивчення певного
змістовного розділу мати можливість

закцентувати увагу на самих принци
пових моментах.
Загалом можна лише побажати
нових видань талановитому і мудрому
вченомуконституціоналісту, які із
задоволенням сприймаються юри
дичною громадськістю в Україні.

Пропонується видання:

Авакьян С. А. Конституционное право России : учеб. курс :
учеб. пособие : в 2 т. — 45е изд. — М. : Инфра–М ; Норма, 2010. —
1792 с.
У книзі висвітлюються питання російського конституційного права, станов
лення і розвитку конституційноправових інститутів, аналізуються проблеми
формування конституційноправових основ політичного розвитку Росії.
У першому томі видання розглянуто питання розвитку конституційного пра
ва Росії, конституційного статусу особи та ін. У другому томі — розглянуто пи
тання державного устрою, виборчої системи, державної влади і місцевого само
врядування в Російській Федерації.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ та усіх, хто цікавить
ся різними аспектами російського конституціоналізму.
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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 переліків 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 ав*
тора і редакції.
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